
Bouman, Franeiscus Cornelis. — Directeur der N.V.
Nederl.-Amerikaansohe Stoomvaart Mij. „Holland-
Amerika-lijn", te Rotterdam. - Op 16 April 1890 geb. te
's-Gravenhage. - Vader: C. Bouman; Moeder: A, )5, Pau-



111
geboorte-

wels. — Hij huw-
de op 2 Sept.
1930 te Voor-
burg met Aleida
Heleiia Braat. —
V. ontving
zijn
stad middel-
baar en handels-
onderwijs. Daar-
na was hij ge-
durende vier
jaar in dienst
bij de N.V.
Blaauwhoedeii-
veem te Rotter-
dam, voor welke
vennootschap

hij twee jaar in
het buitenland
doorbracht. In
1913 vertrok hij
als employé der
fa. van Nie &
Co., vertegen-
woordigers der

Kon. Pakctv. Mij., Sumatra's Oostk, waar hij in 1914 werd
benoemd tot agent dezer maatschappij te Tdj. Balei. - Drie
jaar later ging de K.P.M, over tot liet vestigen van kanto-
ren in Indië, waarna B. verschillende functies waarnam
bij filialen op Suinatra, Java en Celebes, tot hij in 1924
werd benoemd tot agent te Medan met supervisie over
Sumatra's Oostkust en Atjeh. - In 1927 gaf hij gevolg aan
het verzoek, te willen optreden als hoofdvertegenwoordi-
ger van de N.V. Rotterdamsche Lloyd, met standplaats
Batavia, welke onderneming in Indië vertegenwoordigd
wordt door de N.V. Internationale Crediet- en Handeïs-
vereeniging „Rotterdam". - Tevens trad hij op als voorz.
v. h. Officieel e Toeristenbureau, gedeleg. comm. v. h.
Reisbureau „Nitour"; bestuursl. der Handelsvereeniging
en hij nam verschillende functies waar in openbare com-
missies. - Tijdens deze periode maakte hij enkele zaken-
reizen naar Europa. — Februari 1936 werd hij uitgenoo-
digd, zitting te nemen in de directie der Hollaiid-Amerika-
lijn, aan welke uitnoodigiiig hij gehoor gaf. — Voor een
korte geschiedenis van het bedrijf zie W. H. de Monchy. —
Verder is B. commissaris van diverse instellingen en ven-
nootschappen, o.m. van de Rotterdamsche Bank, be-
stuurslid der Ned. Reedersvereen, en der Vereen, van
Werkgevers ter Koopvaardij. - Hij werd onderscheiden
met de benoemingen tot Chevalior de l'ordre de Leopold II
en tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. - Gedurende
zijn verblijf in Ned. Indië ondernam hij verschillende rei-
zen naar het oosten en door den geheeleii Indischeii Archi-
pel. - Kort voor zijn vertrek uit de tropen maakte hij op
verzoek van de Indische regeering met enkele andere
daartoe aangewezen personen een reis door Oost-Indië ter
bestudeering van de economische mogelijkheden. In
Europa bezocht hij vele landen, terwijl hij geregeld reizen
naar Amerika en Mexico maakt. - Als liefhebberij be-
oefent B. de tennis- en golfsport. -- ,,'s-Gravenhof",
's-Gravenweg KiS, Rotterdam.


