
Schermer, Simon Joseph. - Assuradeur- commissionnair
in Assurantiën, consul van Haïti. — Geb. 30 Jan. 1901 te
Amsterdam. - Vader: Petrus Joannes Amatus S., geb.
11 Jan. 1866, assuradeur en eommissionnair in Assuran-
tiën, consul van
Haïti, overi. 7 yHH^^HHHHHHRMMH^I
Deo. 1925; Moe-
der : Anna Ge-
orgina Antonia
Justme Wil-
kens, geb. 17
April 1872. -
Na de lagere
school te 's-Gra-
venhage door-
loopen te heb-
ben, genoot S.
aldaar middel-
baar onderwijs.
- In 1920 trad
hij als volontair
in dienst bij
Lloyd's te Lon-
den, waarna hij
in 1922 naar
Hamburg ver-
trok, om daar
gedurende een
j aar werkzaam
te zijn bij den g^BHB^HB '̂ •Mm
makelaar Paul
F. Martens. - Vervolgens begaf hij zich naar Antwerpen,
waar hij werkte bij de fa. Martroye, Varlez & Marx en
Luth, tot l Mei 1924, op welken datum hij als bediende op
het kantoor van zijn vader kwam. - Een jaar later, op
12 Sept., werd hij in de firma's opgenomen. - Tegelijker.



tijd werd hij tot vice-consul van Haïti benoemd, waarna
in Nov. 1928 zijn bevordering tot consul volgde. — Behalve
in genoemde functies, is S. voorts nog werkzaam als comm.
der Onderlinge Ver. van Veehouders (O.V.v.V.). De fa.
S. J. Schermer werd in 1881 te Amsterdam gesticht door
den grootvader van den tegenwoordigen firmant. — Zij
hield zich toen uitsluitend bezig met de vertegenwoordi-
ging van brand-assurantie-maatschappijen, later tevens
met zee-assurantiën. In 1884 werd de firma P. J. A.
Schermer & Co., commissionnairs in Assurantiën opgericht.
- Na den dood van den stichter in 1889 werd het bedrijf
door zijn opvolger in breedere banen geleid en werden alle
andere verzekeringsbranches — behalve o. h. leven — bij de
werkzaamheden der firma S. J. Schermer ingelijfd. - S. is
in Mei 1933 benoemd tot ridder in de orde van Éér en ver-
dienste van Haïti. — Zijn reizen strekten zich uit over de
meeste landen van Europa. - Voornamelijk voor zaken
bezocht hij Engeland, België en Frankrijk. -Voor genoegen
houdt hij zich gaarne bezig met kunstgeschiedenis en
genealogie. — Hij is lid van het Kon. Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde. - Voorts is S. een liefhebber
van de paardensport en muziek. - Bachmanstraat 12,
's-Gravenhage.


