
Gerber, Carel. - Dir. der N.V. Ind. Mij. Mabeg te Utrecht
- Geb. 14 Deo. 1881 te Haarlem. - Vader: Jacobus Arend
Gerber, chef-boekh. der fa. Joh. Enschedé & Zn. te Haar-
lem ; Moeder: Maria Martha Francisoa Selier. - Geh. 26 Apr.
1906 met Maria Anna Tennissen. - Kinderen: Maria Anna,
geb. 19 Juli 1907, bibl. v. h. Hyg. Lab. der Rijksuniv. te
Utrecht; Carel, geb. 26 Dec. 1908, Landbouwk. Ing.;
Johan Robbert Willem, geb. 2 Ang. 1910. - G. doorliep de



H.B.S. te Haar-
lem en was daar-
na eenige jaren
practisch werk-
zaam op enkele
fabrieken in

Duitschland,
o.m. bij de
Francke - Werke
te Bremen, waar
hij zich speciali-
seerde in den
bouw en exploi-
tatie van gasfa-
brieken en wa-
terleidingen. In
1906 kwam G.
terug naar Ne-
derland,waar hij
in '08 benoemd
werd tot dir. van
de Mij. t. Bouw
en Expl. van Ge-
meentebedrij -

ven te Utrecht
die, in dat jaar

was opgericht en waar vele vooraanstaande figuren
in den lande hun medewerking aan verleenden, o.a.
Mr. A. D. W. de Vries, oud-lid van den Raad van State te
's-Gravenhage, die 16 jaren de functie van Pres.-Comm.
bekleedde; Ulbo J. Mijs te Rijswijk; Prof. Dr. J. G. Ch.
Volmer, Hoogleeraar te Delft; Luit.-Gen. b.d. van de
Genie P. Kleinhens te Arnhem; Prof. Mr. C. P. M. Romme
de huidige Minister van Sociale Zaken (1938) en Dipl. Ing.
H. P. N. Halbertsma te Utrecht. - De Mij. tot Bouw en
Expl. van Gemeentebedrijven bouwde een 30-tal steen-
kolengasfabrieken voor kleine en middelgroote gemeenten
in Ned., w.o. de eerste gascentrale, benevens enkele drink-
waterleidingen. In 1919 ontstond door statutenwijziging
de N.V. Ind. Mij. Mabeg, hetgeen noodzakelijk geacht
werd, met het oog op een aanvulling in de werkingssfeer
van de Vennootschap. De N.V. Ind. Mij. Mabeg belast
zich thans speciaal met het uitbrengen van adviezen in-
zake den aanleg en het voeren van de directie bij den
bouw van gasfabrieken, waterleidingen, rioolstelsels, riool-
waterzuiveringsinrichtingen, polderbemalingen en wegen,
waaronder werken in Werkverschaffing met Rijkssteun.
Zeer groote groepswaterleidingen werden in den loop der
jaren tot stand gebracht o.a. voor het N.W.-gedeelte, het
westelijk en zuidelijk gedeelte der prov. Utrecht met in
totaal 40 gemeenten; verder voor Goeree en Overflakkee,
van Winterswijk, Doetinchem en Wassenaar, met het
centrum der prov. Z.-Holland en nog vele andere. Onder
G.'s leiding werden de gein. Winterswijk, Doetinchem,
Doesburg, Velsen en nog vele andere voll. gerioleerd en
voor zoover noodig rioolwaterzuiveringsinrichtingen daar-
bij gebouwd. Ook ver over onze grenzen werden groote
werken uitgevoerd. De N.V. Mabeg zag zich belast met
het bouwen van eenige zeer groote tankinstallaties op
Curagao en in Venezuela, voor de Kon. Shell. — G. is Lid
van het Kon. Inst. van Ingenieurs, lid van het Kon. Ned.
Aard. Genootschap en van het Ned. Natuur- on Genecsk.
Congres. Tevens bekleedt hij nog een functie als comm.
van de N.V. Minimax Exp. Mij. te Bussum. - Ook op
militair gebied heeft G. zich onderscheiden. Hij is res.
Luit.-Kol. voor spec. diensten bij de Infanterie en als
zood. chef van den Staf van den Luchtverdedigingskring
Utrecht-Soesterberg. Hij bezit het onderscheidingsteeken
voor langd. dienst als officier (30 jaar). - Vele buitenl.
studiereizen werden door G. gemaakt. Hij bezocht een
groot gedeelte van Europa, met uitzondering van Rusland,
en geheel Zuid-Amerika. — Tot zijn ontspanningen behoort
o.a. het lezen van goede moderne letterk. werken. Tot zijn
geliefde auteurs behooren Georg Hermann, J. Wasserman.



Arnold en Stephan Zweig en Galsworthy. - Maliestraat 4,
Utrecht.


