
Blom, Pieter. - Dir.-generaal der Standaard Verz. mij.
Oprichter der fa. Blom & v. d. Aa. - Geb. 4 Febr. 1863 te
Amsterdam. - Vader: Otto Pierre Nicolas Blom. - Moeder :
Maria Elisabeth Cramers. — Kinderen: Otto Pierre Nico-
las, Sara Wilhelmina Cornelia, Ada en Maria Elisabeth. -
B. kwam op jeugdigen leeftijd in het assurantiebedrijf,
was daarna eenigen tijd te Londen werkzaam en werd in
1886 deelgenoot der door zijn vader beheerde fa. Blom &
Zn. Een jaar later sloot hij een compagnonschap met de
fa. v. d. Aa, waarop in 1889 de fa. werd- geliquideerd en
O. P. N. Blom als deelgenoot in de fa. Blom & v. d. Aa
werd opgenomen. Sedertdien is deze fusie agente van
7 groote Engelsche mijen. Het bedrijf, dat zich in den
loop der jaren zeer gunstig ontwikkelde, behoort op zijn
gebied tot de grootste ter wereld, hetgeen o.m. reeds blijkt
uit het feit, dat de firma filialen bezit in de volgende ste-
den: Rotterdam, 's-Gravenhage, Batavia, Soerabaja,
Semarang, Bandoeng, Makassar, Medan, Singapore, Lon-
den, Caïro, Alexandrië, Calcutta, Rangoon, Shanghai,
Tientsin, Melbourne, Sidney en Parijs. Alleen te Amster-
dam werken al ruim 150 man personeel. Het bedrijf
treedt op als assurantiebezorger en assuradeur en legt
zich in het bijzonder toe op het sluiten van brand-, inbraak-,
transport-, en molest-assuranties. De molestverzekering
vormt een bijzonder interessant gebied. Zoowel tijdens de
Zuidafrikaansche, als de Russisch-Japansche en de Bal-
kan-oorlogen heeft de firma tal van verzekeringen afge-
sloten en de aldus opgedane ervaringen kwamen haar tij-
dens den wereldoorlog uitmuntend te stade. Dank zij deze
ervaringen wist zij ook gedurende den wereldoorlog goede
zaken te doen. In deze bewogen jaren, met hun telkens
wisselende wijze van oorlog voeren en de telkens in andere
vormen optredende oorlogsschade aan handelsschepen
e.d. maakte de firma zich verdienstelijk door het publiek
op de hoogte te houden van verlies en beschadiging van
handelsschepen. Deze gegevens werden in de dagbladen
gepubliceerd en later ook uitgegeven in boekvorm. Ook de
zee-assurantie, die betrekking heeft op het transport-
risico van verscheepte goederen, heeft de aandacht dezer
firma. - B. is oprichter en oud-president der Vereen, v.
Assurantiebezorgers en vice-voorz. der Vereen, v. Brand-
verz. Mijen, welke hier te lande Ned. Ind. zaken accep-
teeren. - Hij bereisde Ned.-Indië en geheel Europa. - Res-
ten hem buiten zijn drukken werkkring eenige verloren
uurtjes, dan brengt hij die bij voorkeur door met visschen
en jagen. - Huize „De Boekhöf", Aerdenhout.


