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Abraham Gleichman, geboren te Rotterdam in 1866 en aldaar overleden in 1947, was een waardige 
telg van aanzienlijke Rotterdamse koopmansgeslachten, immers door zijn moeder geparenteerd aan 
de familie Van Stolk. Hij heeft nagenoeg zijn ganse leven in zijn vaderstad doorgebracht, waar hij 
na afloop der lagere en middelbare scholen zijn intrede in de handelswereld deed door te gaan 
werken op het kantoor van zijn vader, die koffiehandelaar was. Dat bedrijf vermocht hem echter 
niet te boeien, omdat zijn belangstelling uitging naar de scheepvaart. Hij kwam op het toen reeds 
belangrijke kantoor der firma Wm. H. Müller & Co. Enige jaren later, in 1895, werd hij door deze 
firma naar het toenmalige Nederlandsch Oost-Indië uitgezonden om te Batavia werkzaam te 
worden gesteld bij een dochtermaatschappij dier firma, de Ned.-Ind. Houtaankap Maatschappij. 
Zijn verblijf daar duurde evenwel niet lang. Einde 1896 kwam Gleichman reeds terug. Hij zou 
daarna zijn verdere leven aan zijn geboortestad trouw blijven. De heren Müller vertrouwden 
Gleichman de leiding toe van een andere dochteronderneming, de zogenaamde Batavier Lijn, 
waardoor hij in de sfeer van zijn persoonlijke belangstelling kon gaan werken. In dat bedrijf leerde 
hij o.m. den heer G. van der Pot (firma D. Burger & Zoon) kennen. Deze had grote waardering 
voor zijn jongeren vakgenoot, hetgeen hem aanleiding gaf Gleichman warm aan te bevelen bij zijn 
ouden vriend, den assuradeur M. van Marle, toen deze in 1904 een medewerker zocht voor zijn 
afdeling Zee- en Transportverzekering. Zo kwam Gleichman in het verzekeringsbedrijf, waar hij 
door zijn uitgebreide kennis van alles wat met zeeschepen in verband staat, zich in de afdeling 
zeeverzekering spoedig thuis ging voelen. Hij werd opgenomen in de firma M. van Marle en werd 
directeur van de aan deze firma sterk gelieerde oude Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. 
Zijn ingeboren rechtschapenheid, zijn strikte opvattingen en zijn overgave aan het werk, waarvan 
hij ging houden, deden hem, toen hij zich op uitstekende wijze had ingewerkt in de zo moeilijke 
materie van de zeeverzekering, als haast vanzelfsprekend ondanks zijn bescheidenheid een 
vooraanstaande plaats in het bedrijf innemen. 
Een typische eigenschap van Gleichman was, dat niet de juridische kant van het vak hem het meest 
interesseerde, maar de practische zijde. Hij zocht in gevallen, waarbij de aansprakelijkheid van zijn 
maatschappij niet duidelijk lag, in de eerste plaats naar de billijkheid en handelde naar deze 
richtsnoer, ook wanneer zijn uitkomst hem nadelig werd, al achtte de jurist hem vrij van 
aansprakelijkheid. 
Niet alleen in eigen stad, waar hij gedurende jaren leiding gaf aan de Vereeniging van 
Zeeassuradeuren, en niet alleen ook op de Amsterdamse zustermarkt was hij een geachte en 
geziene persoonlijkheid, maar eveneens bij zijn grote Engelse collega's genoot hij aanzien. 
Bij de leiding van het eerste in Nederland gehouden congres van het Internationaler 
Transportversicherungsverband nam hij een belangrijke plaats in. O.m. als commissaris, 
medeoprichter, van de Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, als Regent van de Stichting "Gerrit 
de Koker" en als bestuurslid van de Inrichting voor Doofstommenonderwijs was hij ook op ander 
commercieel en op sociaal terrein werkzaam. In 1934 trok hij zich uit zaken terug. Gleichman was 
in de volle zin daarvan "vir integer atque probus". 
 
J. R. Goddard 
 
Bron: Economisch Historisch jaarboek 25 (1952) 255-256. 
 


