
Wolf, Daniël. - Directeur Spoorhout N.V. - Vader:
Jozef Wolf, verificateur der invoerrechten en accijnzen te
Rotterdam; Moeder: Henriëtte Hellendag. - Hij huwde
op 7 Oct. 1919 te 's-Gravenhage met Renée Gokkes. -
Dochters: Henriëtte, geb. 9 Mei 1921, en Paula, geb.
11 Jan. 1923. - W., die op 3 Jan. 1898 te Arnhem geb.
werd, bracht zijn jeugd door te Rotterdam, waar hij de
Handelsschool doorliep en zich daarna in het bankvak be-
kwaamde. - Doordat hij daarna werkzaam was in het
scheepvaart- en assurantiewezen en den exporthandel deed
hij een zeer veelzijdige kennis op, van welke hij later in
verschillende functies in onze koloniën veel profijt trok.
In 1922 in Nederland teruggekeerd, richtte hij tezamen
met zijn schoonvader de firma S. Gokkes Jr. op. Na het
overlijden van laatstgenoemde in 1927 zette W. alleen de
zaak voort, welke in Febr. 1932 den vorm van een N. V.
kreeg. - Inmiddels had hij reeds in 1931 de N.V. Spoorhout
gesticht. Deze onderneming, welke een onderafdeeling
vormt van de N.V. Handel Mij. S. Gokkes Jr., houdt zich
bezig met de levering van dwarsliggers aan alle landen van
Europa en behoort dientengevolge tot de belangrijkste
maatschappijen op haar gebied. - W., die op het gebied
van scheepvaart, handel, industrie en bankwezen een be-
kende figuur is, is eigenaar of directeur van de navolgende
ondernemingen: N.V. Handel Mij. S. Gokkes Jr., Spoor-
hout N.V., N.V. Handel Mij. „Hunzedal", Havenbedrijf
„De Ertskade" N.V., „De Humber" Handel Mij. N.V.,
Europeesche Vrachtvaartmij. N.V., Anglo-European-
Pinance Corporation Ltd., High Hook Shippiiig Company
Ltd., Towarzystwo Handlowe Gokkes Sp. Akc., A. Krat-
ly & Co., Socdeco S.A., Fracomind, (Société frangaise
d'Entreprises pour Ie Commerce et l'Industrie), Fort'
Schoenenindustrie N.V., N.V. Draadindustrie „Neerlan-
dia", N.V. Het Residentie Tooneel,.Ukod, en Nederl. Olie-
fabriek „Nedol" N.V. - Hij was één der eersten, die in
verband met de huidige econ. omstandigheden op grooten
schaal economische transacties afsloot. Belangrijk was
vooral de koffieruil Brazilië-Polen tegen spoorwegrails
Polen-Brazilië. - Door tallooze zaken- en studiereizen
heeft W. geheel Europa alsmede Indië grondig leeren
kennen. - Benige jaren geleden deed W. wederom gunstig
van zich spreken door den aankoop van Gr. Haesebroek,
een der mooiste buitens van Nederland van 87 ha, waar-
mede hij verkaveling voorkwam. - Op dit landgoed heeft
W., i.v.m. zijn groote voorliefde voor de golfsport, een
golfbaan laten aanleggen. - Het golfspelen is trouwens
niet de eenige tak van sport, welke W. met enthousiasme
beoefent; hij is ook een bekwaam amateur-paardrijder en
heeft als zoodanig verschillende prijzen behaald op tour-
nooien, o.a. te 's-Gravenhage. — Verder heeft hij groote
belangstelling voor antiek en oude schilderkunst; in zijn
fraaie collectie schilderijen bevinden zich werken der Ital.
Renaissance en doeken van Jan Steen, Raphaël en vele
andere beroemde meesters. — W. werd eenmaal officieel
onderscheiden, nl. met de Handelsorde van Roemenië. -
Groot Haesebroek, Wassenaar.


