
Hauber, Gerardus Hendrik. - Dir. der Coöper. Vereen.
A'damsche Huidenclub G.A., A'dam. - Geb. 13 Fcbr.
1897 te A'dam. - Vader: Meindert Hauber, vlecschhou-
wer; Moeder: JohaiiDa Hendrina Maassen. - Op 26 Apr.
1922 geh. met Agnes Maria Gladder, geb. 3 Juli 1897. -
Kinderen: Johanna Reinarda, geb. 28 Mrt. 1926; Mein-
dert, geb. 16 Oct. 1927; Agnes Maria, geb. 25 Juli 1931.-
Na Lager- en Handelsonderwijs te hebben genoten, trad
H. in 1912 als jongste bediende in dienst bij de Huiden-
club; gedurende 17 jaar was hij aldaar in verschillende
functies werkzaam, totdat tenslotte in 1929 zijn be-
noeming tot directeur volgde. Buitendien is hij lid der
Comm. voor den uitvoer naar Duitschland, lid en arbiter
der Nederl. Huiden- en Lederbourzen, bestuurslid van den
A'damschen Voetbalbond, scheidsrechter der K.N.V.B,
en voorz. der A'damsche voetbal vereen. „Avanti", waar-
van hij tevoren reeds 25 jaar lid was. - De Huidenclub
werd in 1902 opgericht, waarbij enkele Amsterd. slagers



mi tiaticfn eraers
waren; hun doel
was voor geza-
menlijke reke-
ning huiden en
vellen te ver-
koopen. Aan-
vankelijk van
zeer bescheiden
omvang, fusio-
neerde de club
zich in 1926 met
een soortgelijke
Rotterdam sch e
instelling, en
van dien tijd af
ging het steeds

crescendo.
Thans heeft zij
een jaarlijksche
omzet van J-
200.000 huiden
en 300.000 vel-
len, voor een
totale waarde
van 3.500.000
gulden. - H. publiceerde i n den loop der j aren verscheidene
artikelen in vakbladen, o.a. in verband met de runder-
horzelbestrijding. Hij was voorts een sterk ijveraar voor
verbetering van het product door middel van doelmatige
afslachting der vellen. - Zijn vacantie brengt H. steeds
in eigen land door; voor zaken bezocht hij Duitschland,
Frankrijk, Spanje, Roemenië, Polen en Italië. - In het
bijzonder voor sport heeft hij groote belangstelling, het-
geen moge blijken uit zijn reeds genoemde functies in de
A.V.B, en K.N.V.B. - Zach. Janszestr. 53, Amsterdam


