
Weller, Frederik Hendrik. - Directeur van de N V
Weller's Handel & Industrie Mij. „Welca", - Q^ op
16 Febr. 1881 te Frankfort a. d. Main als zoon van Hein-
rich Weller, geb. 1844 te Mainz, overleden in 1900 te Rot-
terdam; Moeder: Vrouwe Elisabeth von Heupgen, o-eb"
in 1849 te Mainz, overleden te Wassenaar in 1927.-Wel-
ler is genaturaliseerd Nederlander. - Op 7 Jan. 1909 trad
W. te Rotterdam in het huwelijk met Adriana Wil-
helmina van Laack, die op 6 Oct. 1885 te Nieuwerkerk
a/d IJssel is geboren. - Zij schonk het leven aan Frede-
rik Max, geb. 20 Jan. 1911, thans procuratiehouder bii
bovengenoemde N.V.,; Elisabeth Cornelia Wilhelmina,
geb. 19 Sept. 1913; Johanna Margaretha Antoinette Cor-
nelia, geb. 25 Febr. 1916; Wilfrieda Maria, geb. 13 Mei
1920; Leopold Henry, geb. 12 Mei 1922; Yvonne, geb.
24 April 1924 en Herman Rudolf Karel, geboren 15 Jan.
1928. - W. bezocht de lagere school en de school voor



M. U. L. O. te
Rotterdam en
kwam daarna in
den handel. Op
13-jarigen leeft,
werkte hij op
een Rijnvaart-
en expeditie-
kant. Allengs
klom hij op, tot
hij procuratie-
houder was op
verschillende

Rijnvaart- en
expeditiekanto-
ren. In 1909 ves-
tigde hij zich als
zelfstandig han-
delsagent, ex-

pediteur,
scheepsbevrach-
ter en assura-
deur te Rotter-
dam. Het jaar
daarop gooide hij
het roer om en
werd hij vertegenwoordiger van de Süddeutsche Industrie
Gas-Gesellschaft te Mannheim en de Sauerstoffwerke „El-
Ier", Oberkassel, welke hem zuurstof leverden voor Neder-
land. Weldra nam hij T. ten Cate in zijn Firma op, die toen
den naam kreeg van Weller & ten Cate. In 1912 kreeg hij
het depot der Firma W. A. Hoek's Machine- en Zuurstof-
fabriek te Schiedam, waarvan zijn Firma nog steeds Depot-
houdster is. De N.V. Weller's Handels- & Industrie Mij.
„Welca", waarin de Firma in 1929 werd omgezet, levert
zuurstof, waterstof-, acetyleen-dissous, propaangas enz.,
autogene laschapparaten, calcium carbid, electr. lasch-
transformatoren, electroden etc. zoowel in Nederland als
daarbuiten. Zij heeft o.a. in exploitatie het gepatenteerde
„Frama Laschsysteem" van den Italiaan Francesco Man-
giamili, welke producten in Frankfort a.d. Main worden
gefabriceerd. Ook heeft de N.V. een afdeeling Medicinale
Apparaten, welke zuurstof-, inhaleerings- en andere appa-
raten levert, alsmede producten v. d. Machinefabrieken
der Firma Keiler & Knappich te Augsburg, nl. Electrische
Puntlaschtangen en Stomplaschgereedschap. Voorts ver-
tegenwoordigt de Firma de A.G. für Stickstoffdünger te
Keulen, een onderafdeeling der I.G. Farben. W. depo-
neerde het merk „Welca-Carbid" en richtte de „Atlantic
Company" op, voor den import en den verkoop van kool-
zuur, een N. V. welke later is overgegaan in het syndicaat
„Rommenhöllersche koolzuur- en zuurstoffabriek" te
Rotterdam. De gebouwen der N.V. Welca, welke de moei-
lijke crisisjaren goed doorstaan heeft, bestaan uit niet
minder dan tien groote panden. Het aantal employé's en
medewerkers beloopt thans 35 en voor het verzenden der
producten, alsmede het bezoeken der clientèle heeft zij
een uitgebreid autopark. Bovendien geeft zij een eigen
huisorgaan „Welca Periodiek" genaamd, uit, dat hoofd-
zakelijk wetenschappelijk nieuws op autogeen- en elec-
trisch laschgebied bevat. W. is verder commissaris van
verschillende ondernemingen, w.o. de N.V. „Niduco". Hij
maakte groote zakenreizen door Europa en Noord-Ameri-
ka en bezocht tal van internationale congressen op het
gebied van Acetyleen- en de Laschtechniek.


