
Houten, Hendrik van. - Dir. Assurantiekantoor H. Jan-
sen N.V. te Groningen en lid He Kamer der Staten-Gene-
raal voor de Chr. Dem. Unie. - Geb. 19 Juni 1892 te
Boxum (Fr.). - Vader: Sjouke van Houten, landarbeider
te Boxum; Moeder: Grietje Wijngaarden - Geh. met
Maria Smallenbroek, geb. !) Mrt. 1901. - Kinderen: Jan-
nie, geb. 30 Apr. 1918; Greta, geb. 18 Juli 1919; Tine,
geb. 20 Mei 1924; George, geb" 13 Dec. 1929; Harry,



geb. 17 Pebr.
1932; Maria
Hendrika, geb.
l Sept. 193-1, en
Hendrik Ulbe,
geb. 10 Juli'37.
— Na de Kweek-
school te Leeu-
warden te heb-
ben doorloopen,
was v. H. ach-
tereenvolgens

onderwijzer te
Opeinde, Sex-
bierum, Dok-
kum en Wage-
ningen. Na de
hoofdacte te
hebben be-
haald, ging hij
in do journalis-
tiek ; hij maakte
achtereenvol-

gens deel uit
van de redactie
van het A. R.
Weekblad „Zecuwsch Vlaanderen" en van het Friesch
Dagblad. In 1923 werd v. H. inspecteur voor Groningen,
Friesland en Drente der Levensverz. Mij. „Utrecht", welke
functie hij waarnam totdat hij in 1927 het Assurantie-
kantoor H. Jansen overnam, dat later in een N.V. is om-
gezet. - v. H. begon zijn politieke loopbaan in 1920; in
1922 richtte hij den Bond van Landpachters en Hypo-
theekboercn op. Voorts was hij van 1926 tot 1930 voor
de A.R. Partij gemeenteraadslid te Assen, waarna hij in
1932 overging naar de Chr. Dem. Unie. Thans is v. H.
lid van de Tweede Kamer dei- Staten-Generaal, lid van
de Prov. Staten van Groningen, voorz. van den Chr. Bond
voor Staatspensioen en bestuurslid van tal van andere
organisaties en vereenigingen. - In 1938 is hij benoemd
tot commissaris der Pacht wet-Onderlinge. Van zijn
hand verschenen een brochure „Kent ge de C.D.U.?",
benevens artikelen in „De Pleit-bezorger", „Richtlij-
nen", „De Landpachter" en „De Christen Democraat",
van welke bladen hij redacteur is. — Hij bereisde in den
loop der jaren Duitschland, België, Italië en Zwitserland.
— Schaken is een van zijn voornaamste liefhebberijen.
- Sterreboschstraat 26, Groningen.


