
Wessel, Dr. Ir. Wessel. - Octrooi-gemachtigde. - Geb. te
Rotterdam, 2 Maart 1892.-Vader: S. Wessel, koopman;
Moeder: H. Cijfer. - 20 Sept. 1918 trad Dr. Ir. W. te
's-Gravenhage in het huwelijk met J. H. de Graaf, geb. te

Deventer. -
Kinderen: Wes-
sel, geb. 28 Apr.
1920; Hans Ro-
bert Valk, geb.
21 Nov. 1924;
Marjolijn Jo-
lantine, geb. 25
April 1931. -
In zijn geboor-
testad behaal-
de Dr. Ir. W.
het einddiplo-
ma H.B.S. 5-j.
cursus, waarna
hij zich te Delft
als student liet
inschrijven en
op 3 Juli 1915
het diploma
van Scheikun-
dig ingenieur
verwierf. - Ge-
durende een
half jaar bleef
hij als assistent
aan de Techn.

Hoogeschool te Delft verbonden, waarna hij tot 1917 ass.
bedrijfsleider was aan een Rubberfabriek te Amsterdam.
Daarna, tot 1918, werkte hij aan de Vereenigde Octrooi-
bureaux te 's-Gravenhage en vervolgens tot 1919 bij de fa.
Vlessing & Co. aldaar. Gedurende de 5 daarop volgende
jaren was hij opnieuw werkzaam bij de Vereenigde
Octrooibureauxenin 1924 stichtte Dr. Ir.W., na het beha-
len van zijn Doctorstitel op het proefschrift: ,,De begrip-
pen „werkwijze", „stof" en „voortbrengsel" in het
Nederlandsche Octrooirecht", een eigen bureau te Arn-
hem, terwijl hij tot 1930 tevens als chef van de Octrooi- en
Merkenafd. aan de voormalige Ned. Kunstzijde Fabriek,
thans A.K.U., te Arnhem verbonden bleef. — Hoewel op
zeer bescheiden voet begonnen, heeft W. zijn bureau tot
groote ontwikkeling weten te brengen. — Van zijn hand
verschenen talrijke artikelen in tijdschriften en couranten,
o.a. in „Polytechnisch weekblad", „De Ingenieur", „Het
Vaderland", „Het Handelsblad", en „De Telegraaf",
speciaal over onderwerpen op Octrooi- en Merkengebied'
alsmede een brochure, getiteld: „Iets over Uitvindingen
en Octrooien in verband m. de NederlandscheOctrooiwet".
Hij bezocht verschillende landen in Europa, waaronder
Oostenrijk, Zwitserland en Polen. - Zijn vrijen tijd ge-
bruikt hij gaarne voor sport, muziek, literatuur en scha-
ken. Gedurende vier jaren was hij lid van den gemeente-
raad te Arnhem en bekleedde in het vereenigingsleven
een vooraanstaande positie. Thans is hij o.m. nog be-
stuurslid van de „Vereeniging van Nederlandsche Octrooi-
gemachtigden", voorzitter van de Coöp. Ver. voor Ope-
ratie en Ziekenhuisverpleging „Onderlinge Hulp" U.A.,
Voorz. van de vereeniging „De Schoolbioscoop", voorz.



van het Avro-Actie-Comité, terwijl hij ook in de Pad-
vindersbeweging geen onbekende is. — Van Heemstra-
laan 98, Arnhem.


