
Adrian, Petrus Cornelis. - Dir. Ned. Stoomvaart Mij.
„Oceaan" N.V., Amsterdam. - Geb. 26 Juni 1875 te Am-
sterdam. - Nadat hem het einddiploma H.B.S. 5-j. cursus
in zijn geboortestad was uitgereikt, vertrok A. naar Singa-
pore in Jan. 1896, alwaar hij in dienst trad bij het agent-
schap der Ned. Stoomvaart Mij. „Oceaan" N.V., de fa.
Mansfield & Co. In 1900 vertrok hij naar Java, belast met
de scheepszaken der fa. Maclaine Watson & Co., hoofd-
agenten der N.S.M..O. voor Ned.-Indië. Hij had daar een
belangrijk aandeel in de totstandkoming van de eerste
geregelde diensten tusschen Br.-Indië en Ned.-Indië,
welke werden ingesteld door de Asiatic Steam Navigation
Company en van groot belang bleken voor den Ned.-Indi-
schen handel. Einde 1910 repatrieerde A. en werd tot di-
recteur benoemd van de in 1901 opgerichte Ned. Stoom-
vaart Mij. „Oceaan" N.V. Tezelfder tijd werd hij boven-
dien directeur van de mede door hem opgerichte Meyer &
Co.'s Scheepvaart Mij. N.V., welke vennootschap een
voortzetting is van de cargadoorsfirma Meyer & Co. - A.
bekleedt voorts tal van nevenfuncties; hij is: hoofdbe-
stuurslid der Scheepvaartvereen. „Noord"; lid van de
Comm. van Advies inzake werkloosheidsbestrijding; voorz.
der sub-comm. voor de Havenbelangen; pres.-comm. van
Verschure & Co.'s Scheepswerf en Machinefabriek N.V.;
vice-pres. der Chamber of Commerce for the Netherlands
East Indies te Londen; voorts comm. van de volgende
N.V.'en: de Amst. Droogdok Mij., de Droogdok Mij.,
Soerabaja; de Ned. Ind. Steenkolen Handel Mij.; de
Besoeki Tabak Mij. en de Aziatische Handelmij. voor
Meststoffen. Diverse onderscheidingen vielen hem in den
loop der jaren ten deel. Zoo is hij off. in de orde van Oranje
Nassau en off. in de orde van Polonia Restituta, alsmede
drager van de Britsche „Medal of Recognition" en de
Belgische „Medaille du Roi Albert". - A. bereisde geheel
Europa en Ned.-Indië, benevens China, Japan en Br.-
Indië. - Lonbar Petrilaan 16, Overveen.


