
slag uit den mil. dienst verleend. H,j trad daarna in dien t 
bij de Ned. Handel Mij. te Amsterdam, waar hij verschil
lende functies bekleedde. In 1928 werd hij benoemd tot 
agent der Nederl. Bank te Nijmegen. Tijden zijn verblijf 
in de hoofdstad v rrichtte hij veel maatseh. werk, o.a. 
wa hij penningm. der Parkherstellingsoorden en secr. van 
versch. andere organi aties en bewoog zich op onder wij -
gebi d. Te Nijmegen heeft hij zitting in ver cheidene 
b langrijke vereenigingen en bekleedt hij ver eh. functie. 
Hij is o.a. lid-secr. van de commissie van Toezicht op de 
Rijkstuchtschool voor .Jongens, regent van het Prot. en 
van het R.K. Weeshuis, voorz. van de afd. Nijmegen van 
de Vereen. voor Luchtbe cherming, be tuurslid der ver. 
"Tn Consten Een", comm. van het oncertg bouw "De 
Vereeniging", voorz. van de Rotary-club, en wa be tuurs
lid d r Mij. v. Nijverheid en Handel. Ook is hij ind tal 
van jaren president-regent der Elisabeth Otter-Knoll
Stichting te Amsterdam. - Op economisch gebied publi
ceerde hij verschillende artikelen. - Uitsluitend voor ge
no gen bereisde hij vrij wel geheel Europa. - Groote be
langstelling heeft d. G. voor het tooneel, hetgeen o.a. 
blijkt uit het feit, dat hij te Amsterdam alg.- eer. van het 

eel. Tooneelverbond was en ook te Nijmegen veel voor 
h t tooneel doet. De luchtvaart (d. G. maakte eenige 
tochten met een vrijen ballon) alsmede de Alpensport 
hij is lid der Ned. Alpen Vereen. - genieten eveneens zijn 
p ciale interesse. Zijn vrijen tijd wijdt hij gaarne aan de 

studie van kunstgeschiedenis, op welk gebied hij een uit
gebreide biblioth ek b zit. - Eleonoraweg 8, ijmegen. 

Goedewaagen, Karel Guustaaf. - Directeur v. d. N.V. 
Jn assobank te Amsterdam. - Geboren 7 Juli 1891 te 
Amsterdam. Vader: wijlen Karel Guu taaf, Opr. en Dir. 
van de Inca. so-Bank te A'dam , geboren 9 Juli 1859 ; 

Moeder: Maria 
Anna ieuwen
huys. - 8 epi. 
1934 te A'dam 
geh. met lara 
Johanna Bone
bakker. G. 
stamt uit e n 

bankiersge
slach t, afkom
stig uit Gouda, 
waar de firma 
T. Go dewaa
gen & Zonen 
thans nog in het 

provincial 
bankbedrijf een 
vooraanstaande 
plaats inne mt. 
Nadat hij de 
Open bare Han
delsschool te 
Amsterdam had 

doorloopen, 
vertoefde hij 
voor verd re 
ontwikkeling 3 

jaar in het buitenland, achter envolgens te Kulen, Lon
den en Par~j . In 1911 repatrieerde G., waarna hij zijn 
intI' de deed bij d Incasso-Rank, waarvan zijn vader 
Directeur en Oprichter was. Bij deze instelling doorliep hij 
op h t H oofclkantoor diver afdeelingen, tot hij op 31 
Maart 1915 tot procuratiehouder met bijzonder volmacht 
werd aangesteld. Op 31 Mei 1916 volgde zijn benoeming 
tot Algem. Procuratie houd I' en vier jaar later werd hij 
Ondrr-Direet nr. Sinds 1 Maart Hl21 bekleedt G. zijn 
huidige functie. Daarnaast maakt hij deel uit van d n 
Raad van ommissari en der volgende ondernemingen: 
de N.V. toom meelfabriek "Holland" te A'dam ; de N.\'. 
v h R. 1. de Vri s te A'dam ; de N.\'. Houthand l van Har-

