
Driebeek, Arthur Eduard Paul Marie. — Oud-consul van
het Keizerrijk .Rusland te Rotterdam; lid van de fa.
Kuyper, van Dam & Smeer, cargadoors. - Geb. te Rotter-
dam, 5 Aug. 1.803. — Vader: Paul Henri Driebeek, in leven
eveneens lid
van bovenge-
noemde firma;
consul van Rus-
land, Noorwe-
gen en Zweden;
Moeder: Celtna
van Stratum. —
Geh. te St. Ni-
colaas (België)
metLucyChris-
tine Marie Gis-
lena Percy.
Kinderen: Mar-
the Marie Lucie
geb. 13 Aug.
1889, geh. met
Demirty de Pe-
terson; Edgard
Joseph Henri
Marie, geb. 29
Oct. 1890, even
eensfirmant der
fa. Kuyper, van
Dam & Smeer,
geh. met Marie
Cornelia Cas-
tendijk; GabrieJlo Elisa Paula Marie, geb. 1.1. Aug. 1892,
overï. 2 Oct. 1908; George Marie Charles, geb. 29 Nov.
1893; Alioe Augusta Josepha M.arie, geb. 15 Juli 189f>,
geh. met Karel Wilhelm Emanuel Wi ldo; James Antoine
Emile Marie, geb. 11 Jan. 1898, geh. mot Jeanne Huberta
Marie Regout. - D. bezocht de lagere school in. zijn ge-
boortestad, en vertrok daarna naar Bordeaux voor talen-
studie en middelbaar onderwijs, welke hij voortzette te
Londen op de Catholic University College van Mgr. Man-
ning. In 1881 teruggekeerd in ons land, ontving hij een
aanstelling bij de fa. Kuyper, van Dam & Smeer, waarvan
D. sedert 1895 deel uitmaakt. - In datzelfde jaar werd hij
benoemd tot vice-eonsul van Rusland; in 1908 tot consul
en in 1911 nam hij als zoodanig ontslag. - De firma Kuy-
per, van Dam & Smeer werd gesticht in 1780 door Wille m
van Dam JHzn., Isaac Calis en Coenraad de Kuyper. Aan-
vankelijk was de naam dan ook fa. Calis, Kuyper & van
Dam & Comp. Na het overlijden van den heer Calis trad
evenwel Frans Smeer toe en de fa. kreeg haar huldigen
naam. In den loop der jaren ontwikkelde zij zich tot een
bloeiend bedrijf' op het gebied van scheepvaart bevrach-
tingen en -assurantiën, welke tevens eigen, lijnen onder-
houdt met het stoomschip „Ary Scheffer" op Ie Havre.
Voorts voert zij het agentschap voor Rotterdam van di-
verse binnen- en buitenlandsche stoornvaartmaatscbap-
pijen, o.m. „De Nederland", „The Union-Castle Mail
Steamship Comp. Ltd." te Londen en „The Bullard King
& Co. Ltd. Line". - D. heeft steeds groote belangstelling

getoond voor de Vrijwillige Brandweer in zijn geboorte-
stad, waarbij hij gedurende 43 jaren vooraanstaande



functies bekleedde. In verband hiermede werd hij be-
noemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Voorts
is hij ridder in de Kroonorde van België en ridder in de
Stanislasorde. - Voor zaken maakte hij reizen naar Noord-
kust Afrika, Scandinavië en Noord-Amerika. — Hij is een
liefhebber van schilderen en schilderkunst. - Westerkade
22, Rotterdam.


