
Holwerda, Prof. Dr. Allard Othmar. — Directeur der
Nationale Levensverzekering Bank, N.V. - Geb. 18 Dec.
1887 te 's-Gravenhage. - Vader: Johan Holwerda, in leven
dir. eener H.B.S. te R'dam; Moeder: Bertha Meilink. -

Verschillende
zijner voor-
ouders waren
predikant in
Friesland of
Groningen. —
Geb. 1914 met
Martha Braicks
geb. 14 Juni
1887. - Dr. H.
doorliep het
Erasmiaansch

Gymnasium te
R'dam en stu-
deerde vervol-
gens Wis- en
Natuurkunde te
Leiden, waar hij
in 1913 promo-
veerde op proef-
schrift „Fre-
quentiecurven"
Na zijn promo-
tie kreeg hij een
aanstelling bij
do „Eerste Rot-
ter d. Mij. van
verzekering op het loven, welke in 1916 overging naar do
„Nationale Levensverzekering Bank". — Dr. H. werd be-
noemd tot assistent van wijlen Prof. Dr. R. H. van Dor-
sten, dien hij in 1917 opvolgde als wiskundig adviseur. -
In hetzelfde jaar vond zijn benoeming tot lector in de vak-
ken statistiek en levensverzekeringswezen aan de Han-
dolshoogeschool te R'dam plaats, terwijl hij naderhand
aan dezelfde inrichting als buitengewoon hooglecraar
werkzaam was. Dit ambt legde hij bij zijn benoeming tot
directeur in 1933 neer. — Hij is commissaris van verschil-
lende instellingen: Stork te Hengelo, de N.V. „Oranje-
boom" te R'dam, van het „Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds" en van het Nederlandsche pensioenfonds van het
Unilevcr-concern. Voorts is hij adviseur van het Spoor-
wegpensioenfonds, van de Philipsfondsen e.a. - De Natio-



nale Levensverzekering Bank is de grootste Nederl. Mij.
van dezen aard en dateert van 1863. Haar dochtermaat-
schappijen nemen een belangrijke plaats in op het gebied
van volksverzekering (Vesta), ongevallen- en automobiel-
verzekering. - In den loop der jaren heeft Dr. H. talrijke
publicaties het licht doen zien, zoowel in binnen- als
buitenlandsche tijdschriften: „Economisch Statistische
Berichten", de „Economist" enz. De voornaamste zijner
werken zijn: „De wetenschappelijke richting in de Statis-
tiek", „Ëenige practische uitkomsten der wisk. theorie
der levensverz." en „De grondslagen van het levensverz.
bedrijf". - Hij is geregeld bezoeker van de drie jaarlij k s che
internationale levensverzekeringscongressen, welke o.a.
gehouden werden te Londen, Stockholm, Rome en Parijs
en van welker te Brussel gevestigde „Comité Permanent"
hij lid is. - Dr. H. wijdt zich met belangstelling aan de
studie van waarschijnlijkhoids-theoretische problemen
en wel in het bijzonder van die, welke de toepassing op
sociaal-economisch terrein betreffen; daaronder valt de
theoretische statistiek en do mathematische richting in
de Economie, benevens alle problemen, die met het ver-
zekerings- en pensioenwezeii in verband staan. - Groote
belangstelling heeft Dr. H. ook voor het vereenigingsleven
op verzekeringsgebiod; langen tijd was hij bestuurslid v. d.
Verceniging voor Verzekeringswetenschap en redacteur
van het tijdschrift dier organisatie „Het Verzekerings-
archief". — Meruia weg 5, Rotterdam.


