
Götzen, Herman. - Lid der firma Hörchner & Götzen,
Commissionnairs in effecten, en der firma Hörchner, Göt-
zen & Co., Assurantiebezorgers. - G. werd geboren te Am-
sterdam, den 9den Aug. 18!)!), als zoon van: Gerhard
Götzen en Agneta Jane Scholten. - Geh. met Everdina
Elisabeth Kootlieb. - Kinderen: Herman, geb. 1936 en
Agneta Jane, geb. 1937 — G. bezocht de Lagere School en
de Openb. Handelssch. te Amsterdam, waar hij in 1917
eindexamen deed. Vervolgens was hij in militairen dienst
en werd opgeleid tot res. officier bij de Artillerie. Hij stu-
deerde enkele jaren economie, welke studie hij in 1920
beëindigde om zijn entree te maken in het zakenleven. —
G. was enkele jaren werkzaam bij Cultuur-maatschappijen.
waar hij in het bijzonder belast was met het financieele
beheer. In 1922 maakte hij voor deze Mijcn een studiereis
langs de westkust van Afrika. Hij bezocht daarbij de ver-
schillende West-Afr. koloniën en verbleef vele maanden
in de Portugeesche bezittingen, aldaar. In 1924 associeerde
hij zich met J. P. Hörchner (zie aldaar) en constitueerde
de firma's Hörchner & Götzen, commissionnairs in effec-
ten en Hörchner, Götzen & Co., assurantiebezorgers. Hij
is met hart en ziel zakenman, doch heeft daarnevens veel



belangstelling
voor religieuze,
economische en
sociale proble-
men. In den
loop der jaren
bekleedde hij
versch. functies
op sociaal en
kerkel. gebied,
die hij echter
opgaf, ten einde
deze te doen
plaats maken
voor een inten-
sief en actief
medewerken m.
d. Oxfordgroep,
waarin z.i. de
oplossing ligt
voor persoon-
lijke-, nationale-
on wereldpro-
blemen.—G. was
in zij n jonge ja-
ren sterk literair

georiënteerd. Behalve W.-Afrika bereisde hij verschillende
landen van Europa. Ook thans nog volgt hij steeds met
belangstelling de economische ontwikkeling. - Hij is com-
missaris van enkele Maatschappijen, o.a. G. Dikkers & Co.
N.V. te Hengelo. - Valeriusterras 4, Hengelo.


