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Indië", en eenige Adatrechtbundels. - Laan van Meerder
voort 367, 's-Gravenhage. 

Goedkoop Dzn., Daniël. - Directeur der Nederlandsche 
Scheep bouw-Mi.i. - Geb. te Am terdam, 1 Juni 1874. -
Vader: Daniël Goedkoop, v. h. Dir. Ned. Scheepsbouw
Mij.; Moeder: A. Vis. - Geh. met Lina Duys, 9 Juni 1897 

te ijmegen. 
Kinderen: An
nie, geb. 24 Mei 
1898; Daniel, 
geb. 30 Nov. 
1900; Elisabeth 
geb. 14 Nov. 
1903; Pieter, 
geb. 29 Juli 
1907; .Tan, geb. 
1 Oct. 1912; 
.Johan, geb. 24 
Nov. 1915. G. 
was reeds op 
17 -jarigen leef
tijd als teeke
naar werkzaam 
bij de "Werf 
Conrad" , tot 
hij in 1894 be
noemd werd tot 
directeur van 
de cheep -
werf 't Krom
hout. - Zijn va
der richtte in 
dat jaar de Ned. 

Scheepsbo1lw Mij. op, en toen deze zich in 1919 uit zaken 
terugtrok, werden G. en zijn broer met de leiding van dit 
bedrijf belast. - G. bekleedde in den loop der jaren vele 
functies o.a.: Pres. Comm. van: N.V. Kromhout Motoren 
Fabr., N.V. Groeneveld, v. d. Poll & Co.'s Electrotechn. 
fabr., N.V. Ned. Fabriek v. Bronswerken v/h Becht & 
Dyserinck; Ged. Comm. van de N.V. Amst. Droogdok Mij. 
Comm.: N.V. Verschure & Co.'s Scheepswerf en Machine
fabriek , N.V. Ongree Handel Mij., N.V. Bankierskan
toor van Embden, N.V. Bureau Wijsmuller; Voorz. van; 
Kon. ed. Zeil- en Roeivereen., Afd. Amst. v. d. Metaal
bond; Dag. best. v. d. Industrieele Club; Vice voorz. v. h. 
Best. van College Zeemanshoop ; Best.-lid v. d. ver. "Jan 
Pietersz. Coen", ver. "Het Ned. Zeewezen", ver. v. Nij
verh. en Handelsbelangen in Amst.-Noord, Scheepvaartk. 
Instit. en Museum, afd. Amst. Kon. Ned. ver. "Onze 
Vloot"; lid van de comm. v. deskundigen voor de Rijn
vaart, van den Raad van Arbitrage in de metaalnijv., en 
van de "Groot N.H." ver. v. leven verz. en lijfrente. -
G.'s verdiensten werden officieel erkend met de benoeming 
tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, 
Officier in de Orde van Oranje Nassau, Officier in de 
Kroonorde van België en Ridder in de Orde van Leopold 
van België. - G. schreef artikelen voor ver chillende perio
dieken. Hij reist gaarne en heeft behalve Europa, Zuid
en Centraal-Amerika en Mrika bezocht. - Als voorz. van 
de K.N.Z. & R.V. is G. natuurlijk een liefhebber van de 
water port. - Prins Hendriklaan 41, Amsterdam. 

Goedkoop, Jan. - Directeur: van de Kromhout Motoren 
Fabriek D. Goedkoop Jr. N.V. te Amsterdam. - Geb. op 
25 Aug. 1878 te Am terdam als zoon van Daniël Goedkoop 
cheepsbouwer, later directeur van de Ned. Scheepsbouw 

Mij., en van Antje Vis. - Goedkoop huwde m . Elisabeth van 
Wessem, op 7 Juni 1911 te Zeandam. - Kinderen: Wou
ter, geb. 15 Mrt. 1912; Jan Carel geb. 15 Maart 1914 ; AI
bert Jacob, geb. 2 Mei 1920 en Elisabeth Maria Johanna, 
geb. 27 Juli 1921. - G. genoot zijn opleiding aan de H.B.S . 
en vervolgens aan de M.T .. te Amsterdam. Na zijn 
studiën volbracht te hebben, was hij een jaar lang prac-
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tisch werkzaam 
bij de Ned. Fa
briek van Werk
tuigen en Spoor-
weg materieel, 

thans Werk
spoor te A'dam. 
In 1899 kwam 
hij in dienst bij 
de fa. D. Goed
koop Jr., Werf 

