
Scheltema, Evert. - Importeur van Java-tabak on
Exoten. - Geb. op 7 Juli 1897 te Berchem als zoon van
Hugo Gajus Scheltema, eveneens tabaksimporteur, woon-
achtig in Frankrijk, en Johanna Alida v. d. Lingen. -
S. is op 14 Sept. 1920, geh. met Mr. Elizabeth Alida Jo-
hanna Conradi, die het leven schonk aan twee dochters
Alida Johanna, geb. 20 Juni 1932, en Johanna Alida, geb.
26 Juli 1933. - S. genoot een schoolopleiding in België en
Frankrijk. - Ook bracht hij enkele jaren door in Engeland
en tenslotte kwam hij op de Hoogere Handelsschool te
Haarlem. — Na afloop van zijn schoolstudiën kwam hij als
volontair bij de firma Scheltema & Rebel, de tabakszaak
waarvan zijn vader firmant was. — Na den oorlog van
1914-1918 richtte deze samen met H. v. d. Eist, Antwer-
pen, Ernest Hartog, Antwerpen, Rudolf Feigel, Bazel en
Schüneman, Bremen, de Tabak Export Compagnie op.
-S. bezocht Santo Domingo en Cuba voor het opkoopen
van tabak en was vier jaar procuratiehouder voor de
onderneming. - In 1924 richtte hij met zijn vader de
Scheltema' Import Compagnie op, een N.V. waarvan hij
ook thans nog directeur is. - Amsterdam was de stapel-
plaats, van waaruit de tabak werd verzonden naar Frank-
rijk, Noord-Afrika, België, Spanje, Duitschland, Dene-
marken en Zwitserland. - De verzending had hoofdzake-
lijk plaats met Nederlandsche schepen. Voor Brazieltabak
had dit vervoer plaats met den Kon. Holl. Lloyd en voor
Domingotabak per Kon. Ned. Stoomboot Mij., behalve
tabak voor Frankrijk, waarheen de regie-tabak moet
worden vervoerd door Fransche lijnbooten. - De handel
in tabak van San Domingo was voor den oorlog in handen
der Duitschers, doch is nadien grootendeels in Nederland-
sche handen overgegaan. - S. is lid van de Vereen, voor
den tabakshandel en voert sedert 1935 ook Domini-
caansche koffie in. - Buitenlandsche reizen brachten hem
naar Santo Domingo, Brazilië, Vereenigde Staten, Vene-
zuela, Curagao, Havana, Spanje, Servië, Oostenrijk,



Duitschland en Engeland. - Hij koestert bijzondere be-
langstelling voor zeilen. — Zonnekade l, Haarlem.


