
Westerouen van Meeteren, Johan Laurent. — Directeur
der N.V. Commissie en Effectenkantoor v/h. Westerouen
van Meeteren & Co. - Geb. te Haarlem, 17 Aug. 1888 als
zoon van Barthold Frans Westerouen van Meeteren, koop-
man, en Jkvr. Sophia van Sypesteijn, afstammelinge uit
het geslacht Borski. - Geh. met Cornelia Johanna Sophia
van der Zee. - Dochter: Beatrice, geb. 3 Nov. 1911 te Se-
marang. - W. v. M. bezocht de Openbare Handelsschool te
Amsterdam en legde vervolgens het Ie Consulair examen
af. Van 1909 tot 1910 was hij werkzaam op de Soc. de
Banque Suisse en teruggekeerd in ons land ontving hij een
aanstelling ten kantore der Javasche Bank te Amsterdam.
Reeds in het daarop volgend jaar werd hij uitgezonden
naar Semarang, waar hij weldra de functies v. plv. regent
der Bank en vertegenwoordiger en procuratiehouder van
diverse assurantiemij'en waarnam. Van 1914 tot 1917 was
hij werkzaam als hoofdinspecteur en secr. der Comm. van
Advies van de N.O.T. om daarna, tot procuratiehouder
van Wiegmans Bank benoemd te worden. In 1919 richtte
W. v. M. de fa. Westerouen van Meeteren & Co. op, welke
in 192ö in een N.V. werd omgezet, met bijkantoren te
's-Gravenhage en in Frankrijk, Zwitserland en Marokko.
De N.V. beweegt zich speciaal op het gebied van inter-
nationale geldbeleggingen. - Van W.'s hand verschenen
regelmatig publicaties in Bngelsche en Fransche periodie-
ken over Nederland en de Ned. koloniën. - Met uitzonde-
ring van Rusland bezocht W. v. M. geheel Europa, terwijl



hij voorts tal van reizen naar Indië, Afrika en Amerika
maakte. — Zijn belangstelling gaat uit naar paardrijden,
wintersport en automobilisme. — W. v. M. is comm. van de
N.V. Trustkantoor voor Ned. en vreemde beleggingen;
van de N.V. Beleggingstrust „Lutetia"; van de Soc. An.
Oranesse; van de N.V. Finan. Mij. Como en van de Financ.
Mij. Mogador. - Keizersgracht 210, Amsterdam.


