
Wehry, Georges Jean. - Blokvennoot der fa. Geo
Wehry & Co., Amsterdam-Batavia, Consul-generaal van
Zweden. - Geb. te Parijs op 23 Juli 1894 als zoon van Ivan
Georges Wehry en Leonie Cassalette. - W. is gehuwd
met Geneviève
Marie Adelaïde
leGouz,markie-
zin de Saint Sei-
ne, die 19 Aug.
1910 te Parijs is
geb. - Kinde-
ren : Odette Le-
onie Marie, geb.
3 Juni 1932;
Georges Albert,
geb. 23 Maart
1935 en Ber-
nard Gaëtan,
geb. 29 Jan.
1938. - W. ge-
noot een alge-
meene school-
opleiding in

Frankrijk,
Duitschland en
Engeland en be-
zocht tenslotte
in Nederland de
5-j. H.B.S. -
Van 1912-1914
was hij volon-
tair bij Duitsche Banken. Tijdens de vier mobilisatiejaren
diende hij bij de Nederl. Landmacht als reserve-officier.
In 1928 werd hij als zoodanig ingedeeld bij de luchtvaart-
afdeeling van de Ned. Ind. Landmacht; hij is onderschei-
den met een Eereteeken wegens langdurigen dienst als offi-
cier.- W. kwam in 1919 als employé bij de in 1867 door zijn
grootvader opgerichte fa. Geo Wehry & Co. te Amster-
dam. In 1920 ging hij scheep naar Indië, waar hij op l Jan.
1925 deelgenoot werd in de fa. Geo Wehry & Co. - Deze
firma is oorspronkelijk begonnen met tabakscultuur en
-handel en heeft zich sedertdien geleidelijk uitgebreid
over geheel Ned.-Indië met nederzettingen in alle groote
havens van den archipel. Zij houdt zich thans bezig met
industrie en rubber-, kina-, koffie- en thee-cultures, als-
mede met algemeenen import. - W. bemoeit zich vooral
met de cultuurafdeeling alsmede financieele leiding zijner
firma. Hij zit verder als Directeur of commissaris in tal-
rijke bedrijven en cultuurondernemingen. Hij is mede-
oprichter van het Algemeene Landbouw Syndicaat en
heeft veel contact gehad met het proefstation-wezen. In
1930 richtte hij het Bureau voor Ned. Ind. Thee-propo-



ganda op. W. gaf den stoot tot de vervaardiging van di-
verse nieuwe theemachines. — Hij maakte in 1932 lange
reizen naar Ceylon en Britsch-Indië, om met de Engelsche
Thee-belanghebbenden aldaar besprekingen te voeren
inzake restrictie. Deze leidden tot het beoogde resultaat en
maakten later ook een rubberrestrictie mogelijk. - W.
publiceerde in 1933 een boek over de theecultuur in Cey-
lon. Het sinds 1910 te Batavia opgerichte „Thee Expert
Bureau" waarvan de dagelijksche leiding als Sec.-Penning-
meester sinds dien tijd onder zijn firma berust, had sedert
1925 zijn persoonlijke toewijding. — Voor verdere bijzon-
derheden moge verwezen worden naar Cultuur Almanak.—
Tanah Abang Oost 77, Batavia (C).


