
Donker, Adrianus. - Dir. der Stoom v. Mij. „Noordzee",
te Amsterdam. - Geb. te Rotterdam 13 Apr. 1860 als zoon
van Hendrik Donker en Adriana Petronella van Waes-
berghe. - Geh. met Catharina Adriana Cornelia Breukink.



Na het bezoe-
ken van de
H.B.S. 5-j.c.
trad D. in dienst
bij de fa. F. B.
Ramann, later
Ramann &
Smalt, agenten
van buitenl.
huizen, te Rot-
terdam. In 1880
ging hij over
naar de fa. Le-
nersan & Co.,
comm. en koop-
lieden, aldaar.
Drie jaren later,
op!7Mrt. 1883,
aanvaardde hij
een aanstelling
bij de fa. Gebr.
Scheuer, expe-
diteurs en car-
gadoors, te Am-
sterdam , waar
hij in 1885 tot
procuratiehouder werd benoemd en op l Jan. 1890 als
deelgenoot in de fa. werd opgenomen. Nadat de oudste
firmant, Egbertus Bernardus Scheuor, op 2 Febr. 1905
was overleden werd in 1916 onder D.'s leiding door de fa.
Gebroeders Scheuer de Stoomv. Mij. „Noordzee" en de
Verz. Mij. „Neptunus" opgericht. Van beide Mijen werd I).
direct., tezamen met Johan Christoph Scheuer, die in 1923
overleed. Eerstgenoemde Mij., welke aanv. ten. doel had
ged. den wereldoorlog de geregelde vaart van Amster-
dam op Goole en Londen te onderhouden, werd na het
sluiten van den vrede van Versailles geleidelijk omgezet in
een wilde vrachtv. reederij. Op 31 Deo. 1920 trok D. zich
terug uit de firma Gebr. Scheuer, die werd omgezet in een
N.V. waarvan hij commissaris werd. In 1930 trad D. af
als directeur der Verzekering Mij. „Neptunus", die in
1933 werd samengesmolten met de Verz. Mij. „Schiedam"
van 1866 onder directie der N.V. Gebroeders Scheuer. -
D. was patr.-lid der Koninkl. Vereen, tot Opleiding voor
Ambachten en Beroepen; bestuurslid (sedert 1903 voorz.)
der Amsterd. Expediteurs Vereen, (in 1920 opgelost in
Scheepv. vereen. „Noord"); commissaris (sedert 1920
pres.) der N. V. Verschure & Co.'s Algemeene Binnenland-
sche Stoomvaart Mij.; lid van den .Raad van Beroep voor
de Ongevallenwet; voorz. Risico vereen. „Vervoerwezen";
lid der commissie voor don Havenarbeid; vice-voorzitter
Scheepv. vereen. „Noord"; lid. van het Scheidsgorecht
voor de Zee-ongevallenwet; der Kamer van Koophandel
en Fabrieken; der Staatscommissie inzake aanleg van een
verbeterden Scheepvaartweg van Amsterdam naar den
Boven-Rijn; voorz. afd. Baarn van do Ned. Protestanten-
bond ; bestuursl. Ned. Reeders Vereen.; lid van den Spoor -
vvcgraad; lid der commissie van onderzoek betreffende
Goederentarieven der Ned. Spoorwegen voor uitvoer van
land- en tuinbouwproducten (commissie Prof. de Vries) en
bestuurslid Bond van Werkgevers in de Koopvaardij. -
Hij is comm. van de N.V. Gebroeders Scheuer, Verz. Mij.
„Schiedam" van 1866, Verschure & Co.'s Scheepswerf en
Machinefabriek, Hyp. Belcggingsbank, Mij. tot Beh. van
de Nat. Scheepvaartbelangen (Mij. „Benas"). - D. is in
Aug. 1933 benoemd tot officier in de orde van Oranjc-
Nassau. - Kweekduinweg 4, Overveen.


