
Ariëns Kappers, Adriaan. - Exp., Imp., Makelaar in
Rubber en Koffie; Consul van Bolivia. - Geb. 30 Sopt.
187 3 te Groningen. -Vader: Dr. Johann.es Ariëns Kappers;
Moeder: Geertruicle Adriana Klaassen. - Goh. met Alida,
Maria Theodora
Calkoen. - Kin-
deren : Theodora
Mechtelda, geb.
9 Febr. 1907;
Johannes, geb.
9 Juli 1910 en
Adriaan, geb. 22
Sept. 1915.-Na
de Rijks Hooge-
re Burgerscholen
te Meppel en
Leeuwarden be-
zocht te hebben,
vestigde hij zich
in Duits chland,
waar hij gedu-
rende vijf jaar
op verschillende
handelskantoren
werkzaam was.
Hij ging in 1895
wederom naar
Amsterdam en
werd in 1900 lid
der Firma Drost
& Kappers.-Het
handelskantoor van A. K. belast zich voornamelijk met den
inkoop voor overzeesche firma's en den verkoop voor
Ned. Ind. Cultuurondernemingen. - Hij is Officier i. d.
Orde v. Oranje-Nassau en zijn verdiensten voor Bolivia
werden door de regeering van dezen Staat erkend door
zijn benoeming tot Officier i. d. Orde v. d. Condor. - A. K.
beweegt zich op vele terreinen van maatschappelijk werk.
Hij is Voorzitter van „Kinderhulp", Vereeniging tot op-
voeding van Halfverweesde, Verwaarloosde en Verlaten
kinderen, in het Huisgezin, een organisatie, welke de be-



langen behartigt van het misdeelde kind, en ook van de
Mij. tot Nut van liet Algemeen, Depart. Amsterdam, voert
hij het presidium. - Ter gelegenheid der viering van. het
150-jarig bestaan, schreef A. K. een beknopte geschiede-
nis van dit Departement. - Behalve bijna alle landen van
Europa, bezocht hij ook Amerika en Ned.-Indië. - Hij is
Eere-Voorzitter van de Ver. v. Makel, en Agenten in Kof-
fie te Amsterdam, van welk instituut hij een der oprich-
ters is. Voorts is hij Secretaris v. h. Instituut tot Onderwijs
v. Blinden, van het Gesticht voor Volwassen Blinden en
van de Prins Alexander stichting. Ten. slotte is hij 2e Voor-
zitter van het Alg. Onderst. Fonds voor Toonkunstenaars.
- v. Eeghenstraat 104, Amsterdam.


