
Goudriaan, Prof. Dr. Ir. Jan. - .Dij', generaal van de Ned.
Spoorwegen. - Geb. 5 Dec. 1893 te Amsterdam. - Vader:
Jan Goudriaan, onderwijzer'; Moeder: Jolianna Christina



Margaretha Krantz. - Op 25 Juli 1918 geli.met Geertruida
Margaretha Ma-
ria Heyenbroek
geb. 22 Aug.
1892. - Kinde-
ren : Tineke,
geboren 2 Dec.
1919; Maria Be-
rendine, geb. 29
Jan. 1922; Mar-
got, geb. 15
April 1925. -
Na de H.B.S. te
hebben doorloo-
pen, liet G. zich
als student in-
schrijven aan de
Techn. Hooge-
school te Delft,
waar hij in 1915
met lof het
werktuigk. in-
genieursdiplo-

ma verwierf. In
1922 volgde zijn
promotie tot
doctor , met lof,
in de techn. we-
tenschappen op een diss., get. „De doelmatigheid van de
Amsterdi broodvoorziening"; hij had toen reeds sedert
1916 dienst gedaan als insp. van den Arbeid, van 1919 tot
1921 deel uitgemaakt van diverse commissies en was in
1922 directeur van het Centr. Normalisatie Bureau gewor-
den. Vervolgens kwam hij als ingenieur in algemeenen
dienst bij de Mij. voor Scheeps- en Werktuigbouw „Feyen-
oord" te Rotterdam, waar hij in 1925 als hoofdingenieur
werd aangesteld. In 1926 aanvaardde hij bovendien het
bijzonder hoogleeraarschap in bedrijfsleer aan de Ned.
Handelsh.oogesoh.ool, terwijl hij in 1928 hoofd van de
bedrijfsorganisatie van de N. V. Philips te Eindhoven werd,
bij welk concern hij in 1933 als onder-directeur werd opge-
nomen. In 1938 volgde zijn benoeming tot dir. der Neder -
landsche Spoorwegen. - Bovendien heeft G. steeds voor-
aanstaande nevenfuncties bekleed. — Hij is mede-oprichter
en bestmirslid van het Ned. Inst. v. Efficiency; mede-opr.
van do afd. voor Techn. Economie van het Kon. Inst. van
ingenieurs; lid van de hoofdcomm. voor de normalisatie
in Nederland; lid van de cen.tr. comm. voor de Statistiek;
en mede-opr. en bestuurslid van de Ned. Vereen, voor
Waardevast Geld. - Tenslotte is hij sedert 1936 buitengew.
hoogleeraar in de bedrijfsleer aan de T.H. te Delft. -
Behalve Rusland en den Balkan bereisde G. geheel
Europa. - Van zijn hand verschenen tal van publicaties,
o.m. in „Economisch-Statistische Berichten"; ,,De Inge-
nieur"; „Polytechnisch Weekblad", enz. Hij deed ver-
schillende publicaties over de monetaire politiek het licht
zien, met name: „How tot stop deflation" en bracht in
1925 en 1937 prae-adviezen uit voor de ver. van Staat-
huishoudkunde en Statistiek. - Bachlaan 8, Hilversum.


