
Bergh, Ferdinand Adolf Leonard van den. - Groot-
industrieel. - Den 24en Febr. 1879 te Tilburg geboren, -
Moeder: Catharina Charlotte Zegers-Veeckens. — Vader:
Ferdinand Adolf Leonard van den Bergh, eveneens groot-

industrieel, die
gedurende 47
jaar de firma
van den Bergh-

Krabbendam
leidde, welke
door zijn vader,
P. J. v. cl. B. in
1853 werd opge-
richt. Daar deze
reeds een Wol-
lenstoffenvolle-
rij en Wasscherij
bezat, overge-
nomen van zijn
vader F. v. d. B.
die hiervan sinds
1809 eigenaar
was, voegde hij
voor de nieuwe
firma de naam
van zijn vrouw,
Krabbendam,

toe. - Geduren-
de diens laatste
levensjaren was
hij nog comm.

der N.V. Wollenflanel-, Wollenstoffen- en Wollendeken -
fabr. „AaBe". - Besprokene huwde op 29 Febr. 1912 met
Jacoba Carolina v. d. Hoeven. - Kinderen: Adolf, geb. 19
Deo. 1912, dir.N.V. Wollenflanel-, Wollenstoffen- en Wol-
lendekenfabrieken „AaBe" en van de N.V. Wollenstoffen-
ververij „De Hoeve"; Antonia Johanna, geb. 17 Mei 1914,
geh. met Mr. Dr. Scato Nicolaas van Opstall; Gijsbert Leo-
nard, geb. 31 Dec. 1916, dir. van dezelfde vennootschappen
als zijn broer. - In 1897 behaalde v. d. B. het diploma v. d.
Ned. School v. Nijverheid en Handel, thans Hoogere
Textielschool te Enschedé. - Hij kwam op 18-j. leeftijd in
het bedrijf van zijn vader, waarin hij in 1902 als firmant
werd opgenomen. — De firma van den Bergb-Krabbendam
nam in 1912 de firma F. A. Swagemakers & Zoon over,
en in 1918 de firma C. & J. Houben. Deze firma's werden.
in 1921 omgezet in de vennootschappen: Wollen-Flanel-
fabrieken „Beka" v/h van den Bergh-Krabbendam;
Wollenstoffenfabrieken v/h F. A. Swagemakers & Zn., en
Wollenstoffenververij „De Hoeve", van welke hij Gedel.
Comm. is, terwijl hij van de twee eerstgenoemde onder-



nemingen directeur is. - In 1929 nam hij voor zijn beide
zoons alle aandeelen over der N.V. Flanel- en Wollenstof-
fenfabriek v/h Gebr. van Spaendonck, reorganiseerde
deze geheel, bouwde in 1930 een nieuwe fabriek (28000 M2

vloeroppervlakte), thans Wollenflanel-, Wollenstol'fen- en
Wollendekenfabrieken „AaBe", waarvan hij nu gedel.
eomm. is. - In 1937 werd de N.V. Wollenstoffenververij
„De Hoeve" overgenomen door de N.V. „AaBe''-fabrie-
ken. - v. d. B. is ridder in de orde van Oranje-Nassau en
ridder in de Pius-orde. - Hij heeft de meeste Europeesche
landen en N.-Afrika bezocht. - Hij is een liefhebber van
jagen, voetballen, schermen en paardrijden. - In 1910
vloog v. d. B. als een der eerste passagiers met den beken-
den vliegenier Kuiler. — Huize „Zonnewende", Moergestel
bij Tilburg.


