
König, Ir. Adrianus Anthonie Henri Willem. - Gep.
Hoofd-Ingenieur Directeur v. d. Rijks Waterst.; oud-Min,
van Waterst. en oud-Directeur Generaal der P.T.T. — Geb.
l 3 .Febr. J 8(i7 als zoon. van den lateren Directeur van het
postkantoor te
's-Gravenhage,
Jan Wfflem Kö-
nig, en diens

echtgenoote
tiortense Bau-
rluin. - Geli. m.
Johanna Maria
de Bruyi).
Kinderen: Ca -
roline, gcb. l (i
Juni 1896; K\\-
sabeth, geb. 14 ,
Mei 1897, geh.
met G u i l l a i i m e
Albarda, Kapi-
tein der Kou.
Marechaussee;

Willoiu, geb. l (>
Juli 1899, gch.
met Anna del
Court v. Kr im-
pen ; Wilhelni i -
ne, geb. 24 Dec.
1906. - Ir. K.
genoot R.B.S.-
opleiding eu liet
zich in 1885 aan
schrijven, waar

de Polytechnische School te Delft in-
1889 het ingenieurs-examen aflegde.

H i j ontving 15 Mei 1890 een aanstelling als adsp. ing. van
den Rijks Waterstaat, doch werd reeds in het daaropvol-
gend jaar bevorderd tot ingenieur. In 1909 maakte hij deel
uit van de Staatseomm. inzake de toegang tot Ned. door
het Noordzeekanaal en zes jaren later werd hij bevorderd
tot hoofdingenieur-directeur, belast met de leiding van de
Waterstaatsaangelegenheden in Limburg.Vanl 918 tot!922
maakte hij als Minister van Waterstaat deel uit van het



Kabinet Ruys de Beerenbrouck en vervolgens was Ir. K.
tot 1924 werkzaam als directeur-generaal der P.T.T. In
dat jaar trad hij weer in den dienst van den Rijks Water-
staat en werd hij tot 1928 belast met het beheer over
groote rivieren, om daarna weder met de leiding van den
Waterstaat in Limburg te worden belast. Vijfjaren later
werd hem eervol ontslag verleend. - Ir. K. was in 1909
benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau, van
welke orde hij in 1933 bij Kon. Besluit het Commandeurs-
kruis ontving. Voorts werden zijn verdiensten erkend met
de benoeming tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw.-
Hij maakt deel uit van de comm. Waterstaatswetgeving
en was eerste voorz., tevens oprichter, van de Vereen, van
Ingenieurs in Z.-Limburg.-Ir. K. ondernam enkele studie-
reizen naar Duitschland en Zwitserland en vertegenwoor-
digde in 1913 ons land op het 3e congres international de la
route, dat te Londen werd gehouden. — Waalsdorperweg
95, 's-Gravenhage.


