
Kamerbeek, Gerard Johan Hubert. - Dir. der N.V. Gebr.
Bervoets' Kleedingbedrijven, der N.V. Heeren- en Kin-
der kledingmagazijnen v/h Gebr. Bervoets en der N.V.
„De Industrie". - Geb. 20 Aug. 1875 te Venlo. - De firma

Gebr. Bervoets
werd in 1895
opgericht door
G. J. Bervoets,
J. A. Bervoets
en M. G. Ber-
voets. Zij ves-
tigden hun eer-
ste zaak in hee-
ren- en kinder-
kleeding te
Sneek, waar

verschillende
firma's in de
kleed ingbran-

che ontstaan
zijn. Na eeni-
gen tijd namen
zij bestaande
zaken te Zwol-
le en Kampen
over en enkele
jaren later ves-
tigden zij een
filiaal te Apel-
doorn. Ieder
der broeders

beheerde een zaak. G. J. Bervoets vestigde zich te Zwolle,
waarheen ook het hoofdkantoor verplaatst werd, M. G.
Bervoets ging naar Apeldoorn en J. A. Bervoets bleef te
Sneek. In 1905 werd de firma omgezet in een N.V. met
zetel te Zwolle. De heeren B. traden op als Directeuren.
In hetzelfde jaar besloot men tot aankoop van een com-
plex panden te Rotterdam, waar in 1906 een f il. aan de
Heerenstraat werd geopend. M. G. B. nam de leiding van
deze nieuwe zaak op zich, waaraan in het najaar van 1907
tevens G. J. H. Kamerbeek verbonden werd. In hetzelfde
jaar besloot de N.V. de fabricage van een deel der door
haar verkochte artikelen zelf ter hand te nemen. Zij deed
daartoe te Sneek een fabriek bouwen, waar den eersten
tijd hoofdzakelijk bedrij fskleeding en waschbare kinder-
kleeding werd vervaardigd. Deze fabriek werd in 1909
ingebracht in een afzonderlijke N.V. „De Industrie",
waarvan J. A. B. Directeur werd. In l908 werd te Ensche-
de een filiaal gevestigd, waarop in 1910 f il. Arnhem en in
1912 fil. Hoorn volgden. In 1912 leed de vennootschap een
groot verlies door het verscheiden van haar oprichter,
G. J. B.; de beide andere heeren B. bleven met de leiding
belast, terwijl G. Kamerbeek daarin een belangrijk aandeel
had, daar inmiddels aan het filiaal Heerenstraat de ver-
vaardiging van heerenkleeding en de centr. voorziening
van de div. filialen was geconcentreerd, en aldaar ook het
hoofdkantoor gevestigd was. K. werd in 1917 alg. procu-
ratiehouder. In de oorlogsjaren bleef vestiging van nieuwe
filialen achterwege, met uitzondering van fil. Zutfen in
1915, dat inmiddels in 1934 werd opgeheven. Van 1920 af
ging de uitbreiding in versneld tempo en volgde resp. de
oprichting der filialen Venlo; Leeuwarden; Dordrecht;
Alkmaar; Rotterdam Schiedamscheweg, Middelland-
straat, Pretorialaan en Beyerlandschelaan; Delft; Am-
sterdam Kinkerstraat en van Swindenstraat. Inmiddels
had natuurlijk ook de ontwikkeling van de andere filialen
niet stilgestaan en waren deze herhaaldelijk verbouwd en
gemoderniseerd. In 1921 deed zich de gelegenheid voor
een modern fabrieksgebouw te Rotterdam aan den Essen-
burgsingel 28 te koopen en besloten werd, daarheen zoo-
wel het bedrijf der N.V. „De Industrie" te Sneek als de in



het filiaal Heerenstraat te Rotterdam gevestigde fabri-
cage van confectie over te brengen. Tevens werd in dat
gebouw het hoofdkantoor gevestigd en daarheen de
inkoop-centrale verlegd. Het bedrijf aan de Heerenstraat
werd dus een zuiver filiaal. G. K. legde de leiding van dat
f il. in andere handen en belastte zich met de leiding van
den centralen inkoop en van de fabriek. Op 6 Mei 1922
volgde zijn benoeming tot Directeur. In 1924 werd opge-
richt de N.V. Gebr. Bervoets' Klecdingbedrijven, die op-
trad als houdster van alle aandeelen der N. V. Heeren- en
Kinderldeedingmagazijncn v/h Gebr. Bervoets en N.V.
„De Industrie", welke daartoe door de vroegere houders
werden ingebracht. De directie der drie vennootschappen
werd van 28 Mei 1924 af gevoerd door J. A. Bervoets,
M. G. Bervoets en G. J. H. Kamerbeek, terwijl J. de Nes,
die sedert eind 1920 met de financieele en administratieve
leiding belast was, als algemeen procuratiehouder optrad.
— J. A. Bervoets trad in 1927 af als Directeur, terwijl in
zijn plaats J. de Nes werd benoemd. In Januari 1932 trad
ook M. G. B. af als Directeur, zoodat G. Kamerbeek en
J. de Nes sedertdien tezamen de Directie voeren. - J. A. B.
en M. G. B. traden nog gedurende korten tijd op als com-
missarissen, doch traden later ook als zoodanig af. Het
coll. van commissarissen bestaat thans uit Mr. J. P. Ber-
voets, voorz., Mr. W. F. C. Baars, secr. en Mr. A. C. E. M.
de Groot. - In den winter 1930/31 werd het f il. Rotter-
dam Heerenstraat geheel vernieuwd en belangrijk uitge-
breid, zoodat het thans tot de grootste winkelpanden van
Rotterdam behoort. In het vergroote gebouw werd een
nieuwe afd. Dames- en M.eisjeskleeding aan het bestaande
bedrijf toegevoegd. Het fabrieksgebouw aan den Essen-
burgsingel te Rotterdam werd in 1929 belangrijk ver-
groot, terwijl de geheele mech. installatie werd vernieuwd
en met de nieuwste gespecialiseerde machines toegerust.
Momenteel beschikt het concern Bervoets over 17 filialen
in den lande, waarin bijna 600 personen werkzaam zijn,
terwijl aan de fabrieken nog circa 450 personen verbon-
den zijn. Uit deze cijfers blijkt wel, dat het bedrijf in de
kleeding-branche een vooraanstaande plaats inneemt. -
K. is Ridder in de Orde van den H. Gregorius de Groote. -
Mathenesserlaan 326, Rotterdam.


