
Wesselink, Ellard Gillis. - Geb. 2 Augustus 1880 te
Oudeschoot, zoon van E. G. Wesselink, Predikant en
W. C. Rooster. - 1905 gehuwd met Catherina Schouten-
dorp, overleden 20 Maart 1910. - Kinderen: Ellard
Gillis Wesselink, geb. 16 Juni 1908. - 1918, gehuwd met
Anna Elisabeth Adriana van Griethuysen. - Na lager
onderwijs te hebben genoten in zijn geboorteplaats en
daarna te Heerenveen, bezocht hij de 3-jarige H.B.S.
aldaar, waarna zijn opleiding werd voortgezet op ecnkost-
school te Nijmegen. - In September 1897 werd hij be-
noemd tot Adelborst der 3de klasse en als zoodanig ge-
plaatst op het Koninklijk Instituut voor de Marine te
Willemsoord, waarna l September 1901 zijn benoeming



tot Adelborst
der 1ste klasse
volgde. - Begin
1902 volgde hij
zijn bestem-
ming naar Ne-
derlandsen In-
dië. Na onge-
veer een j aar a/b
van div. sche-
pen bij het Es-
kader te hebben
gediendwerdhij
geplaatst b. d.
dienst der Hy-

drographie.
September 1903
werd hij bevor-
derd tot Luite-
nant ter Zee der
2de klasse.-Na
zijn repatri-
eering in 1905
volgde een
korte plaatsing
a/b Hr. Ms.

Wachtschip te den Helder waarna hij werd gedetacheerd
bij Hr. Ms. Torpedodienst aldaar. - In 1908 werd hem op
verzoek eervol ontslag uit Hr. Ms. Zeedienst verleend en
in September van dat jaar ging hij over naar de Konink-
lijke Paketvaart Maatschappij te Batavia. Na verschil-
lende rangen te hebben doorloopen volgde in Maart
1919 zijn benoeming tot Directeur in Nederlandsch Indië
dier Maatschappij; l Januari 1926 werd hij benoemd
tot President Directeur. - 31 Juli 1926 legde hij zijn
functie neer en keerde naar Nederland terug, alwaar hij l
September 1927 werd benoemd tot Directeur der N.V.
Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam. —
31 Augustus 1926 werd hij benoemd tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau. — Parkweg 16, Bloemendaal.


