
Krouwer, Abraham. - Directeur N.V. Handelmaat-
schappij Europa-Azië (Euraz), - Geb. 18 Nov. 1883 te
Amsterdam. — Zoon van Hartog Krouwer, geb. 8 Oct.
1851, koopman, en Eva de Jong, geb. 8 Api-il 1855. -

Voor de tweede
maal gehuwd
met Esther Ba-
tavier, 30 April
1918 te Amster-
dam. - Kinde-
ren: Henri, geb.
5 Sept. 1907,
deze kreeg een
practische han-

delsopleiding,
grootcndeels in
het buitenland,
ging in '29 naar
Indic; hij is On-
derdirecteur van
de Euraz; Hen-
ny, geb. 7 Aug.
1920.-K. door-
liep de Lagere
School en kreeg
daarna een prac-
tische handels-
opleiding. Nadat
hij de leiding van
verschillende cle-
tailzaken had ge-

had, vertrok hij in 1919 voor het eerst naar Indië, voor
zaken. Oorspronkelijk was zijn plan om via Japan en
Amerika weer terug te keeren en in Holland een import-
zaak te beginnen. Doch de successen, welke hij op deze
reis behaalde, deden zijn besluit veranderen. De vennoot-
schap heeft ten doel het drijven van import-, export- en
commissiezaken, alsmede het deelnemen in andere onder-
nemingen, die een soortgelijk of aanverwant doel be-
oogen. De Vennootschap heeft zich geheel toegelegd op
den export naar Nederlandsch Oost-lndië van wollen,
zijden en katoenen stoffen voor kleeding, woninginrich-
ting eii andere doeleinden, mode-artikelen en verder van
tapijten en alles wat tot woningstoffeering behoort en van
aanverwante huishoudelijke- en luxe artikelen. Het
Hoofdkantoor en de inkoop-afdeeling zijn gevestigd, te
Amsterdam: voor den verkoop zijn engroshuizen geves-
tigd te Batavia. Soerabaja en Medan. Bovendien wordt
te Batavia een fabriek van dekkleeden, zonneschermen en
markiezen geëxploiteerd, Gezien de gunstige ontwikkeling
van het bedrijf in de afgeloopen jaren en gelet op de ver-
betering van den economisch en toestand, heeft het be-
stuur der Vennootschap besloten het aantal vestigingen
in Indië uit te breiden en tevens naast haar Inkoopkan-
toor te Amsterdam inkoopkantoren te openen in enkele
centra, welke van belang zijn voor den export naar Neder-
landsch-Indië. Ieder jaar maakt K. voor controle een reis
naar Indic en voorts bezocht hij de meeste landen van
Europa, alsook Japan, China en Amerika. - Hij houdt
veel van lezen en muziek, doch zijn werk neemt teveel van
zijn tijd in beslag om aan bepaalde liefhebberijen te doen.
- Joh. Vermeerplein 14, Amsterdam.


