
Blom, Gerard Pieter. - Directeur v/h Kantoor Rotter-
dam der Assurantie Mij. „De Nederlanden van 1845". -
Geb. op 18 Jan. 1889 te Utrecht als zoon van Mr. Gerard
Blom, oud-secretaris van 's Rij k s Munt, en Maria Wilhel-
mina van Vollenhoven. - Geh. op 2 Febr. 1919 te R'dam
met Anna Knottnerus, die het leven schonk aan Marie
Wilhclmina, geb. 19 Dec. 1919; Gerard Pieter, geb. 24
Juli 1921, en Herman, geb. l Mrt. 1929. - Na het door-
loopen van de Handelsschool, trad B. in dienst bij de
Steenkolen Handelsvereen. te Rotterdam, waar hij ruim
twee jaar werkte. Vervolgens kwam hij bij Frank Rijsdijk's
Scheepsslooperij, voor welk bedrijf hij tot 1910 werkte aan
het filiaal in Engeland, te Upnor. In 1911, na het vervullen
van zijn mil. dienstplicht, kwam B. weer bij de Steenkolen
Handelsvereen. Bij de mobilisatie in 1914 stond hij ander-
maal onder de wapenen. Teruggekeerd in het burgelieven
is hij in Juli 1916 benoemd tot directeur van de N.V.
Frank Rijsdijk's Industrieele Ondernemingen. Deze
functie bekleedde hij tot 1923, in welk jaar hij werd be-



noemd tot chef-
|Mti expeditie van

Philips' Fabrie-
ken te Eindho-
ven. - Deze func-
tie vervulde hij
tot l Februari
1926, met in-
gang van wel-
ken datum hij
in dienst trad bij

, jdf& de Assurantie
Maatschappij

„De Nederlan-
-. : . • den van 1845"

op het hoofd-
- •—:^2*j kantoor te

's-Gravenhage;
l Mei 1931 werd
hij benoemd tot

i direct, van ge-
noemde maat-
schappij voor

het kantoor
j Rotterdam. —

Daarnaast is B.
oud-lid van versch. commissies van gecommitteerden
voor de eind-examens der H.B.S. en oud-lid van den

f emeenteraad van Zwijndrecht, waarin hij de Liberale
taatspartij vertegenwoordigde. - Verder is B. oud-

reserve Ie luitenant bij de Infanterie. — Besprokene is
zeer bereisd. Hij bezocht Duitschland, Denemarken,
Zweden, Noorwegen, Engeland, Frankrijk, België,
Italië, Spanje en Oostenrijk, zoowel voor zaken als
voor genoegen. - Hij doet verder veel aan watersport
en is een liefhebber van fotografeeren. - Oranjelaan 37,
Rotterdam-O.


