
EEN HERINNERING AAN IR. JAN BERK

door J. H. Schrader.

Op 8 april 1978 overleed in zijn woning te Wezep If. J. Berk, 80 jaar
oud. 1. Berk was een van de zes kinderen van Johan Coenraad Berk,
mededirecteur van de NV Kamper Emaillefabriekenv/h H. Berk& Zn.
J. Berk werd op 4 juli 1897 te Kampen geboren en heeft in deze stad
het grootste deel van zijn leven doorgebracht. Hij heeft zich, naast zijn
functie van een der directeuren van de Kon. Kamper Emaillefabrieken,
bewogen op velerlei terreinen van de Kamper gemeenschap, o.a. op het
gebied van de Nutsspaarbank, reden, waarom een herdenkingswoord in
de Kamper Almanak zeker op zijn plaats is.
Na te Kampen de lagere school en de gemeentelijke H.B.S. bezocht te
hebben, ging J. Berk te Delft scheikunde studeren aan de Technische
Hogeschool aldaar. Doordat hij tijdens de mobilisatie werd opgeroepen,
studeerde hij in 1924 af. In hetzelfde jaar trad hij in dienst van de B.K.
fabrieken, eerst als adjunct-directeur en op 1 januari 1927 werd hij tot
directeur benoemd. In 1962 werd hij gepensioneerd.
Naast zijn beroep was hij betrokken bij de oprichting van het voormalige
Volksbadhuis (Oudestraat 210), hij was lid van het bestuurvan deWo
ningbouwverenigingEenvoud, voorzitter van het bestuur van de Buiten
societeit, lid van het Comite Kamper Watersportdagen, lid van de Ge
meenstelijke studiecommissie, enige jaren raadslid, concertmeester van
het Kamper Symphonieorkest.
Maar wat bovenal zijn belangstellinghad, was zijn werk voor de Nuts
spaarbank, die hij diende van 1930-1971; de eerste jaren als bestuurs
lid. In 1943 werd hij opvolger van de, in dat jaar, overleden voorzitter
de heer Frans Walkate.Vermeldenswaardigis ook nog, dat Jan Berk van
1948-1954 lid was van het hoofdbestuur van de Nederlandse Spaar
bankbond.
Bij zijn benoeming in het bestuur in 1930 had de Kamper Nutsspaarbank
slechts een bijkantoor, gevestigd te Urk en een spaarderstegoedvan4,5
miljoen gulden. Bij zijn afscheid in 1971 was dit bedrag tot 119 miljoen
opgelopen en het aantal bijkantoren tot 13 aangegroeid.
Jan Berk heeft in deze vooruitgang en uitbreiding een groot aandeel ge
had. Hij leidde dewekelijksebestuursvergaderingrustig en bedachtzaam,
steeds de soliditeit van de spaarbank en de belangen der spaarders voor
ogen houdend, vertrouwende zander overhaasting, fantasietonende zan-
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der een fantast te zijn. Heel wat vernieuwingen kwamen mede door zijn
hulp tot stand. Terecht werd hij bij zijn afscheid van de Nutsspaarbank
in 1971 tot erelid van het bestuur benoemd.
Zo zal men Jan Berk moeten blijven zien als een man, die in c1espaar
bankwereld van die tijd een grote plaats heeft ingenomen.
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