
Jong, Jorrit de.- Dir. Veraek. Mij. „DeAuto-Onderlinge",
„De Assur. Lloyd" en het „Assur. Kantoor Jorrit de
Jong". - Geb. 9 Juni 1886 te Hijlaard (Fr.). - Vader:
Wiltje de Jong, kaas- en. veehandelaar; Moeder: Wietske



Hellinga.-Geh.
4 April 1911
met Adriana v.
d. Linden, geb.
l _Sept. 1887. -
Kinderen: An-
na Geertruida,
geb. 13 Sept.
1912, overl. 19
Febr.l916;Wil-
lem Jan, geb.
22 April 1914;
Anna Geertrui-
da, geb. 11 Juni
1917; Jan, geb.
26 Sept. 1920;
Wietske, geb. 2
Sept. 1922,
overl. 3 Dec.
1924; Lucia

Margaretha,
geb. 21 Febr.
1924; Wietske,
geb. 12 Juli
1925 en Corne-
lis Johann.es,
geb. 12 Nov. 1928. - Te Leeuwarden ontving d. J. M.O.,
aangevuld met privélessen. Hij kwam in 1902 als employé
bij Hoogslags'Assur. Kantoor aldaar en was vervolgens
als insp. werkzaam bij de Verzek. Mij. het Holl. Kruis v.h.
het Roode Kruis, totdat hij in 1909 zelf een kantoor op-
richtte, hetwelk in 1912 naar Groningen verhuisde en vier
malen daarna wegens uitbreiding werd verplaatst. - De
Verzek. Mij. „De Auto-Onderlinge", welke zich uitsluitend
beweegt op het gebied van het verzekeren van auto's, heeft
zich in den loop van haar meer dan tienjarig bestaan weten
te ontwikkelen tot één der eerste van ons land op dat ge-
bied. Deze groote vooruitgang is zoowel te danken, aan
d. J.'s bekwame leiding als aan het optreden van het vak-
kundig geschoolde personeel. Een van d. J.'s idealen is:
de vorming van een Assurantie-Raad ten behoeve van het
Nederlandsche verzekeringswezen. Hij zou daartoe een
instituut willen zien opgericht, dat een assurantie-diploma
geeft. Voorts zou de invloed van buitenlandsche Mij'en
op de verzekeringsmarkt zooveel mogelijk gereduceerd
moeten worden. — d. J. is gedel. Comm. der N.V. „De
Auto-financier"; voorz. der Chr. Gron. Werkgevers Club;
secr.-penningm. van het Gewest Groningen, van de Kring-
en plaatsel. organisaties van de Burgerwachten; voorz.
der afd. Gron. der Ned. Vereen, voor Luchtbescherming;
secr. van de Stichting „Luchtbeschermingsfilm''; admini-
strateur van tal van Verz. Mijen; mede-oprichter der On-
derlinge Brand Herverzekeringsmij.; was gedurende 15
jaar diaken der Geref. Kerk en een aantal j aren lid van het
Comité der Centrale Diaconale Conferentie in Nederland. -
Hij is Drager van de Medaille van Verdienste van de Bur-
gerwacht. - Voor zaken, zoowel als voor genoegen bezocht
hij Engeland, Frankrijk, Duitschland, Zwitserland en
Italië. - Groote belangstelling heeft d. J. voor tle lucht-
vaart, hetgeen o.a. blijkt uit het feit, dat hij eeneigen
zweefvliegtuig bezit en lid is van de Noord-Nederl. Aero-
club. Ook de literatuur en zwem-, zeil- en tennissport
genieten zijn bijzondere voorliefde. - O. Boteringestraat
23», Groningen.


