
Burg, Johannes Gerardus van der.-Fabrikant, directeur
der Van der Burg's Borstelfabrieken. - Geb. op 17 Mei
1874 te Rotterdam, als zoon van Johannes v. d. Burg,
oprichter van bovengenoemde fabriek; Moeder: Elisabetb

Maria van der
Velde. Van
d. B. isgeh. met
Wilhelmina Gc-
rarda Pflug, die
het leven
schonk aan vier
kinderen, Jo-
hannes, geb. 26
Oct. 1899, di-
recteur van de
N.V. Van der
Burg's Borstel-
fabrieken. Wil-
helmus Gerar-
dus, geb. 19
Febr. 1901, Ge-
rardus Arend,
eveneens direc-
teur, geb. 31
Jan. 1906, en
Wilhelmina Jo-
hanna Elisa-
beth, geb. 1914.
— Onmiddellijk
na het verlaten
der schoolban-

ken kwam Van d. B. in het bedrijf van zijn vader, waar hij
zich practisch kon bekwamen. In 1907 werd hij als fir-
mant in het bedrijf opgenomen en toen dit in 1921 in een
N.V. werd omgezet, kreeg hij den post van directeur. -
Het bedrijf in kwestie is in 1873 opgericht door Johannes
v. d. Burg, die met zijn echtgenoote in het toenmalige
„Stroodorp" aan de Westzeedijk te Rotterdam een bezem-
bindcrij begon. Later legde hij zich toe, op de vervaar-
diging van zgn. Engelsche bezems, welke van buiten-
landsche vezels werden gemaakt. Allengs breidde hij zijn
bedrijf uit en legde hij zich ook toe op het vervaardigen
van verfkwasten en aanverwante artikelen, daarin bijge-
staan door drie zijner kinderen. Deze jonge generatie heeft
het bedrijf meer en meer gemechaniseerd. Voor de afd.
sponsen, welke in 1890 werd opgericht, worden thans de
modernste bereidingsmethoden gevolgd. Uit dien tijd
dateert de relatie met een der grootste Engelsche zeem-
lederfabrieken, de William J. Turney & Co., Itd. te Stour-
bridge, waarvoor de N.V. de belangen behartigt in Neder-
land en Koloniën. In 1925 werd de zagerij van Metzuy te
Overschie door de N.V. overgenomen, waardoor zij zich
geheel onafhankelijk kon maken van neven bedrij ven en



tevens den handel in gezaagd hout ter hand kon, nemen.
Het overgenomen houtbedrijf is een wonder van outillage;
trouwens het heele bedrijf mag tot de modernste op dit
gebied worden gerekend van geheel Europa. Het heeft
agenten over de geheele wereld en beschikt verder over een
staf van vertegenwoordigers, die den verkoop verzorgen
in het binnenland. Niet minder dan 350 personen vinden
er emplooi. — J. G. v. d. B. maakte in de oorlogsjaren 1914—
1918 deel uit van een N.O.T.-commissie en had aldus een
belangrijk aandeel in de voorziening van deNederlandsche
borstelindustrie met vezelstoffen. Verder is hij lid van de
Normalisatiecommissie voor Borstelwerk en Verfkwasten.
Hij wordt algemeen beschouwd als een autoriteit op het
gebied der vezels, die voor de fabricage van borstels noo-
dig zijn. Dikwijls treedt hij op als arbiter bij geschillen
tusschen firma's in binnen- en buitenland. - Heemraad-
singel 127, Rotterdam.


