
Wetering, Hendrik van de. - Directeur van de N. V. Groen-
hoedenveem te
Amsterdam. -
Geb.5Mrt.1880
te R'dam als
zoon van den
ladingmeester

Janus van de
Wetering en v.
Maria Catha-
rina Herstel. -
v. d. W. huwde
met Beatrice
Galloway, die
hem 2 kinderen
schonk, t.w.:
Nora Beatrice,
geb. 27 Aug.
1920 en Anto-
nie, geb. 23 Oct.
1922. - Uit een
tweede huwelijk
met Roelina
Jantina Elisa-
beth Mulder,
dochter van Ds.
Arend Mulder



uit Bussum, kwamen voort: Marie Louise, geb. 19 Aug.
1929 en Henriëtte, geb. 30 Juli 1931. - v. d. W. bezocht
de H.B.S. te Rotterdam en trad in 1897 in dienst van de
reeders F. Smit te Rotterdam. In 1907 verliet hij deze
firma, om bij de firma Fraser & Surmondt een betrek-
king als assistent in Ned.-Indië te aanvaarden. Tot 1910
was hij assistent op de tabaksonderneming Tandjong
Koeba. Toen ging hij over naar de Ramoenia Cultuur Mij.,
in wier dienst hij eerst als assistent werkte en later als
administrateur der tabaksonderneming Martabing. De
Mij. werd in 1920 overgenomen door de welbekende Belg.
groep Hallèt (Société Fiancière des Caoutchoucs), welke
hem in 1924 benoemde tot mede-Directeur in Holland.
In 1925 werd hij Directeur van de Kol. Cultuur Cie. en het
jaar daarop van de Cultuur Mij. „Meloewoeng". Tijdens
een inspectiereis in Ned.-Indië in 1926/1927 opende hij
een nieuwe tabaksonderneming voor de Kol. Cult. Cie.
en in Atjeh de vezelonderneming Loh Soekon, die een jaar
later werd veranderd in een N.V. onder zijn Directie.
In 1927 werd hij nog benoemd tot Directeur van de Cul-
tuur Mij. ,,De Alaslanden". Na terugkeer in Ned. is v. d.
W. benoemd tot commissaris der N.V. Groenhoedenveem
en in 1934 tot Directeur dezer N.V. - Hij schreef tal van
artikelen over de sociale positie en de betaling der Chi-
neesche koelies in Deli, waardoor een einde werd gemaakt
aan de knevelarijen der Chin. hoofden. Eind 1923 werd
hem een candidatuur voor den Volksraad te Batavia aan-
geboden, die hij wegens zijn benoeming tot Directeur in
Nederland niet kon aanemen. — Zijn naam was ook buiten
's lands grenzen bekend, zoodat bij in 1924 een uitnoodi-
ging kreeg van de Amerikaansche regeering om als neu-
traal planter een inspectiereis te maken door de Philip-
pijnen en er een deskundig rapport over de Manilla-tabak
uit te brengen . - v. d. W. bezocht verder China en de lan-
den in Centraal- en Zuid-Europa. - Vosmaerlaan 16,
Bussum.


