Bleuland van Oordt, Jan. - Gasfabrikant, dir. v. d. N.V.
Petroleum-Persgasfabriek. - Geb. 11 Juni 1867 te Voorburg uit het huw. v. Jan BI. v. O., geb. 28 Sept. 1834 te
Rotterdam, oprichter der fabriek en eerelid v. d. Ver. v.
Gasfabrikanten
in Ned.,enGuilhelmine Catharina Arnoudine
Hoogwerff, geb.
28 Nov. 1837 te
Rotterdam. —
Geh. op 23 Mei
1901 te Voorburg m. Anna
Henriëtte Le
Coultre, geb. te
Genève, 17 Jan.
1869. - Uit dit
huw. zijn een
dochter en een
zoon geb., t.w:
op 22 Apr. 1902
GuilhelmineCatharina Arnoudine en op 12
Juli 1904 Jan,
thans eveneens
dir. der bovengenoemde N.V.
- BI. v. O. bez.
na de lagere ach.
de kostschool v. Dr. P. Bruynings Ingenhoes en vervolgens de Ambachtsschool te 's-Gravenhage, welke hij op
18-j. leeft, verliet en van welke vereeniging hij thans deel
van het Bestuur uitmaakt. Hij werd in het bedrijf van zijn
vader opgenomen, werkte van 1888 tot 1892 in Transvaal
en keerde daarna naar de fabriek van zijn vader terug.
Deze fabriek, de Petroleum-gasfabriek, was in 1866 door
zijn vader opgericht. Tot 1912 voorzag zij de gemeente
Voorburg van licht, doch toen wenschte de gemeente zelf
de lichtvoorziening ter hand te nemen. De concessie, waarover BI. v. O. meende te beschikken, ging bij arbitrale
uitspraak verloren. Daarop werd in 1912 de PetroleumPersgasfabriek gesticht, die in stalen cylinders aan villa's,
kloosters, gestichten en industrieele ondernemingen gas
ging leveren, hetwelk gedurende den oorlog door electrificatie van Nederland verviel. Sindsdien vormen scheepswerven en fabrieken het voornaamste afzetgebied der
maatschappij. In Februari 1921 volgde de omzetting in
een N.V. met BI. v. O. als directeur, welke functie sinds
1931 ook zijn zoon Jan vervult. - BI. v. O. is werkgever lid v. d. Raad v. Arbeid te 's-Gravenhage en eerevoorz.
v. d. Ver. „Der Familie van Oordt". De naam Bleuland is
destijds aan den naam van Oordt toegevoegd, daarbij het
overlijden van Prof. Bleuland, hoogleeraar in de geneeskunde aan de universiteit te Utrecht, de naam dreigde uit
te sterven. - BI. v. O. is een liefhebber van vocale kunst.
Jarenlang is hij werkend lid geweest v. d. gemengde zangvereeniging van Toonkunst, afd. 's-Gravenhage. Voorheen
heeft hij zich op de zoilsport toegelegd. - Kerkstraat 65,
Voorburg.

