
Crone, Gottfried Henrich. - Koopman. - Geb. 27 Aug.
1884 te Amsterdam. — Zoon van Edua.rd Henrich Crone
en Helena Rebecca Ernestine Muller. — Geh. met Amelia
Killam Black, 12 Sept. 1911 te Toronto (Canada). -
C. doorliep de
Openbare Han-
delsschool te
Amsterdam en
werd, na oplei-
ding in het bui-
tenland, opge-
nomen in de
firma H. G. Th.
Crone te Am-
sterdam. Sedert
1 Jan. 1932 is
hij voorzitter
van de Kamer
van Koophan-
del en Fabrie-
ken voor Am-
sterdam, waar-
in hij sedert
1919 zitting
heeft. De Firma
H. G. Th. Crone
houdt zich be-
zig met den im-
port van Neder-
landse!"!-Indi-

sche producten
en beheert verschillende cultuurmaatschappijen in onze
Oostelijke overzeesche gewesten. Tot de producten, welke
verhandeld worden, behooren o.a. tabak, thee, rubber,
cacao, vezel, kina en specerijen. Het bedrijf is opgericht
2 Juni 1790. - C. is voorzitter van den Raad van Commis-
sarissen van de Amsterdamsche Bank en de Kasvereeni-
ging en Commissaris van het Blaanwhoedenveem-Vriesse-
veem, de Rotterdam sche Lloyd, de Nederlandsche Scheep-
vaart Unie, de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij.
en van de Nederlandsche Bank, van deze laatste tevens
lid van de Commissie van Advies. Voorts is hij Lid van



den Raad van Beheer van de Koninklijke Vereeniging
„Koloniaal Instituut", Bestuurslid van het Du Mosch-
fonds, lid van de Vaste Commissies van den Econo-
mischen Raad voor de Handelsverdragen en de Econo-
mische voorlichting en Commissaris van diverse Indische
Cultuurmaatschappijen. — C. is een voorstander van den
vrijhandel en gaat van de meening uit, dat ieder land dat-
gene dient te maken, dat zoo goedkoop en goed mogelijk
geleverd kan worden: iedere streek dus zijn eigen specia-
liteit. Als zoodanig is hij ook tegenstander van de bescher-
ming van enkele bedrijven. - Hij is Ridder in de Orde van
den Nederlandschen Leeuw en Commandeur in de Kroon-
orde van België. — In den loop der jaren heeft hij vele rei-
zen gemaakt in Nederlandsch-Indië en Noord-Amerika. -
C. bezit een fraaie verzameling geschiedkundige penningen
en is een liefhebber van paardensport. - Jan Luyken-
straat 16, Amsterdam.


