
Karssen, Hugo Prosper Rudolf Albert. - Directeur N.V.
Bananen Import Mij. Amsterdam. - Geb. te Zutphen, 23
Sept. 1891.-K. huwde 6 Aug. 1917 te Soerabaja met Marie
Frank, uit welk huwelijk op 7 Juli 1928, een zoon Rudolf
Emil Otto, geboren werd. - K. bezocht in zijn geboorte-
plaats lagere school en H.B.S. - Reeds in 1910 ging hij
naar Ned. Indië, waar hij tot 1916 werkzaam was bij de
fa. Maintz & Co., na het uitbreken van den wereld-
oorlog het Amsterdamsch Kantoor voor Indische Zaken,
te Soerabaja, agente der Deutsch Australische Dampf-
schiffs Gesellschaft, Hamburg en van den Oesterrcichi-
schen Lloyd, Triest; na korten tijd werd hij belast met
de leiding der scheepvaartzaken. De volgende twee jaar
was K. procuratiehouder bij de fa. Boissevain aldaar,
in welke functie hij van 1918-1920 verbonden was bij de



agentschapp. te
Roerabaja en-
Macassar van
de te Kopen-
hagen gevestig-
de East Asiatic
Co. - In 1920
keerde K. terug
naar de inmid-
dels in een N.V.
omgezette Han-
delsvennoot sch.
v/h Maintz &
Co., als procu-
ratiehouder en
leider d. scheep-
vaartzaken —
agentschap Nip-

pon Yusen
Kaisha te
Batavia. In al
deze functies
maakte hij tal
van reizen. Hij
repatrieerde we-
gens gezond-

heidsredenen medio 1922 en was daarna vanaf Aug. 1924
gedurende ± 6 jaar plaatsverv. chef v. d. vrachtafd. bij
den Koninklijken Holl. Lloyd te A'dam. Op l Jan. 1931
werd de N.V. Bananen Import Mij. opgericht, waarvan
K. sedert Mei 1932 directeur is. Voorts is hij commissaris
van de Brazilian Fruit Company S.A. te Antwerpen. -
De N.V. Bananen Import Mij. importeert bananen uit
Brazilië en doet zaken in verschillende landen van Europa.
Behalve den Ned. Indischen Archipel bezocht K. in den
loop der jaren Amerika, de Straits Settlements, China,
Japan, de Philippijnen en Brazilië. - Zijn vrijen tijd be-
steedt hij gaarne aan de hengelsport. - Hondencoeter-
straat 4, Amsterdam.


