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Burger, Johannes Nicolaas. - Dir. van Cultuurmaat-
schappijen. - Geb. 18 Maart 1868 te Hellevoetsluis. - Zoon.
van den loodsschipper Jan Burger en Neeltje de Neef. —
Geh. 13 Sept. 1900 met Anna Maria Margaretha de Vlugt. -
'Dochter: Anna
Maria Margare-
tha, geb. 13
Aug. 1904, geh.
met Jean Ger-
hard Loeber,
secr. der Direc-
tie van Cultuur-

maatschap-
pijen. - B. be-
zocht de lagere
school te Helle-
voetsluis en be-
zocht vervol-
gens enkele ja-
ren de Rijks-
normaalschoo]

ter opleiding
tot onderwijzer.
Deze studie be-
vredigde hem
evenwel niet. In
1885 kwam hij
als jongste be-
diende op het
ingenieur sbur.

van de Duin-
watermij, te Amsterdam. Hij meende aanvankelijk hier
zijn roeping gevonden te hebben, doch reeds drie jaren
later nam hij zijn ontslag, om in dienst te treden bij de
Amsterdamsche Liquidatiekas, waar hij tot 1894 werk-
zaam was, om over te gaan naar de firma Matthes & Ost-
walt, die de Directie voerde van cultuurondernemingen,
waarmede zijn loopbaan in de cultures een aanvang nam.
B. bracht het bij deze firma tot procuratiehouder en ver-
trok in 1902 als secretaris van de hoofd-administratie
naar Deli. In 1905 werd de hoofdadministratie opgeheven
en kreeg B. ontslag. Hij had de drie jaren, die hij op Dcli
werkzaam was, terdege benut om grondig de goheele
tabakscultuur te leeren kennen. Eind 1905 repatrieerde B.
als vertegenwoordiger van de particuliere tabaksonder-
neming „Soengei Krapoh". Na vele moeilijkheden gelukte
het hem, deze onderneming onder te brengen in een N.V.
Maart 1906 keerde B. als Directeur naar Indië terug. Ter-
wijl hij tot 1922 als zoodanig werkzaam bleef, nam hij
tevens een werkzaam aandeel in de oprichting van Rub-
bercultuurmaatschappijen. In 1909 werd hij aangezocht,
de Directie te aanvaarden van de N.V. Humatra-Rubber-
cul tuur Mij . „Serbadjadi". Reeds tijdens den wereldoorlog-
bleek B. een gezaghebbend man in de rubberwereld te zijn
geworden. De sterk fluctueerende prijzen van de rubber
destijds waren oorzaak van een onevenredige oorlogswinst-



belasting op dit product. B. nam toen het initiatief tot
besprekingen met regeeringsinstanties, welke uiteindelijk
leidden tot een bevredigende oplossing. In 1916 richtte bij
de N.V. Lampang-Sumatra Rubber Mij. op, twee jaren
later de N.V. Batoe Sumatra Rubber Mij., in 1919 de
N.V. Silau-Sumatra Rubber Mij., in 1922'de N.V. Wai-
Sumatra Rubber Mij., in 1929 de N.V. Bogorredjo Cul-
tuur Mij. en in 1936 de N.V. Zuid-Sumatra Rubber Mij.,
van welke ondernemingen hij Directeur werd. Inmiddels
wisten ook verschillende reeds bestaande cultuur- en
andere maatschappijen B. aan zich te verbinden en aldus
te profiteeren van de groote kennis en ervaring, door hem
in den loop der jaren verworven. Zoo is hij sedert 1914
Directeur van de N.V. Insulinde Cultuur Syndicaat, en
van de N.V. Rubber Mij. „Ambaloetoe", sedert 1917 Dir.
van N.V. Thee Cultuur Mij. „Tjitamboer"; voorts pres.-
commissaris van de N.V. Unie van Ijsfabrieken (U.V.IJ.)
en hare dochtermaatschappijen, N.V. „Het Nederlandsche
Veem", N.V. Cultuur Maatschappij „Ngombezi"; com-
missaris van de Hollandsche Beton Mij., N.V. Rubber Mij.
„Basilam", N.V. Cultuur Mij. „Boekit Lambasa", N.V.
Kina Cultuur Mij. ,,Boemi Kasso", N.V. Nederlandsch-
Noorsche Plantage Mij., N.V. Cultuur Mij. „Tjilangkap",
Weber, Smith & Hoare (Continental) Ltd. te Londen,
voorz.-mede-oprichter van de Nederlandsche Vereeniging
voor den rubberhandel, Nederlandsche Federatie voor het
Goederenverkeer (Nefego) en tenslotte gemachtigde van
Het Crisis-Uitvoerburean tot het uitreiken van. vereffe-
ningsoertificaten voor rubber ten behoeve der Neder-
landsch-Duitsche Clearing. — In 1928 ontving B. het Offi-
cierskruis in de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeni-
ging voor den rubberhandel werd B. benoemd tot Ridder
i. d. Orde van den Nederlandschen Leeuw (1938). Bij die
gelegenheid had een warme huldiging plaats, waarbij in een
duidelijk licht gesteld werd, hoezeer B. deze onderschei-
ding verdiend had, o.m. door zijn aandeel in de voorbe-
sprekingen, welke tot de rubberrestrictie hebben geleid. —
De bewering, dat de Nederlandsche rubbermarkt in den
laatsten tijd achteruitgegaan is, wordt door een. bij uit-
stek deskundige als B. weersproken. Vergeten wordt, dat
de rubberhandel sedert den oorlog groote wijziging heeft
ondergaan, tengevolge waarvan de voorraad te Amster-
dam veel kleiner is geworden, hetgeen evenwel geen terug-
gang boteekent van den algemeenen handel. — B. bezocht
geheel Europa, alsmede China, Japan en Amerika en
maakte zeven malen de reis van Nederland naar onzen
Oost-Indischen Archipel. - Jan van. Goyenkado 12, Am-
sterdam.


