
Bettink, Jacobus Gerardus Hendrik Daniël. - Assurantie-
bezorger. - Geb. 31 Oct. 1883 te Wassenaar, als zoon van
Neeltje Johanna Seisener en Hendrik Willem Bettink,
hoofd der openbare lagere school te Wassenaar. — Kinde-
ren: Jacobus Gerardus Hendrik Daniël, geb. 28 Nov. 1911;
Jan, geb. 24 Jan. 1914; Hendrik Willem, geb. 11 Aug.
1915; Forma, geb. 20 Juli 1919; Egbert Geert, geb. 21
Oct-. -1921. - Reeds op 17-jarigen leeftijd was B. genood-
zaakt, in eigen onderhoud te voorzien. Hij kreeg middel-
bare opleiding te Utrecht. Hierna trad hij — daar zijn
.vader inmiddels was overleden en zoodoende geen gelden
voor verdere studie aanwezig waren — als leerlingklerk
in dienst bij de Ned. Spoorwegen te Amsterdam. In
1900 werd hij tot klerk bevorderd waarna hij naar Utrecht
werd overgeplaatst. In 1904 benoemd tot commies, ver-
trok hij weer naar Amsterdam waar hij als commies Ie klas
aan het goederenstation, Oostenburgergracht werkzaam
was. In 1917 vroeg en verkreeg hij eervol ontslag bij de
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Spoorwegen.
Hij trad als
inspecteur in
dienst bij de ver-
zekeringsmaat-
schappij „The
Ocean",waar hij
tot 1919 werk-
zaam was. In
dit jaar stichtte
hij een eigen as-
surantiebedrijf,
dat in den loop
der jaren te
Amsterdam een
goeden naam
heeft gekregen.
Hij is hoofd-
correspondent

van de Levens-
verzekering Mij.
„Utrecht". Voor
de „London As-
surance" treedt
hij op als hoofd-
vertegenwoordi-
ger. B. was voorz. van de afd. Amsterdam van de Broe-
derschap van Commiezen der Spoorwegen. Bovendien was
hij redacteur van het Centraal Spoorwegorgaan. — De
laatste jaren heeft B. zich ook op meer politiek gebied
bewogen. Hij was bestuurslid van de afd. Amsterdam van
het Verbond voor Nationaal Herstel, voor welk verbond
hij meermalen als spreker voordrachten heeft gehouden.
Den 21en Juni 1938 is B. op 54-jarigen leeftijd na een kort
ziekbed overleden. Het door hem gestichte assurantie-
bedrijf wordt onder den naam „Algemeen Assurantie-
kantoor J. G. H. D. Bettink" door zijn zoon J. Bettink
voortgezet.


