
Fournier, Ir. Frans Louis Paul Gerard. - Directeur v. d.
Alg. Centrale Bank N.V. - Geb. te ïegal op 22 Jan. 1884.
- Ouders: Margaretha, v. d. Bijl en Andreas Cornelis
Joseph Fournier, onderwijzer. - Geh. met Hubertha van

Blokhuizen.
geb. te Tji-
leungsi bij Bui-
tenzorg op 14
Sopt. 1891; zij
schonk hem op
4 Apr. 1924 een
dochter, Erie
Paula. - Na het
doorloopen v.d.
H.B.S. te Se-
marang, stu-
deerde F. voor
werktuigkun-

dig ingenieur te
Delft.-In 1908
verwierf hij het
diploma, waar-
na hij z i jn stu-
diën voortzette
iian de univer-
siteit te Luik
om ze in 1909
te bekronen
met het examen,
voor electro-
techn. ing. - Als

werktuigk. en electrotechn. ing. vertrok F. nog datzelfde
jaar naar Ned.-Indië, waar hij in 1910 werd aangesteld als
ingenieur der P.T.T. te Batavia. - Van 1924 tot 1931 ver-
vulde hij eenzelfde functie te Baridoeng. - In de jaren
1932 tot 1934 verrichtte F. organisatie-werk voor de
theosofische vereeniging. — Ook bereidde hij de oprichting
voor van de Algemeene Centrale Bank N.V., welke in 1934
werd geopend en zich o.a. belast met de administratie van
diverse spaar- en pensioenfondsen. - Daarnaast was F.
van 1930 tot 1935 lid van den Volksraad en van 1934 tot
1935 van het college van gedelegeerden. - Sedert 1926 is
hij priester in de Vrije Katholieke Kerk en sinds 193(5 bis-
schop. - In de Ned. Ind. Theosofische Vereeniging heeft F.
eveneens een belangrijke functie. - Sinds 1920 is hij lid
van het hoofdbestuur en sedert 1928 vice-voorzitter dezer
organisatie, terwijl hij bovendien vertegenwoordiger is
van den Opperraad van de Internationale orde van Ge-
mengde vrijmetselarij in Ned.-Indiö en voorz. van de Ned.
Ind. afd. van de Theosofische Wereld Universiteit. - Hij
heeft in diverse theosofische tijdschriften geschreven en
was van 1917 tot 1920 redacteur van liet maandblad
„De Indische Stem". - F. is zeer bereisd. - Hij maakte in
1922 een groote reis door Britsch-Iiidië, en bezocht verder
Italië, Frankrijk, Griekenland, Turkije, Klein-Azië en
Spanje. - Ter bijwoning van theosofische congressen ver-



toefde F. te Weenen en Genève. - Hij verzamelt Chineesch
antiek. - Merdika 13, Bandoeng.


