Wagenaar Hummelinck, Marius Gerrit. - Oud-indus-

trieel. -Gob.26
Febr. 1878 te
Gorinchcm. Vader: Constant
Hendrik, geb. te
Asten op 16
Sept. 1843, oudofficier en daarna industrieel;
stichter v. d.
Hollandia Fabrieken
van
Melkproducten
te Vlaardingen;
off. der orde
v. Oranje-Nassau. - Moeder:
Cornelia Elisabeth van Andel,
geb. te Gorinchem op 26 Aug.
1848. - Geb. op
7 Mei 1903 te
Vlaardingen m.
Maria Elisabeth
van
Dussel-

!

dorp. - Uit dit huw. werden geb.: Constant Hendrik, op
22 Juli 1905, dir. der N.V. OoÜoid, en fabricatieleider v.
d. Friesch-Groningsche Coöp. Suikerfabriek te Groningen; Pieter, geb. 13 Jan. 1907, docts. biologie; Cornelia
Catharina Elisabeth, geb. 6 Mei 1910, geh. m. Ir. Oscar
Emile, ridder van Rappard c.i., en Marius Gerrit, geb. 7
Juli 1916. - Nadat W. H. de R.H.B.S. m. 5-j.c. te R'dam
had doorl., studeerde hij a. d. Suikerschool te A'dam voor
scheikundige. Vervolgens was hij werkz. o. d. suikerfabriek
Dingelbe in Duitschland en daarna o. d. Hollandia Fabrieken te Vlaardingen, Bolsward en te Purnierend. Van
de N.V. Hollandia werd hij in 1900 tot adj.-dir. benoemd.
In 1913 volgde zijn benoeming tot dir. der HollandiaFabrieken. Dit bedrijf voor melkproducten en voedingsmiddelen omvatte 19 fabrieken, verdeeld over Friesland,
N.- en Z.-Holland, Brabant, Duitschland en Canada, met
kantoren te Londen en New York. - Talrijke functies
heeft W. H. bekleed en bekleedt hij nog. Hij is o.a.
opr. en voorzitter v. d. Alg. Techn. Ver. v. Beetwortelsuikerfabrieken en Raffinadeurs en sinds 1920 eere-voorz.
hiervan; lid v. d. Raad v. Beheer v. d. Centr. Suikermij.
Deze mij. vereenigde alle particuliere suikerfabrieken en
raffinaderijen in Ned. en had groote belangen in Polen en
Engeland; verder is hij lid v. d. Commission Int. des
Industries Agricoles; eerste regeeringsafgevaardigde v.
Ned. v. h. Ille Congres Intern. Techn. et Chem. des
Industries Agricoles te Parijs en v. h. IVe Congres te
Brussel, voorts pres. du Gom. Executif du Ve Congres te
Scheveningen. Gedurende de mobilisatiej aren was W. H.
voorz. v. d. Regeeringsver. „De Vereeniging v. Fabrieken
van Melkproducten", belast m. d. distributie v. consumptiemelk en den export v. gecondenseerde melk, enz. Door
den minister werd hij belast m. d. verzorging v. d. beetwortelzaadcultuur in Ned. Voorts was hij in dien tijd
bestuurslid v. h. Landbouw-Exportbureau (L.E.B.) en
adviseur v. h. Dept. v. Oorlog voor verloven i. d. suikeren gecondenseerde-melk-industrie en hij ging in 1920 voor
de Regeering naar Washington inzake erkenning van het
Ned. Volvet rijkskaasmerk, welke opdracht hij met succes
volbracht. Tenslotte is W. H. o.m. nog comm. v. Hollandia,
pres.-comm. v. Picus te Eindhoven, v. d. Sierkan te
Haarlem, v. d. Kon. Mij. v. Kaas-enRoomboterfabrieken
te Sneek, voorz. v. h. Heerma van Voss-Fonds en bestuurslid v. h. Prof. Hoogewerff-Fonds, die beide subsidie verleenen v. wetenschappelijke onderzoekingen. - W. H. is
benoemd tot off. in de orde v. Oranje-Nassau, tot off. v.
h. Legioen v. Eer van Frankrijk en tot off. i. d. orde v.
d. Kroon van België. - Van W. H. zijn tal van publicaties
verschenen, zoowel o. h. gebied van Suiker als van de
Zuivelindustrie. - Hij heeft een zeer groot deel van de
wereld bereisd. — Monsterscheweg 14, Loosduinen.

