
Willemse, Mr. Hendrik. - Directeur der Cornelder's
Scheepvaart Mij. N.V., welke kantoren heeft te Rotter-
dam, Amsterdam en Londen.-Geb. 8 Juli 1902 te Utrecht.
- W.'s vader was de bekende maatsch. werker Arie H.
Willemse, die van 1891 tot 1913 ambtenaar was bij de
Ned. Spoorw. en van 1913 tot 1934 werkzaam bij J. B.
Wolters' Uitgeversmaatschappij, en vooral op het gebied
van maatschappelijk werk veel van zich deed spreken;
Moeder: G. C. M. Willemse-Roosen. - Geh. met Catharina
Aten, geb. 18 Nov. 1901 te Zaandam, die hem drie kinde-
ren schonk: Aert, geb. 15 Aug. 1928; Barta, geb. 22 Juni
1930 en Coen, geb. 27 Deo. 1933. - W. genoot L.O. te
Utrecht en Groningen en volgde de gymn. te Groningen en
's-Gravenhage. Daarna liep hij college te Leiden. - Vol-
gens een van ouderdom vergeeld document, dat in een
lijstje op W.'s privékantoor, aan den wand hangt, werd
de Cornelder's Scheepvaart Maatschappij op 4 April 1814
opgericht ter voortzetting van de scheepvaartbedrijven
van Chr. Cornelder, wier voorgeschiedenis overigens ge-
heel in het duister ligt. De nieuwe mij. trad in 1814 op
als bestelmeester der Hamburgsche, Altonasche en Bre-
mensche „beurten" en der diensten op Oost Friesland en
de Hanze-steden. - Het document in kwestie wordt als
een waardevol curiosum bewaard. Sedert een reeks van
jaren is de mij. betrokken bij den Londen-dienst met de
bekende Polderbooten; zij heeft thans agenturen van de
East Asiatic Cy., Kopenhagen; van Wilhelm Wilhelmsen,
Oslo; de Swedish East Asiatic Cy., Gotenburg; de Jamaica
Banana Producers Steamship Company, in Kingston en
Londen, voor de scheepvaart van en naar Australië, China,
Japan, de Straits Settlements, Bangkok, Jamaica, Noor-
wegen, Zweden, alsmede (inkomend) van de Pacific en
Ned.-Indië, en voor passage en expeditie in het algemeen.
Voor dit laatste onderdeel van haar arbeid heeft zij een
speciale expeditie- en bevrachtingsafdeeling. W. bekleedt
verder nog de volgende functies: dir. van de Stoomvaart-
mij. „Westpolder", lid der Bevrachtingscommissie te
Rotterdam en lid van den Raad van Toezicht der Stich-
ting Havenbelangen. Hij schreef vele art. in periodieken
over internationale samenwerking, Volkenbond en vrede,
o.a. schreef hij ook in „De Volkenbond" en in de „Ec.
Stat. Berichten". - W. heeft veel gereisd en beoefent al-
lerhande sport; hij roeit, zeilt, skiet, tennist, en rijdt
paard. - Hij is overtuigd voorstander van de geheelont-
houding en maakt deel uit van het hoofdbestuur van de
Ned. Vereen, tot afschaffing van Alcoholh. Dranken. -
Verder is W. voorz. van de Haagsche Jeugdherbergstich-
ting „De Zeemeeuw" en red. van het Maandblad „De
Volkenbond". - Veldzichtkade 4, Voorburg.


