
Griese, Johan Hendrik. - Makelaar in tabak te Amster-
dam. - Geb. 28 Juni 1890 te Amsterdam. - Vader: J. H.
Griese, geb. 30 Sept. 1862; Moeder: A. P. v. d. Wulp, geb.
23 Juli 1864. - Op 21 Aug. 1913 te Amsterdam geh. met

Geertje Vink. -
«aBByi Kind.: Johan

Hendrik, geb.
26 Mei 1914, bij
zijn vader in de
zaak; Lanrina
Aiitoinetta Gre-
ta, geb. 3 Aug.
1915; Wilfy
Erna, geb. 26
Jan. 1927. - Na
Lager Onder-
wijs genoten te
hebben, legde
G. zich reeds
dadelijk op de
tabaksbranche
toe. Hij trad
a.ls jongste be-
diende bij de
firma Stokhuy-
zen & Brom in
dienst, werkte
zich op en wa-s
op 20-jarigen
leeftijd reeds
uitkooper aan

de markt, waarmede hij al spoedig het vertrouwen ver-
wierf bij importeurs en handelaren. Gedurende de dertig
jaren, die hij in dienst was bij genoemde firma, leerde hij
het „vak" door en door kennen. Op 9 April 1920 werd hij
door B. & W. van Amsterdam tot makelaar in tabak be-
noemd, in welke functie hij zich in 1936 zelfstandig ves-



tigde. Voornamelijk worden door hem Ned. Oost-Indische
tabakken verhandeld, op welk gebied hij bekend staat als
een voortreffelijk kenner en taxateur. Eén zijner grootste
klanten is de firma Smit & Ten Hove sigarenfabriek, te
Kampen, welke de zgn, ,,fijnfabrikanten" van Holland
zijn, die dus alleen de fijnste tabakken verwerken, welke
daartoe door G.'s bemiddeling worden gekocht van de
Handelaren en Importeurs. - Overigens brengt zijn werk-
kring hem voortdurend in aanraking met handelaren en
fabrikanten uit binnen- en buitenland, wier achting en
vriendschap hij vooral door zijn ijver en groote bekwaam-
heid heeft weten te verwerven. Daarnaast is hij ook onder
collega's een gezien en sympathiek confrère. - Hij bezocht
in den loop der jaren o.a. Duitschland, Frankrijk, Zwitser-
land, België en Engeland, is een groot natuurliefhebber en
wijdt zijn. vrijen tijd aan zwemmen, zeilen en het bridge-
spel. — César Francklaan 23, Heemstede.


