
Gerzon, Jules Eduard. - Directeur van Gebr. Gerzon's
Modemagazijnen Amsterdam. - Geb. te Amsterdam
12 Nov. 1893. - Vader: Eduard Gerzon, geb. 29 Sept. 1862
te Groningen; Moeder: S. Gerzon-Marx. - Geh. met
Yvonne M. de Smitt. - Kinderen: Eduard J., geb. 3 Maart
1919;! Arthur J., geb. l December 1921; Jeanne Sophie,
geb. 14 Maart 1937. - G. doorliep de Openbare Handels-
school te Amsterdam en studeerde daarna een jaar aan
de London University (Wye College). Vervolgens was hij
voor zijn handelsopleiding enkele jaren in buitenland-
sche bedrijven werkzaam, voorn, in Engeland en Duitsch-
land. — In 1913 trad hij in dienst van de firma Gerzon te
Amsterdam, en werd hier 2 jaar later tot procuratie-
houder benoemd. Een jaar later volgde zijn benoeming tot
onderdirecteur en in 1921 aanvaardde hij ten slotte het
directoraat van deze firma. - In 1889 stichtten Eduard en
Lion Gerzon de firma Gebrs. Gerzon. Men begon met een
klein bedrijf op den Nieuwendijk, dat zich zoowel te Am-
sterdam als daarbuiten geleidelijk uitbreidde, en in 1904
omgezet werd in een N.V. Sinds 1912 nam het bedrijf ook
de fabricage van haar verkoopsartikelen ter hand, het-
geen langzamerhand een belangrijk fabriekscomplex nood-



zakelijk maakte.
In 1933 begon
men met het
oprichten van
filialen te Soera-
baja, Medan.
BataviaenBan-
doeng. De tegen-
woordige direc-
tie bestaat uit de
heeren Arthur
Marx, George
Hecht en J. E.
Gerzon. Zij heeft
oen personeel
van ongeveer
3000 personen
on d. zich, "waar-
bij dat in Ned.
Indië is inbegr.
— G. heeft zich
in den loop der
jaren veel op
sociaal, econo-
misch en we-
tenschappelijk

terrein bewogen, hetgeen zijn diverse functies bewij-
zen. Zoo is h i j : President van de Sectie Nederland der
Intern. Ver. v. Handelsonderwijs, Bestuurslid Ver. „Han-
delsonderwijs'' en „Voortgezet Handelsonderwijs"; 2e
secretaris van de Nat. Ver. voor Handelsonderwijs; Lid
v. h. Hoofdbest. der Ver. t. vereenvoudiging v. d. schrijf-
taal ; Oud-bestuurslid van het Alg. Ned. Verbond „Groep
Nederland" en Eere-lid en Oud-voorzitter van de Afd.
Amsterdam van dit verbond; Oud Secretaris van de Ver.
„Hou en Trou"; Lid van het Bestuur van den Raad van
het grootwinkelbedrijf in Nederland; Bestuurslid van de
Ver. v. Grootwerkgevers in winkel- en magazijnbedrijf;
Commissaris van Brand- en Vervoerrisico bij Centraal
Beheer te A'dam; Lid. van het Hist. Genootschap te
Utrecht; Curator v. d. leerstoel voor studie van de Zuid-
Afrikaansche taal en cultuur, aan de A'damsche Univ.;
Lid van den Raad van Beheer v. d. Ver. van voortgezet
onderwijs; Oud-secretaris van de Ver. Nederland Tsjecho-
Slowakije; Oud-penningmeester van de Ver. Nederland-
Engeland en Lid van het Hoofdbestuur van het Instituut
van Efficiency. - G. is begiftigd met het Mobili-
satiekruis, en zijn verdiensten werden in het buitenland
erkend door zijn benoemingen tot Ridder in de Kroonorde
van Italië, en id. in de Witte Leeuw van Tsjech o-Slowa-
kije. - Er verschenen van zijn hand bijdragen op het ge-
bied va.n de spelling in diverse periodieken, historische
opstellen en Economische en Statistische artikelen in an-
dere tijdschriften. Tot zijn publicaties behoort voorts nog
het in 1913 verschenen geschrift ,,.De handel en de schrijf-
taal". - Voor zakendoeleinden bezocht G. in 1925 Ame-
rika, en naderhand maakte hij studiereizen naar Engeland,
Frankrijk, Italië, Duitschland e.a. - Hij is een groot lief-
hebber van paardrijden en studeert gaarne geschiedenis.
- De Lairessestraat 149, Amsterdam-Z.


