
Wessem, Pieter Paulus Johannes van. - Firmant Dun-
lop & Co., Amsterdam. - Geb. 28 September 1882 te Tiel.
- Vader: Mr. Pieter van Wessem geb. Tiel 25 Juni 1835;
Moeder: Pauline Jeanne Boquette, geb. 26 Juni 1840 te
Amsterdam. -
Na de H.B.S.
5-j.c. doorloo-
pen te hebben,
genoot v. W.
consulaire op-
leiding, doch
daarna was hij
werkzaam bij
de Incasso-
Bank te Am-
sterdam. Bij
deze instelling
werkte hij ge-
durende 3J j.
in verschillende

af deelingen.
Vervolgens

richtte hij, met
den heer Lütge,
een Vennoot-
schap op voor
den commissie-
handel in effec-
ten en zulks on-
der den naam:
Lütge & Van
Wessem. Deze firma fusioniieercle zich op l Januari 1912
met de sedert l Juli 1877 bestaande firma Dunlop & Van
Essen, onder den naam : Dunlop & Co. Daarnevens is v. W.



Commissaris van de Fransch-Nederlandsche Koloniale
Cultuur Mij.; Penningmeester van de Stichting „Vredes-
fonds uit Oorlogstijd", welke ontstaan is uit de Neder-
landsche ambulance voor Rusland, en Penningmeester
van de Afd. Noord-Holland der Nederl. Jagersvereeniging.
- De firma Dunlop & Co. houdt zich bezig met den com-
missiehandel in effecten, met het daarmede veelal nauw
verband houdende beheeren en administreeren van ver-
mogens en het bezorgen van assurantiën. - Zij is één van
de inschrijvingskantoren van aandeelen Kon. Ned. Mij. t.
Expl. v. Petroleumbronnen in Ned.-Indië, emissiekantoor
van de Ned.-Ind. Portland Cement Mij., van de Fransch-
Ned. Koloniale Cult. Mij. e.a. v. W. maakte een reis om de
wereld en vertoefde tweemaal in Ned.-Indië voor zaken.
In zijn zomer-vacantie reist hij het liefst per auto in het
buitenland; den winter daarentegen brengt hij bij voor-
keur in Zwitserland door. - v. W. is een groot liefhebber
van de jacht en houdt bovendien veel van — voorname-
lijk moderne Engelsche en Fransche — literatuur. -
Heerengracht 166, Amsterdam.


