
Jong, Hendrik Wijbrand de. - Directeur van the Ame-
rican Express Company, Inc. - Geb. 18 Augustus 1893 te
Dwingelo ( D r . } . - Zoon van Pier Hendrik de J., rijkshaven-
meester en Heintclina Stel, overl. in 1927. - Op l Mei 1918
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te Enschede in
het huwelijk ge-
treden met Jo-
hamia Augusta
Bischofer.
Kinderen: Adol-
phina Carolina
Theobalda, geb.
6 Mei 1920; Pier
Hendrik, geb. 22
Augustus 1922.-
N"a de Lagere
school doorliep
d. J. do H.B.S.
5-j.c. te Assen en
Utrecht on deed
in 1912 eindexa-
men. Achtereen-
volgens was hij
werkzaam bij de
Twentsche Bank
te Enschede en

Amsterdam
(1913-1916), bij
de Incassobank
te Amsterdam,
(1916-1919) en bij de HaarlemscheBankver., thans opgeno-
men in de Twentsche Bank (1919-1921). Bij deze laatste
instelling bekleedde hij den post van Alg. procuratiehouder
en werd o.a. aangesteld als liquidateur der „Codro", Coö-
peratieve Vereeniging van Bloembollenhandelaars. - Van
1921-1935 was hij onderdirecteur van The American Ex-
press Cv. Inc. en in 1935 werd hij tot Directeur van dit
bedrijf aangesteld. - In 1937 werd d. J. gekozen als vice-
voorz. v. d. gei-eorg. Ver. v. Vreemde!, verkeer. De Ame-
ricaii Express Compy. Inc. beweegt zich op het terrein
van Internationale Bankzaken in den uitgebreidsten zin,
expeditie on als reisbureau en heeft kantoren in alle be-
langrijke steden ter wereld. — Bij het groote publiek is
deze instelling vooral als reisbureau bekend, doch ook als
bank geniet zij een uitstekende reputatie, vooral op het
gebied van reischeques en credietbrieven, hetwelk zij
reeds 40 jaar lang verzorgt. — In den loop der jaren zijn van
d. J.'s hand diverse publicaties verschenen, voornamelijk
op gebied van toerisme, valuta, credietbrieven, enz. —
d. J. bereisde vrijwel geheel Europa. Voor persoonlijk
contact met de bijkantoren bezoekt hij regelmatig Parijs,
Berlijn, Londen en andere Europeesche hoofdsteden. -
Zijn grootste liefhebberij is watersport, speciaal zeilen. Hij
is o.a. een der oudste leden van de Watersportvereéniging
,,De Hoop". - Ook literatuur heeft zijn volle belangstel-
ling. - Mesdaglaan 4, Huize Windhoek, Heemstede.


