
Gebhard, Fredrik Coenraad Adriaan. - Geb. 15 Nov.
1885 to Amsterdam. — Dir. Zwaardemakcr's Handel en
Industrie N. V. te Zaandam. - Oudere: Joh tin Fredrik



Gebhard, geb.
18 April 1849,
journ.enredact.
„Het Nieuws v.
denDag",overl.
4 Aug. 1913
en Anna Maria
Dorothea Hen-
drika Kerbert,
geb. 24 Januari
1857.-Geh. ge-
weest met Anna
Maria Z waarde-
maker, geb. 20
Mei 1887, overl.
17 Maart 1936.

Kinderen:
Elske, geb. l
Juni 1919 en
Annie Jemieke,
geb. 14 Mrt.
1925. - Thans
gehuwd met
Welmoet Pelt,
geboren 21 Juni
1906. - G. ge-

noot lager onderwijs te Amsterdam en doorliep de part.
handelsschool aldaar. — Na een jaar op een bankiers-
kantoor doorgebracht te hebben, moest hij zijn dienst-
plicht vervullen, waarna hij als volontair bij Zwaarde-
maker's Handel en Industrie N.V. in dienst trad. - In 1905
ging hij naar Hamburg en vervolgens naar Londen, waar
hij resp. een jaar en een halfjaar doorbracht voor taai-
studie. — Als adj. directeur werd hij in het jaar 1909 bij
Zwaardemaker aangesteld, waar hij sinds 1919 als direc-
teur, werkzaam is. — De N.V. is van ouds een gortpellerij.
In 1900 kwam de eerste fabriek in dienst in de plaats van
de windmolens; in 1914 werd een groot betonnen gebouw
bijgeplaatst voor graansilo, pakhuis, graanmalerij en rei-
niging. — 8inds 1928 wordt bijzondere aandacht besteed
aan de fabricage van veevoeder, dat op wetenschappelijke
wijze wordt samengesteld, onder speciale leiding van den
onderdir. J. H. Faber. — Het artikel gort wordt over de
gehoele wereld geëxporteerd. — G. neemt ook in het open-
bare leven een vooraanstaande plaats in. - Zoo was hij
eenige malen voorzitter van de afd. Zaanstreek van de mij.
voor nijverheid en handel; hij is oud-voorz. en thans lid
van de Comm. van Toezicht op het middelbaar onderwijs;
oud-voorzitter van de afd. Zaanstreek van de Mij. tot
Bevordering der toonkunst, oud-voorzitter van de Mij.
tot Nut van het Algemeen, lid van het bestuur der Nederl.
Spaarbankbond; voorzitter der Nutsspaarbank te Zaan-
dam en voorz. van de afd. Zaanstreek der ver. voor muzi-
kale ontwikkeling der schooljeugd. — G. bezocht herhaal-
de l i jk Engeland en twee maal Scandinavië voor de export-
zaken.. — Hij is een groot muziekliefhebber en speelt zelf
cello; in het bestuur van do Zaandamschc orkestvereeni-
ging bekleedt hij de functie van vice-voorzitter. - Booten-
makersstraat 141, Zaandam.


