
Peski, Willem Adriaan Hendrik van. - Consul-gen, van
Paraguay en lid der fa. van Peski & Co., Rotterdam. -
Geb. 30 April 1885 te Botterdam. - Vader: Willem Frede-
rik Hendrik v. P., geb. 7 Jan. 1849 en overl. 9 Oct. 1934
te Rotterdam,
in leven consul-
gen, van Para-
guay en lid d. fa.
v. Peski & Co.;
Moeder: Johan-
na Christina v.
Voorthuysen,

geb. 18' Juli
1854 en over], l
Mei 1885 te Rot-
terdam. - Op 9
Nov. 1915 te
Rotterdam geh.
m. Margaretha
Veder. - Kin-
deren : Lucas
Willem Frede-
rik Hendrik,
geb. 28 Oct.
1916;Meta,geb.
4 Jan. 1919;
Frederik Johan
Christiaan, geb.
4 Juni 1923;
Adriaan Mari,
geb. 12 Sept.
1925. - v. P. bezocht de H.B.S. in zijn geboortestad en was
vervolgens eenigen tijd op kantoor werkzaam. Nadat hij
zijn mil. dienstpl. bij het Reg. Grenadiers en Jagers had
vervuld, werkte hij o.a. 2| jaar op diverse kantoren in
Engeland, om daarna als employé bij zijn vaders fa. van
Peski & Co. in dienst te treden. Reeds spoedig klom hij
daar tot procuratiehouder op, waarna hij in 1915 als mede-
firmant werd opgenomen. De fa. van Peski & Co. is agente
van buitenlandsche huizen en heeft de directie over de
Batjan Archipel Mij. - v. P. werd in Nov. 1935 tot consul-
gen, van Paraguay benoemd, nadat hij in Mei 1919 vice-
consul en in Jan. 1935 consul was geworden. Voorts is hij
sinds l Jan. 1934 secr. van de Union Amicale des Consuls
en verder voorz. van de Ver. van Rott. Katoenagenten;



lid van de Comm. v. orde voor de Beurs, en ouderling van
de Waalsche Gemeente te Rotterdam, in welke hoedanig-
heid hij belast is met het beheer van de fondsen voor de
weduwen der dominees van de Waalsche kerken in Neder-
land. — v. P. bereisde vele landen van Europa, benevens
Noord-Amerika en Canada. — Hij is onderscheiden met de
benoeming tot officier d'Académie. -Zijn vrijen tijd wijdt
hij gaarne aan literatuur en talenstudie. - Vijverlaan 48,
Rotterdam.


