
Dorsser, Reinier Hendrik van. - Oud-dir. der Ned. Mij.
van Havenwerken N.V. te Amsterdam. - Geb. op 30 Oct.
1874 te Dordrecht. - Zoon van Mr. Johannes Adrianus
van Dorsser, adv. en proc., en Cornelia Maria van der

Wayfort.- Geh.
op 25 Sept.
1902 te Dor-
drecht met Cor-
nelia Déking
Dura, die op 30
Mrt. 1933 over-
leed. - Uit dit
huwelijk werd
geboren Jan
Frederik, ge b.
28 Juli 1904, in
dienst bij de
Ned. Mij. van

Havenwerken
N.V. te Am-
sterdam, geh.
met Alice Eu-
genie Guépin. -
v.D. bezocht de
lagere school en
de H.B.S. te

Dordrecht,
waarna hi j als
volontair werk-
zaam was bij
een petroleum

mij. te Antwerpen. In 1893 kreeg hij een betrekking bij
de Twentsche Bank, eerst op haar kantoor te Almelo, ver-
volgens te Amsterdam en tenslotte te Londen. In 1895
trad hij in dienst bij de Escompto Mij. te Amsterdam, voor
welke maatschappij hij in 1897 naar Indië ging en o.m.
te Batavia, Semarang en Soerabaja werkzaam, was. Drie
jaar later keerde hij terug naar Amsterdam en werd be-
noemd tot procuratiehouder. Toen de Ned. Mij. v. Haven-
werken N.V. in 1912 op zijn initiatief werd opgericht,
werd v. D. tot financieel directeur benoemd. Nadat hij deze
functie ruim 25 jaar had waargenomen, nam hij in Juni
1938 zijn ontslag, v. D. is ook oprichter van de N.V. Ned.
Syndicaat van China, van welke N.V. hij eveneens dir.
was. Hij heeft daarnevens nog zitting in den Raad van
commissarissen van versch. andere ondernemingen: van
de Société du Port de Tanger te Parijs, van de Anglo-
Dutch Engineering and Harbour Works Co m p. Ltd. te
Londen, van de S. A. Trabajos y Obras te Madrid, van de



Société Beige d'Kntreprises en Chine te Brussel, van de
Compagnie Financière Belgo Chinoise te Brussel en v. d.
Alg. Beton Comp. N.V. te 's-Gravenhage. - v. D. maakte
3 maal een reis om de wereld. — Driebergscheweg 14, Zeist.


