
Philippi, Dr. Herman. - Directeur der N.V. Alg. Mij.
voor Mijnbouw- en andere Concessiën (AMMAC), en eige-
naar van Boni, Bureau voor Mijnbomvkundige Opsporin-
gen en Opmetingen in geheel Ned.-Indië. - Geb. op 28 Oct.
1875 te Rotterdam, als zoon van den directeur van de
Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap, George Theo-
dor Philippi en Henriette Johanna Maria Schadee. - Hij
is gehuwd met Antonina Kempe, geb. te Sint Petersburg op
13 Oct. 1892. - Zij schonk het leven aan Antonina Maria
Geertruid, geb. op 13 Juli 1924 en Herman Theodor, geb.
13 Apr. 1926. - Ph. bezocht het Gymnasium te Rotter-
dam en studeerde vervolgens aan de Kon. Mil. Academie
te Breda. In 1896 werd hij 2e luit. bij de Artillerie, in 1898
nam hij als zoodanig ontslag en werd benoemd tot 2en luit.
der Cavalerie en vertrok als zoodanig naar Indië. In 1907
werd hij gedetacheerd bij den Topografischen Dienst. Van
1912 tot 1914 studeerde Ph. te Genève. Gedurende de
mobilisatie commandeerde hij in Nederland van 1914 tot
1916 het 3e Escadron Huzaren Wielrijders en daarna
kwam hij weer in Ned.-Indië bij den Topografischen
Dienst terug. In 1918 werd hij gepensionneerd met den



titulairen rang
van majoor. In
1917 werd door
hem opgericht
de Eerste Ne-
derlaiidsch-In-

dische Hoog-
ovenMaatschap-
pij in Zuid-Su-
matra. Deze Mij.
bouwde een klei-
nenhoogoven en
produceerde on-
geveer 1000 ton
prima houts-
kool-r uwijzer.

Het bedrijf
moest na den
oorlog worden
stopgezet. In'21
keerde hij we-
derom 11. Genève
terug ter voort-
zetting zijner
studies en Dr.
Ph. promoveer-
de 2 jaren later als Dr. es Sc. naturelles, met Geologie als
hoofdvak. Sedert 1928 is hij weder inNed.-Indië gevestigd.
Ph. is bovendien directeur van verschillende andere maat-
schappijen en voorzitter van het Plaatselijk Steuncomité
voor Werkloozen. Van zijn hand verschenen publicaties
hebben betrekking op geologische onderwerpen. - Zaken-
reizen brachten hem naar Zuid-Afrika, Amerika, Philip-
pijnen en verschillende landen van Europa. Ph. is gerech-
tigd tot het dragen van het officiers- en het expeditiekruis
met de gespen Atjeh 1901/1905 en 1906/1910 en Zuid-
Celebes 1905/1908. - Dagoweg 145, Bandoeng.


