
Schepman, Dr. Anthony Marius Hendrik. — Dir. N. V.
Uitgeversbedrijf J. B. Wolters. - G-eb. 22 Mrt. 1890 te
Rhoon. - Vader: Matheus Marinus S., rentmeester; Moe-
der: Anna Maria Margaretha Barger. - Geh. 4 Febr. 1891

met Elisabeth
Vis, dochter van
Frederik Vis,
procuratiehou-
der van de Er-
ven Lucas Bols.
- Uit dit huwe-
lijk werden ge-
boren : Felix Ro-
bert, op 21 Nov.
1917 en Marga-
retha Cathari-
na, op 23 Aug.
1919. - Na het
Erasmiaansch

Gymnasium te
R'dam door-
loopen te heb-
ben, studeerde
S. van 1909-
1912 in de bio-
logie aan de
univ. te Am-
sterdam en Utr.
- Vervolgens
was hij van
1912-1914 asp.

adj.-directeur der Visscherij-inspectie te 's-Gravenhage,
om in 1918 aan de univ. te Amsterdam tot doctor te pro-
moveeren, op het proefschrift: „De octavolaterale zin-
tuigen en hun verbindingen in de hersenen der Verte-
braten". - In het jaar zijner promotie volgde tevens de
benoeming in zijn huidige functie. Buiten de werkzaam-
heden, die deze medebrengt, verricht S. nog zeer veel an-
deren arbeid; o.a. is hij voorz. van den Ned. Uitgevers
Bond, secr. van de Groninger Orkest Ver.,voorz. der Ver.
tot oprichting en instandhouding der „beroepskeuze", lid
dag. bestuur van de Openb. Leeszaal, lid van beroep v. d.
Sociale Verzekering (Ongevallen Wet), voorz. van het
Aardr. Genootschap, afd. Groningen en penningm. van het
Groninger Natuur-historisch Museum. - Jarenlang was
hij voorz. van hot Dep. van Nijverheid. - Het uitgevers-
bedrijf J. B. Wolters, waarvan S. de dir. voert, is opgericht
in 1836; het geeft voornamelijk schoolboekenen wetensch.
werken uit. - Te Batavia heeft het een filiaal voor Ned.-
Indië gevestigd. - S. is ridder in de orde van Oranje-
Nassau. - Hij bezocht vele landen van Europa. - Voor
genoegen houdt hij zich gaarne bezig met muziek. - Nas-
saulaan 2, Groningen.