de Goede - Goedhart 

denbroek & Langenhuy en te Eindhoven; N.V. 0 car 
mit's Bank te Haarlem; N.V. W. A. cholten's Aard

appelmeelfabrieken te Zuidbroek; de N.\'. Centrale 
Hypotheekbank te' -Gravenhage en de N.\'. Cultuur Mij. 
Pantei Kiarah te 'dam. Voors is hij Bestuurder v. d. Mij. 
tot beheer van het administratiekantoor van Amerikaan-
che Spoorwegwaarden, opgericht door Wertheim & Gom

pertz, Westendorp & Co & F. W. Oevel; beheerend ven
noot der vennoot chap Wertheim & Gomp rtz en maakt 
hij deel uit van den Raad van Beheer der N.\'. Tikker
dienst te A'dam. Tennis is zijn meest geliefde sport: Hij 
is ruim 20 jaar Penningmeester van de Lawn Tenni club 
" Festina" . Voorts heeft ook de schilderkunst zijn groote 
belangstelling. - Jac. Obrechtstraat 56, Amsterdam. 

Goedhart, Oscar Maurits. - Oud-Gouvern ur van At.jeh 
en Onderhoorigheden. - Geb. 29 Aug. 1879 te Telok 
Betong. - Vader: Hendrik Goedhart, werkzaam geweest 
bij het L.O. in Ned.-Indië?; Moeder: Johanna Wilhelmina 
Van der ug
ten. - Op 2 

ept. 1912 te 
Pompanoewa 

geh. met Caro
lina Franci ka 
HenriëtteBrau
tigam. - Kin
d ren: H ndrik 
Dirk Maurits, 
geb. 13 Juni 
1913; Carolina 
WilhelminaMa
rie, geb. 8 Febr. 
1921. - Na en 
H.B.. oplei
ding te hebben 
genoten, be
reidde G. zich 
te Batavia voor 
op het Groot-

am btenaars
examen waar
voor hij in 1 99 
slaagde. In de 
daaropvolgende 
jaren doorliep 
hij de diver e rangen bij het Binnen!. Bestuur; hij werd 
achtereenvolgens in 1900 adsp. contr. en geplaatst in het 
Gouv. Celebes en onderho righeden en vi I' jaar later 
contI'. voor de politieke aanrakingen in dat gewest. In 
1905 nam hij deel aan de milit. e p . naar Z.- eleb s; in 
1916 werd hij Ass.-r s. ter beschikking van den Gouver
neur van Celebes n Onderhoorigh den. In 1919 vertrok 
G. met e n jaar verlof naar Europa. Na zijn terugkeer in 
Indië werd hij op het Dep. B.B. te Batavia geplaatst; in 
1921 keerde hij te Maka sar terug al ass.-res. ter beschik
king van den Gonv. van Celebes en Onderhoorigheden; 
twee jaar later werd hij benoemd tot Res. van Palembang 

n in 1926 tot Gouv. van Atjeh en onderhoorigheden. 
Deze laatste functie vervulde G. tot 1929, in welk jaar hij 
ten tweed n male m t buitenl. verlof naar Europa vertrok. 
R ed poedig na aankom t in Nederland werd hij op het 
Dep. van Koloniën aangesteld tot Raadsman voor stu
d erenden, welk functie hij nu nog bekl edt. In 1930 
werd hij op zijn verzoek eervol uit den Indisch n di nst 
ontslagen. Zijn verdiensten werden in .. den loop der 
jar n in binnen- en buitenland van off. zlJde erkend. In 
1907 benoemd tot ridder i. d. orde v. Oranj Nassau, 
w rd hij in 1921 tot off. in die orde bevorderd. In 1925 
volgde zijn benoeming tot ridder i. d. orde van den Ned. 
Leeuw, in 1930 tot commandeur i. d. orde van Leopold II 
van België. Van zijn hand ver ehen n enkel artikelen in 
het tijdschrift voor "Taal, Land en Volkenkunde van Jed. 
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