
Donker, Gerrit Adam. - Directeur Neder!. Voorschot-
bank. - Geb. 26 April 1878 te Amsterdam. - Vader:
Adriaan Donker, gem. Ambtenaar; Moeder: Cornelia
Wijnen.-23 December 1920 geh. met Johanna Groovc.-
Na het doorloopen der 5-j. H.B.S., was D. op verschil-
lende kantoren werkzaam, o.a. ook bij de Oranje-Nassau



m Levensverzeke-
ring. Deze in-
stelling werkte
in die jaren sa-
men met de
Nederl. Voor-

schotbank,
welke laatste
instelling gel-
den leende on-
der 2e hypothe-
cair verband. In
1918 werd D.
tot Directeur
van de O. N.

Levensverze-
kering en te-
vens van De
Nederlandsche
Voorschotbank

benoemd en na-
dat een fusie tot
stand was geko-

men van de
Oranje-Nassau
Levensverzeke-

ring met de Nationale Levensverzekering-Bank bleef D.
uitsluitend belast met de dir. van De Ned. Voorschotbank.
- D. vestigde er in de jaarverslagen van de onder zijn
directie staande Bank meermalen de aandacht op dat
verseh. maatregelen, door de Reg. voorgesteld, alsmede
door haar aanhangig gemaakte wetsontwerpen, o.a. het
ontwerp ter verkrijging van de verlaging van sommige
vaste lasten, den handel in vaste goederen ernstig ge-
schaad hebben en het uitoefenen van het bedrijf van De
Ncd. Voorschotbank, dat voornamelijk bestaat in het lee-
ncn van gelden onder tweede hypothecair verband, vrij-
wel onmogelijk gemaakt, in ieder geval ernstig belemmerd
hebben. De belangstelling voor do belegging van kapitaal
in vast goed verminderde gestadig en daardoor werd op de
markt een onbehagelijke toestand geschapen, welke het
doen van hypotheekzaken in hooge mate bemoeilijkte.
Wol mag in tijden van depressie de opbrengst van vaste
goederen in publieke veiling geen maatstaf zijn bij de
waarde-bepaling van die goederen, maar toch gaven wij
er de voorkeur aan, aldus D. ,alleen die panden te koopen
waarbij de Bank een hypothecair belang had, wanneer
redelijkerwijze verwacht mag worden dat zij bij een wijzi-
ging in de conjunctuur weder tegen goeden prijs verkocht
kunnen worden en in alle andere gevallen de veilingen
haar natuurlijk beloop te laten. D. bezocht geheel Europa
en maakt het liefst zeereizen. - Hij is een groot liefhebber
van muziek, met een voorkeur voor klassieke werken. -
Stadhouderskade 69, Amsterdam-Z.