't Kromhout" 
~en scheeps~ 

bouwwerf, 
eigendom van 
zijn vader en se
dert 1894 onder 
leiding van zij n 
broeder D.Goed
koop Dzn. Deze 

onderneming 
was in 1867 op
gerich t en legde 
zich oorspron
kelijk toe op 
reparatie en 
nieuwbouw van binnenvaartuigen en kleine zeeschepen. 
In 1904 as. ocieerden zich de broeders D. Goedkoop Dzn. 
en J. Goedkoop en namen het bedrijf van hun vader over. 
Inmiddels had men reeds een begin gemaakt met den 
bouwen reparatie van stoomketels en stoom machines; 
korten tijd nadien werden ook oliemotoren gebouwd, die 
onder den naam van Kromhout-motoren op de markt 
gebracht werden. In ] 907 werd voor den bouw dezer 
motoren een speciale fabriek gebouwd aan doverzijde 
van het IJ. In 1911 werd de cheepswerf ,,'tKromhout" 
verkocht, de bouw v. vaartuigen beëindigd en de motoren
fabriek uitgebreid tot dubbele grootte. Echter bleef aan de 
onderneming een scheepsbouwkundig b drijf verbonden, 
dat vaartuigen levert aan het buitenland. De wereld
oorlog 1914-1918 vertraagde de uitvoering van nieuwe 
uitbreidingsplannen tot 1920. Het jaar daarop werd de 
firma omgezet in een N.V., onder den naam van Krom
hout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr. N.V. on ook in 
dezen vorm breidde het bedrijf zich uit. In ] 925 werden 
wederom nieuwe werkplaatsen gebouwd en ook in] 929 
ging men tot uitbreiding over, zooda,t tenslotte een aan
eengesloten fabriekscomplex, annex kantoorruimte, is 
ontstaan. ln 1928 trad. D. Goedkoop Dzn. als directeur af 
en stond de .V. onder leiding van J. Goedkoop als eenig 
Directeur. Jn 19a2 werd begonnen met de fabricage van 
auto-dieselmotoren en in 19a5 met den bouw van chassis 
en bedrijfswagens. - G. is onderscheiden met een benoe
ming tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij is 
president-commissaris van d Koninklijke Fabriek F. W. 
Braat N.V. te Delft en van de Maatschappij "Alkmaar 
Packet" N.V. te Alkmaar. Tevons commissaris van de 
Stoommeolfabriek " Holland" N.V. t(' Amsterdam en 
van de N.V. Houthandel v/h van Wessem & Co. te Zaan
dam. Van] 925 tot 1930 was hij voorzitter van den Metaal
bond, den Werkgevers vakbond in d Metaalnijverheid en 
is thans voorzitter van de afdeeling Amsterdam van go
noemden Bond. - Bovendien is hij eenige jaren voorzitter 
geweest van het Centraal Overleg in Arbeidszaken voor 
Werkgeversbondon. Zoo wel in Europa als in Amerika 
heeft G. gereisd. - Dijsselhofplantsoen 6, Amsterdam-Z. 

Goedkoop Jr., Jan. - Dir. N.V. Reederij v/h Gebr. Goed
koop, Amsterdam. - Geb. te Amsterdam op 8 Oct. 1875 als 
zoon van Jan Goedkoop Dzn., en Antoinette Wilhelmina 
Duys. - G. genoot, na de lagere school doorloop n te heb
ben, zijn v rdere opleiding op een kostschool te Baarn. - Op 
17 .Juli 1893 kwam hij als bedionde bij defirma a br. Goed
koop, opgericht in 1842. Toen op 2 Oct. 1901 zijn vader 


