
Wijnand, Petrus Carel. - Makelaar in rubber. - Geb.
25 April 1876 te A'dam, uit h. huw. Pieter Hendrik Wijnand
en Wijntje Elisabeth Muller. - Geh. 8 Aug. 1901 met Ju-
dith Agncs Jochems. — Uit dit huwelijk werden geboren:
een dochter Wijnanda Clasina en een zoon Carel. - Na aan
een particuliere school te Bussum zijn opleiding ontvangen
te hebben, was W. van 1890 tot 1901 werkzaam bij de fir-
ma J. H. Lieftinck & Z'n., tabaksmakelaars te Amsterdam.
Vervolgens vertegenwoordigde hij de fa. G. Mayer & Söhne,
tabakshandelaren te Mannheim tot 1909. Daarna nam hij
zelfstandig de makelaardij in rubber ter hand en hij is
thans de oudste rubbermakelaar. Hij was de eerste in
ons land, die tot rubbermakelaar benoemd werd. Op



25 Mei 1910
werd de fa. P.
Carel Wijnand

opgericht,
welke firma een
jaar later, na
associatie met
Jan Keppler,
werd omgezet
in de fa. Wij-
nand & Kep-
pler. - Nadat in
begin 1914 K.
uit de firma was
getreden, kwam
Nic. A. C. Hij-
mans in de zaak
en werd in ver-
band met den
oorlog een doch-
ter-zaak te Lon-
den opgericht.-
In 1924 trok W.
zich uit deze
zaken terug.
Met een speciale

opdracht uit cultuurkringen vertrok hij begin 1925 naar
Ned.-Indië, reisde gedurende vier jaren daar rond, bezocht
tall. rubber- en andere cultuur-ondern. op Java, Sumatra,
Malakka en Ceylon, alsmede alle groote bevolkingsrubber-
centra in den Archipel. - Na zijn terugkeer in 1929 vestig-
de hij zich weder te Amsterdam als makelaar in rubber,
onder den firmanaam P. Carel Wijnand. - Door hem
werd opgericht en uitgegeven „Primrose" het Eerste
Nederlandschc Tijdschrift voor Rubber, dat echter na zijn
uittreden uit de redactie van deze periodiek tot een markt-
bericht] e inkromp. Gedurende een reeks van jaren publi-
ceert hij geregeld in het „Algemeen Handelsblad" artike-
len over rubber. — Voor genoegen houdt hij zich gaarne
bezig met literatuur op allerlei gebied; hij is een bewon-
deraar van de natuur en een liefhebber van dieren. -
Euterpestraat 82, Amsterdam.


