
Kernkamp, Bernard Gerard. - Directeur v. d. N.V.W.A.
Scholten's Aardappelmeelfabrieken, Groningen. — Geb. te
Hoorn, 5 Juli 1893, als zoon van Johan Albert Kernkamp
en Wilhelmina ter Huizen. — Geh. met Maria Theresia
Zillikens, eer-
der met Alida
Stephanie Mul-
der, overleden
21 Mei 1923. -
Uit het eerste
huwelijk wer-
den één doch-
ter en één zoon
geboren, uit het
tweede één
zoon. Na de
H.B.S. en de
Hoogere Han-
delsschool met
goed gevolg te
hebben door-
loopen, vertoef-
de K. geruimen
tijd. in versch.
landen, om
daar zijn com-
mercieele op-
voeding te vol-
tooien. Vervol-
gens werkte K.
op eenige groo-
te kantoren in Nederland, waarna hij in 1916 de export-
firma B. G. Kernkamp & Co. te Amsterdam oprichtte.
Hiervan had hij ruim 6 jaar de leiding, doch in 1922 ver-



kocht hij een deel dezer firma en liquideerde de rest. - K.
werd toen aangezocht als Dir. der N.V. Meihuizen Boon's
Fabrieken to Veendam, waar hij de Glucosefabrieken
reorganiseerde en weder tot bloei bracht. Acht jaar later
werd hem het directeurschap der N.V. W. A. Scholten's
Aardappclmeelfabrieken te Groningen aangeboden, waar-
op hij een fusie tot stand bracht tusschen beide N.V.'en en
zich belastte met beider directies. - Toen in 1930 de Veen-
koloniale Landbouw en de daaraan verwante Coöpera-
tieve Aardappelmeclindustric te gronde dreigde te gaan,
verscheen van K.'s hand een brochure, getiteld: „Sanee-
ringsplan voor den Veenkolonialen Landbouw en de Aard-
appelmeelindustrie", die later veel aangehaald werd als
„Het plan Kernkamp". - Dit plan werd door de vanwege
den betroffen minister ingestelde commissie Bruins, die
het te radicaal vond, verworpen, doch in wezen, door de
later opgerichte Crisisinstelling, de Nedcrl. Aardappel-
meelcentrale, grootcndecls in practijk gebracht. - In
eigen bedrijven zette K. een zeer ingrijpende reorgani-
satie door en slaagde er in het zgn. Coöperatiecontract in
de particuliere Aardappelmeelindustrie ingang te doen
vinden en populair te maken. Dit systeem vond direct
navolging en stelde de Reg. in staat ook de niet-coöpera-
tieve landbouwers, via de fabrieken, te steunen. Aanvan-
kelijk was K. lid der Commissie van Toezicht op de Ned.
Aardappelmeel Centrale, doch legde, naar hij verklaarde,
deze functie neer, toen hem bleek, dat de betreffende
Regeeringscommissaris, door herhaaldelijk over de hoof-
den der Commissieleden heen, beslissingen te nemen, deze
Commissie tot een sinecure maakte. - K. is voorz. van den
Bond van Part. Aardappelmcelfabrikanten, Bestuurslid
der Vereen, van Doxtrinefabrikanten en der Vereen, van
Ned. Glucosefabrieken, alsmede Commissaris der N.V.
W. A. Scholten's Chemische Fabrieken te Groningen.
Buiten zijn directe arbeidsterrein hebben ook andere eco-
nomische, sociale en industrieelc belangen zijn aandacht,
waarvan o.m. getuigen zijn: Bestuurslidmaatschap van
het Verbond van Ned. Werkgevers te 's-Gravenhage, het
lidmaatschap der Commissie van Toezicht van Vervoer -
risico te Amsterdam, enz. - Zuiderpark 7, Groningen.


