
Burg, Gerardus Franciscus van der. - Fabrikant. Direc-
teur der Van der
Burg's Borstel-
fabrieken N. V.—
Geb. te Rotter-
dam op 30 Juli
1875 als zoon
van Johannes v.
d. Burg, oprich-
ter van genoem-
de borstelfabrie-
ken; Moeder:
Elisabeth Ma-
ria v. d. Velde.
- Geh. met Ma-
ria Apolonia Bo-
termans, die het
leven schonk aan
Elisabeth Ma-
ria, geb. ISSept.
1899, en Theo-
dorus Johannes,
geb. 28 Jan.
1902, eveneens
directeur van de
N.V., Van der
Burg's -Borstel-
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fabrieken. - Van der B. bezocht de Lagere School en de
Academie van Beeldende Kunsten en Techn. Wetensch.
te Rotterdam, en kwam vervolgens in het bedrijf van
zijn vader, toen de fa. J. van der Burg geheeten. Hij
kreeg hier een practische opleiding en werd in Januari
1907 als firmant in de firma opgenomen. Reeds in 1901
mocht het hem gelukken den alleen verkoop voor
Nederland en Koloniën voor Van der Burg's Borstel-
fabrieken van de grootste Engelsche zeemlederfabriek in
handen te krijgen. Verschillende, in het bedrijf van Van
der Burg's Borstelfabrieken toegepaste werkmethoden
zijn het resultaat van vele zaken- en studiereizen door
G. F. v. d. B. gemaakt. Deze reizen strekten zich uit over
vier werelddeelen. Vooral worden verschillende Ame-
rikaansche werkmethoden in het bedrijf toegepast, in
het bijzonder op het gebied van de houtbewerking.
In 1921 werd de onderneming omgezet in een N.V.
Met Gerardus Franciscus van der Burg, Johannes van
der Burg en Theodorus Johannes van der Burg als
directeuren. — Voor nadere bijzonderheden over het bedrijf
zelf zij verwezen naar de biografie van den Heer J. G. van
der Burg. — G. F. v. d. B. is verder nog directeur van de
Vrachtvaart Mij. „Holland" N.V. - Hij is liefhebber van
kunst en vooral van schilderijen; hij verheugt zich in het
bezit van een collectie schilderstukken van verschillende
meesters. - Nieuwe Binnenweg 13a, Rotterdam.


