
Schoevers, Adriaan Adolf. - Dir. der N.V. Schoevers te
Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en
Batavia. - Geb. te Amsterdam, 29 April 1891 als zoon van
Anton Sander Schoevers, in leven Hoofd der Reguliers-

school, auteur
van Fransche
Lees- en Leer-
boeken ; Moe-
der: M. J. A.
Caroli. - Geh.
met Jacoba
Keus. S. be-
zocht in zijn

geboortestad
de H.B.S. en
was daarna
werkzaam op
verschillende

kantoren. In
zijn vrijen tijd
maakte hij ken-
nis met het
stenografiesys-
teem „Groote",
werd lid van de
Amsterdamsche

Stenografen
Vereeniging

Groote „Steeds
Sneller" en
kwam in con-

tact met den ontwerper van genoemd systeem. S. legde
met gunstig gevolg het examen voor leeraar in de Steno-
grafie af en toen hij in handel en bedrijf voldoende prac-
tische kennis vergaard had, besloot hij zich toe te leggen
op het onderwijs in steno en typen, aanvankelijk in de
ouderlijke woning. De „outillage" bestond uit een oude
schrijfmachine; weldra meldden zich de eerste leerlingen
voor Machineschrijven en Stenografie aan. Daarmede was
de basis gelegd en spoedig mocht de energieke jongeman,
die overdag optrad als vertegenwoordiger van een schrijf-



machine-fabriek, successen boeken. De lessen werden ge-
leidelijk in cursusverband gegeven en er moest uitgebreid
worden. Het ouderlijk huis werd te klein en een eigen ge-
bouw werd betrokken. Deze uitbreidingen hebben zich in
den loop der jaren diverse malen herhaald, niet alleen in
Amsterdam, maar ook de aanvankelijk klein begonnen
scholen te 's-Gravenhage, Batavia, Rotterdam en Utrecht
zijn meermalen verplaatst of verbouwd. Het aantal leer-
lingen per j aar loopt momenteel in de duizenden en de be-
teekenis van S.' werk komt duidelijk tot uiting door het
feit, dat het plaatsingbureau verbonden aan ieder instituut
steeds een groot aantal aanvragen te verwerken krijgt,
ook in tijden, dat de vraag naar personeel gering is. - Van
zijn hand verschenen diverse publicaties over de door hem
ingevoerde onderwijs-methoden, waarvan de Standaard-
leerboeken voor machineschrijven en stenografie de be-
kendste zijn. In 1928 vertegenwoordigde hij de Neder-
landsche Regeering op het Int. Stenografie-congres in
Boedapest. S. maakte voor studiedoeleinden verschillende
reizen naar het buitenland en Nederlandsch-Indië. Om-
gekeerd wordt het Instituut Schoevers, geregeld bezocht
door buitenlandsche onderwijs-autoriteiten, die zich o.a.
op de hoogte komen stellen van de door S. ontworpen
practische kantoor-opleiding. Vrije tijd voor liefhebbe-
rijen rest hem zelden, of men kan beter zeggen; hij geeft
zijn tijd geheel aan het vergrooten en perfectionneeren
van de onder zijn leiding staande instellingen. - Rivieren-
laan 206, Amsterdam.


