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Waveren, Wijnand van. — Dir. van de N.V. van Wave-
ren's Graanhandel, Haarlem. - Geb. 2 Sept. 1880 te Hille-
gom, als zoon van Gerrit Jan v. W., geb. 18 Apr. 1850 te
Hillegom en Henriëtte Wilhelmina Heineken, geb.
16 Apr. 1850 te
Amsterdam. -
Geh. op 14 Juli
1914te Haarlem
met Catharina
Alida Mispel-
blom Beyer,
geb. 26 Nov.
1884teZutphen.
- Uit dit huw.
werden gebo-
ren : Wijnanda
Henriëtte op
lOAug. 1920 en
Gerrit Jan op
28 Juni 1922.
v. W. kwam na-
dat hij de lagere
school had ver-
laten op het In-
stituut Prins te
Haarlem en
vertoefde ver-
volgens ter ver-
dere opleiding
eenige jaren in
het buitenland.
— In 1900 kwam hij op het kantoor bij de firma H. H. van
Waveren te Hillegom. In 1912 werd deze firma omgezet
in de N. V. van Waveren's Graanhandel. Het hoofdkantoor
was sedert 1903 overgeplaatst naar Haarlem. In 1908
maakte hij een studiereis naar Zuid-Amerika, Brazilië,
Argentinië en Chili; het gevolg hiervan was, dat deel werd
genomen in een Belgisch concern, met het doel zich toe te
leggen op den graanexport van Argentinië naar Europa.
Kort voor den wereldoorlog werd deze deelname geliqui-
deerd; doch in 1916 vestigde de N.V. van Waveren's
Graanhandel zich in Argentinië. Deze vestiging werd in
1920 omgezet in de Compania de Comercia Limitoda van
Waveren. v. W. maakte vele reizen door Europa, Noord-
en Zuid-Amerika en was in 1916/1917 geruimen tijd in
New York om de destijds zoo noodzakelijke graantoe-
voer naar Nederland te bevorderen. Hij is vice-voorz.
van de Vereeniging Amsterdamsche Graanbeurs (V.A.G.),
bestuurslid van den Bond van Nederlandsche Graan en
Zaad Importeurs te Rotterdam en commissaris in verschil-
lende maatschappijen. - v. W. deed veel aan sport, was



van 1904-1908 captain van H.F.C., speelde in het Nederl.
elftal zoowel voor voetbal als voor cricket en tevens in het
Nederl. Golfteam.


