
Randwijk, Jacobus van. - Dir. N.V. Handel Mij. R. S.
Stokvis & Zonen (Rotterdam). - Geb. 28 Mrt. 1888 te Dor-
drecht. - Vader: Bartholomeus van Randwijk; Moeder:
Dina Cornelia Rotgans. - Op 16 Juli 1913 te Dordrecht
geh. met Maria
Anthonia van
Wageninge,geb.
29 Juli 1890 te
Dordrecht. -
Kinderen: Dina
Marie, geb. 15
Juni 1916; Jaap,
geb. 9 Mei 1920;
Marie Hendri-
ka, geb. 28 Apr.
1928. - Na la-
ger onderwijs
genoten te heb-
ben, ontwikkel-
de v. R. zich
verder door
zelfstudie, om
vervolgens in
dienst te treden
bij J. van 01-
denborgh & Zo-
nen te Dor-
drecht. Kort
daarop aan-
vaardde hij een
werkkring op
het kantoor van den Rijksbetaalmeester te Dordrecht, ter-
wijl hij voorts nog drie jaar bij de firma Lips & Peters
werkzaam was. Tenslotte trad v. R. in 1908 in dienst bij
de N.V. Handel Mij. R. S. Stokvis, werd aldaar enkele
jaren later tot chef der afd. gereedschappen benoemd, in
1929 tot onder-directeur en in 1933 tot directeur. - Daar-
naast neemt hij nog enkele nevenbetrekkingen waar, o.a.
die van pres.-comm. van van der Heem N.V. te 's-Graven-
hage; pres.-comm. van de N.V. Carbid Verkoopkantoor
te Rotterdam; directeur van de N.V. Carbidkantoor te
Rotterdam; comm. van N.V. G. Watson's & Zn's Vijlen-
fabriek en Slijperij, Hillegersberg; lid van de Comm. van
Toezicht op het M.O. en voorz. van de Rederijkerskamer
„Inter Amices", Dordt. - v. R. heeft in den loop der jaren
een bekendheid verkregen als tooneelschrijver. Van hem
verschenen o.m. de volgende stukken: „De Motor", „De
spion van den Prins", „Zijn revanche", „In Uniform",
„Geheime dienst", „De Stedendwinger", „Dans, non-
neke, dans" en „Menschen" (de laatste twee tezamen met
Mevr'. IJssel de Schepper-Becker). - Hij bereisde Enge-
land, België, Frankrijk, Duitschland en Zweden. - Vriese-
weg 68, Dordrecht.


