
Ommeren, Bernard Carel van. - Directeur van Phs. van
Ommeren's Scheepvaartbedrijf N. V. - Geb. 29 Maart 1893
te Rotterdam. - Vader: Pieter Johannes van O.; Moeder:
Charlotte Elise Hermine van Ommeren. — Na lager onder-
wijs genoten te hebben, volgde v. O. de H.B.S. met 5
j.c., waarvan hij in 1911 het einddiploma verwierf.
Van 1912 tot 1913 studeerde hij aan de Handels Hooge-
school te Berlijn en voltooide vervolgens zijn studie aan
de T.H. te Delft in de scheepsbouwkunde en werktuig-
bouw. In 1916 werd hij verbonden aan van Ommeren's
Scheepvaartbedrijf N.V., waar hij werk vond in den tech-
nischen dienst. Begin Januari 1919 vertrok hij naar Londen



om al daar een
jaar werkzaam
te zijn op de
kantoren der ge-
noemde N. V. In
1920 volgde zijn
aanstelling tot
inspecteur der
technische af-
deeling bij van

Ommeren's
Scheepvaart-

bedrijf te Rot-
terdam. Na deze
functie eenigen
tijd vervuld te
hebben, werd hij
aangesteld tot
directeur van
het bedrijf. In
het bijzonder be-
rust in zijn han-
den de techni-
sche afdeeling,
o.m. ressortee-
ren hieronder
het reparee ren van schepen en het ontwerpen van plannen
voor scheepsbouw. V. O. die groote belangstelling aan den
dag legt voor de studie van Dieselmotoren en het verbeteren
van scheepsconstructies werd in 1933 door de leiding van
L. Smit & Co.'s Sleepdienst aangezocht de machines te
ontwerpen voor de sleepboot „Zwarte Zee", terwijl men
hem tevens de taak opdroeg toezicht te houden op den
bouw van deze boot. Voor hot Kon. Instituut van Inge-
nieurs hield v. O. destijds een belangwekkende rede naar
aanleiding van de ervaringen, welke hij bij laatstgenoemde
werkzaamheden opdeed, v. O. is commissaris van de N. V.
„Nieu we Matex" en van de Scheepswerf,, De Nieuwe Maas",
beide te Vlaardingen, en voorts van de N. V. Machine-
fabriek Hoogenlande v/h Pannevis & Zn. te Utrecht. —
Dat v. O. zich reeds vroeg aangetrokken voelde tot het vak
waarin hij naderhand zoo'n grooten en goeden naam zou
maken, bewijst wel het feit, dat hij reeds als leerling der
H.B.S. zijn voornaamste liefhebberij vond in het bouwen
van electrisch varende scheepsmodellen. In de jaren 1915-
1916 construeerde en bouwde hij, tot in de kleinste onder-
deelen, persoonlijk een snelvarende motorboot, „Duno"
geheeten. Zijn technische bezigheden wisselt hij gaarne af
met het maken van muziek en beoefenen van sport en in
verband met het laatste moet dan ook vermeld worden,
dat hij bestuurslid is van de Lawn Tennisclub „Nuova" te
Rotterdam. Ook aan andere organisaties van cultureelen
en sportieven aard schenkt hij zijn arbeidskrachten. —
Parkstraat 2, Rotterdam.


