
Bemmelen, Henri Marie van. - Hoofd der Afdeeling
Algemeene en Personeele Zaken der N.V. Nederlandsche
Koloniale Petroleum Mij. te Palembang. - Geb. op 8 Mei
1902 te Haarlem als zoon van Marie Anne Guépin en

Henri Marie
van Bemmelen
Sr., oud-zee-
officier en oud-
bankdirecteur,
eere-voorzitter
v/d Kon. Ned.
Vereen. „Onze
Vloot". - Van
B. is gehuwd
met Ida Elisa-
beth Nuboer,
een zuster v. d.
bekenden chi-
rurg van dien
naam, geb. te
Pontianak op
26 Febr. 1904. -
Op 9 Febr.
1929 schonk zij
het leven aan
een zoon, die
naar zijn vader
en grootvader
genoemd werd.
- Van B. bez.
deö-j.H.B.S.te

Haarlem en genoot een opleiding tot adelborst a. h. Kon.
Instituut v. d. Marine te Willemsoord. In 1923 benoemd
tot luitenant ter Zee der 3e kl., werd hij in 1925 tot 2e kl. en
in 1933 tot luitenant ter Zee der Ie kl. bevorderd. In Maart
1935 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend als
luit. Ie klasse. - Nog datzelfde jaar trad hij in dienst bij
de N.V. Ned. Kol. Petroleum Mij. te Palembang, welke
hem in 1936 benoemde tot Hoofd Algemeene en Personeele
Zaken. - Van B. is van 1931 tot 1934 adjudant geweest
vanden oud-gouverneur-generaal Z.E. Jhr. Mr. B. C. de
Jonge. - Hij werd in 1934 onderscheiden door de benoeming
tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau; bovendien is hij
drager van een Fransche onderscheiding, het eereteeken
van de Orde v. l'Etoile Noir de Bénin. - Als zeeofficier
bezocht hij de Oostzee en Middellandsche Zee-landen;
in den dienst van de N.K.P.M. bezocht hij o.a. de olie-
centra in de V.S. van Amerika. - Gebouw „Petrolea" van
de Ned. Kol. Petr. Mij. te 's-Gravenhage.



Bemmelen, Henri Marie van. - Oud-Directeur der
Tweede Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering
- Geb. te Haarlem, 13 Sept. 1863. - Vader: Jan Cornelis
van Bemmelen, in leven Directeur der 2e Holl. Mij. van
Levensverz.; - Moeder: Catharina Agatha Roland Holst. —
Geh. te Amsterdam met Marie Anna Guépin, overl. in
1935. Hertrouwd in 1937 met Maria Cordes. - Kinde-



ren: Maria An-
na, geb. 15 Mr t.
1894, Direc-
trice van het

Wilhelmina
Ziekenhuis te
Nijmegen; Cor-
dula Catharina
Agatha, geb. 14
Febr.l896,geh.
met Jhr. L. J.
Quarles van Uf-
ford; Catharina
Maria Anna,
geb. 22 April
1900, Montes-

sori-leidster;
Henri Marie,
geb. 8 Mei 1902,
oud zee-officier,
oud-adjudant

vanZ. Exc. den
G.G. Jhr. de
Jonge, thans
Hoofd van de
petroleum on-
derneming Soengei Gerong van de Ned. Kol. Petr. Mij.;
Theodora Carolina Wilhelmina Matthea, geb. 23 Mrt.
1906, geh. met Ir. M. A. van Idsinga. - v. B. bez. het Kon.
Inst. voor de Marine en was tot 1898, laatstelijk in den rang
van luit. ter zee Ie kl. in militairen dienst. Daarna werd hij
benoemd tot Directeur der Tweede Holl. Mij. van Levens-
verzekering, welke Mij. later overging in de Alg. Friesche-
Levensverz. Mij. — v. B. is commissaris van de Holl. Voor-
schotbank; van de Ned. Grondbriefbank; der N.Z. Holl.
Tramweg Mij.; van het Techn. Bureau Hellendoorn; van
de Kweekschool voor de Zeevaart en van het Vader-
landsche Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst;
v. B. was gedurende 23 jaar voorzitter en is thans eere-
voorzitter der Kon. Ned. Vereen. „Onze Vloot" en eere
Vice- Voorzitter van het Centr. Comité tegen ondermij-
ning van 's Lands weerkracht; eerelid van de Vrijwillige
Burgerwacht Haarlem; bestuurslid mede-oprichter van
het Ned. Hist. Scheepv. Museum te Amsterdam en be-
stuursl. mede-oprichter van het Nationaal Techn. Scheep-
vaartkundig Instituut te Rotterdam. - v. B. schreef
diverse artikelen in dagbladen en tijdschriften en hield
verschillende lezingen over onderwerpen betreffende onze
marine en defensie. - Als zeeofficier bereisde hij vrijwel de
geheele wereld. - Hij is voorts Ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw en officier in de Orde van Oranje-
Nassau. — v. Hogenhoucklaan GO, 's-Gravenhage.



Beltman, Hendrik Hermanus. — Firmant Bouwhandel
en Industrie v.h. G. Beltman A. Gzn. te Enschede. — Geb.
13 Juli 1872 te Enschede. - Vader: Gerrit Beltman, in
leven aannemer, architect en groothandelaar in bouw-
materialen; Moeder: Fenneken Woldrik. - Op 12 Oct.
1920 te Wetter a. d. Ruhr geh. met Paula Keuier. - Kin-
deren: Gerrit, werkzaam in het bedrijf van zijn vader;
Aaltje, geh. met K. J. Lotsy; Berend, werkzaam in het
bedrijf van zijn vader; Fenneke Ynskje. - B. bezocht de
Twentsche Industrie- en Handelsschool in zijn geboorte-
stad en ontving daarna een tweeledige practische oplei-
ding in de zaak van zijn vader, welke destijds uit een aan-
nemersbedrijf en een bouwmaterialenhandel bestond. -
In 1913 splitsten zich deze beide deelen en werd B. met
de leiding van den bouwmaterialenhandel belast. - Zoo
ontstond de Bouwhandel en Industrie v. h. G. Beltman A.
Gzn., welke aanvankelijk veel export had naar Duitsch-
land en thans groote opdrachten van Rijk en Gemeente
ontvangt. — Haar voornaamste artikelen zijn Bims-beton,
dakbedekking en natuursteen voor tuin- en parkaanleg. -
B. is voorts pres. commissaris van de Textielfabriek Hol-
land en sinds 25 jaar bestuurslid van het Kiescollege der
Ned. Herv. Kerk te Enschede. - Hij ondernam in den loop
der jaren diverse privé- en zakenreizen naar Duitschland,
België, Letland, Estland en Finland. - Gronauschestraat
137, Enschede.


