
Giesbers, Johan Bernard Willem Antonius. - Directeur
der N.V. Magazijnen voorheen Meddens & Zoon. - Geb.
29 Januari 1899 te 's-Gravenhage. - Zoon van Johan
Bernard Giesbers en Wilhelmina Chiïstina Arendina

Beretta. — Geh.
op 7 'Febr. 1922
te 's-Gravenha-

^^^fff^^lf. ge met KM iel
Winifred John-
son. - Kinderen
Cyril Ed ward
John, geb. 18
Apr. 1923; Ja-
mes Frederick,
'geb. 28 Febr.
1924; Louis Jo-
hanWillem, geb.
10 Maart 1936
en Eli.se Johan-
na Maria, geb.
25 Apr. 1930. -
Nadat hij de la-
gere school had
doorloopen, be-
zocht G. de 5-j.
H.B.S. te 's-
Gravenhagc. -
In 1917 begon
hij zijn bedrijfs-

1 opleiding bij de
firma Broek-

mans te Amsterdam. Het jaar daarop kwam hij als ver-
kooper in dienst bij Meddens & Zoon te 's-Gravenhage. -
Ter voltooing zijner studie werkte hij in 1920 te Parijs en
Londen. In Jan. 1921 werd hij benoemd tot adj .directeur
der N.V. Mag. v. h. Meddens en Zoon. - Zijn benoeming
tot directeur volgde op 31 Mei 1922. - De N.V. Mag. v.h.
Meddens & Zoon oefent sedert 1830 het kleedingbedrijf



uit en sedert 1913 heeft zij den vorm van N.V. - Zij is ver-
tegenwoordigster van Austin Reed en Burberrys teLonden
en introduceerde o.m. hier te lande Amerikaansche klee-
ding. - De zaken hebben zich vooral de laatste jaren zeer
uitgebreid. - Zoo werd naast de twee bestaande, te Rot-
terdam en 's-Gravenhage, nog een derde te Scheveningen
geopend, terwijl in 't voorjaar 1939 een nieuwe zaak wordt
opgericht te Amsterdam. - G. is voorz. van de Ned. Vereen,
van Werkgevers in het heerenkleedingbedrijf; secr. der
's-Gravenhaagsche Vereen, van Patroons in het heeren-
kleedingbedrijf; secr. der Ned. Vereen, van Winkeliers in
exclusieve heerenmode-artikelen. - Voor liefhebberij heeft
hij zich bijzonder aan de pluimveeteelt gewijd. — G. is o.a.
voorz. v. de Entente des Commissions Internationale*
d'Aviculture et des Animaux de Basse-Cour. (Gemeen-
schap van Int. commissies op gebied der Pluimveeteelt);
secr. der Kon. Ned. Vereen. „Avicultura" en eerelid van
de Holl. Kropperclub. — Uit hoofde van zijn beroep bezocht
G. Engeland, Frankrijk, Italië, Duitschland en Amerika.
— Bronovolaan 30, 's-Gravenhage.


