
Houwert, Folmer Jacob. - Directeur der Billiton Mij. -
Gcb. !) Mei 1877 te Medemblik. - Vader: Johan Coenraad
Houwert; Moeder: J.-lcgina Dorothea Folpmers. - Was
geh. met Pauline Begemann, die 31 Aug. .1.936 overleed.
Thans gehuwd
met Violet
Egerts. Kinde-
ren uit eerste
huwelijk: Re-
gine, Atine Jo-
sephine, geh.
met Al f'red
Blattmann, fa-
brikant te Wa-
denswil in Zwit
serland; Karel
August Folp-
mcr, Arts aan
het Acad. Zie-
kenhuis te Lei-
den ; Christiaan
Johan Folpmer.
Cand. Jur. te
Leiden. - Na
Lager Onder-
wijs in zijn ge-
boorteplaats te
hebben geno-
ten, bezocht hij
gedurende drie
jaren verschil-
lende kostscholen tor voorbereiding voor het toelatings-
examen voor Adelborst, waarvoor hij slaagde in 1893. -
Hij genoot zijn opleiding tot Zecofficier aan het Kon.
Instituut v. d. Marine te Willemsoord. — In 1897 werd
hij benoemd tot Adelborst Ie klasse en in 1901 tot Luite-
nant ter Zee 2e klasse. - Hij maakte zijn eerste reis
naar Ned. Indië op Hr. Ms. Fregat „Tromp", zeilende om
de Kaap de Goede Hoop, nam op Atjeh te velde deel aan
de expeditie tegen Samalangan en Peusangan onder Ge-
neraal v. Heutsz. Bij deze gelegenheid werd hij eervol ver-
meld. - In 1P03 in Nederland teruggekeerd behaalde hij
daar zijn diploma's voor militaire gymnastiek, schermen
en zwemmen. - In 1905 vertrok hij voor de tweede maal
naar Indiö, waar hij kort na zijne aankomst deelnam met
een landingsdivisie aan de Boni-expeditie. — Na een jaar
dienst te hebben gedaan bij de Hydrograpbie verkreeg hij
op zijn verzoek eervol ontslag uit den zeedienst inFebr.
1907. — In dat jaar begon H. zijn loopbaan bij de Billiton
Maatschappij. — Hij bracht 20 jaren door op het eiland Bil-
liton, in verschillende rangen, waarvan de laatste 5 jaren,
van 1921 tot 1926, als Vertegenwoordiger en Hoofdad-
ministrateur. - Van 1926 tot 1928 was H. Gedelegeerd
Commissaris van de Billiton Mij. en per l Jan. 1929 werd
hij tot Directeur benoemd, welke functie hij thans nog be-
kleedt. - Do Billiton Mij. is een zgn. „holding Company",
die de directie voort over een reeks van belangrijke onder-
nemingen, zooals: de N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouw-
maatschappij Bill i ton; de N. V. Mijn bouw-Maatschappij
„Stannum"; de N. V. Mij n bouwmaatschappij Nederlandsen
Nieuw Guinea; de N.V. Singkep Tin Exploitatie Maat-



schappij „Sitem"; de N.V. Hollandsche Metallurgische
Bedi'ijven; de N.V. Nederlandsch-Indische Bauxiet
Exploitatie Maatschappij en de N.V. Nederlandsch. Indi-
sche Tin Exploitatie Maatschappij. - Bij het totstand-
komen van de Internationale regeling ter controle der
wereldproductie van tin vervulde H. een belangrijke rol;
hij maakt thans nog deel uit van de Ned.-Indië-delegatie
van „The International Tin Committee". - In verband
met zijne functies bij de B.M. was hij enkele malen werk-
zaam in China en bezocht hij verschillende landen, waar
de Billiton Maatschappij belangen heeft. — H. is een lief-
hebber van sport, o.a. tennissen, zwemmen, schermen,
paardrijden. - Stadhouderslaan 136, Den Haag.


