
Wal, Ir. Johannes Jacobus van der. - Civiel-ingenieur. -
Dir. der Bataafscho Aanneming Mij. N.V. - Geb. 5 Juli
1902 te A'dam. - Vader: Jan v. d. W., geb. 12 Juli 1870,
aannemer; Moeder: Margaretha Johanna v. d. Kamp, geb.
25 Aug. 1872. - Geh. 12 Apr. 1929 m. Alida Sophia Spren-
ger. - Na de L.S. en de H.B.S. te 's-Gravenhage doorl. te
hebben, stud. v. d. W. a. d, T. H. te Delft, waar hij in 1925
slaagde als civ. ing. - Vervolgens trad hij in het bedr. van
zijn vader, dat in Jan. 1928 in een N.V. werd omgezet,
waarna de jonge v. d. W. tot dir. werd ben. - Tot heden is
hij in deze functie werkz. gebleven. - v. d. W. is best.lid v.
versch. vereen, en heeft zitting in diverse comm. o.a. is hij
lid v. d. arbitragecomm. ingevolge het landelijk collectief
contract voor de bouwbedrijven, van de Normalisatie
comm. en van den Bedrijfsraad voor de Bouwbedrijven. -
Tevens is hij secr. van het hoofdbest. van den Ned. Aan-
nemersbond, voorz. van de afd. 's-Gravenhage van den



Ned. Aann. Bond. - De onderneming, waarvan v. d. W.
momenteel dir. is, werd in 1899 gesticht door zijn vader. -
Zij houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van

groote werken.-
H Haar personeel

bouwde o.m. het
kantoorgebouw

JE Bk M der B.P.M., der
Nederl. Handel
Mij., van „01-
veh" en van de
Centr. Arbeids-
bank, het Dia-

conessenhuis
Bronovo, alle te
's-Gravenhage.
Voorts het City-
theater en de
gebouwen der
Joodsche Inva-
lide te Amster-
dam, de labora-
toria van de K.
E.M.A. te Arn-
hem en vele
scholen en ker-
ken. - v. d. W.
public, onder-
scheid, artike-
len in vakbla-

den.—Voor genoegen houdt hij zich bij voorkeur bezig met
economische studies, zeilen en tennissen. - Sijzenlaan 82,
's-Gravenhage.


