
Wesselink, Hermannes Jan. - importeur Koloniale
producten. - Geb. te Joure, 28 September 1884. - Vader:
Balthazar Jan Wesselink.; Moeder: Hillegonda Bos. -
Gehuwd met Amalia Margaretha Weller. - Kinderen:

Balthazar Jan,
geboren 11 Juli
1909, Directeur
der N.V. Con-
tinentale Ver-
lichtingsindus-
trie „Cupro-
flex" te Am-
sterdam ; Carel
Hendrik Frede-
rik, geboren 13
Aug. 1913; Paul
Frangois, geb.
8 Oct. 1920. -
W. bezocht de
H.B.S. te Leeu-
warden en ont-
ving na het ver-
laten van de
school, een aan-
stelling in den
productenhan-
del bij de fa. G.
Ligtermoet en
Zoon's Handels-
Vennootschap
te Rotterdam.

Vervolgens was hij in dienst der Holland-Amerikalijn en
daarna werd hij in 1908 door de Handelsvereeniging,,Am-



sterdam" naar Indië uitgezonden; na ontslagname bij de
H.V.A., was hij als makelaar in producten werkzaam. -
In 1914 richtte W. de firma Wesselink en Dijkhuis te Ba-
tavia op, welke tot op heden is blijven voortbestaan, al is
de leiding overgegaan in handen van den heer Zimmer-
man. — Gedurende de jaren 1914 tot 1918 hield W. zich
hoofdzakelijk bezig met het inkoopen van rijst voor het
Nederlandsch-Indisch Gouvernement. Hiervoor maakte
hij verschillende reizen naar Britsch-Indië, Indo China,
Siam en China. Tevens vestigde hij zich twee jaren te
Bangkok, om de belangen der Nederlandsch-Indische
Regeering te behartigen. Hij deed voorts inkoopen voor
Straits-Settlements Government en werd bij het aftreden
van den Nederlandschen Gezant voor Siam met de waar-
neming aldaar belast. In 1920 keerde hij via Java naar
Europa terug, waar hem de functie van Directeur van de
Internationale Producten Mij. i.o. wachtte. Hij was hier-
door genoodzaakt uit de firma Wesselink en Dijkhuis te
treden. - Particuliere omstandigheden waren de oorzaak
dat hij genoemde functie verwisselde met die van Direc-
teur der Internationale Handel en Crediet Mij. Toen in
1929 dit concern werd geliquideerd, zette hij de zaken
voor eigen rekening onder den naam Herm. J. Wesselink
voort. W. is Commissaris van diverse Maatschappijen,
zooals W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek N.V.
te Schiedam; Maatschappij „Oxygenium" te Schiedam;
N. V. Handel en Industrie Mij. „Welca" te Rotterdam;
G. Ligtermoet en Zoon's Handels-Vennootschap te Rot-
terdam; de N.V. Stookindustrie „Amsterdam" en de N.V.
Continentale Verlichtings Industrie Cuproflex. - Zijn
diensten, den Nederlandschen Staat bewezen, werden er-
kend door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. - Jan Luykenstraat 40, Amsterdam.


