
Meyers, Ir. Gerard Johan. - Ingenieur-Architect. - Geb.
te Amsterdam 9 April 1882. - Vader: I. Meyers, arts, oud-
of f. van Gez. Ie kl. Kon. Ned. Marine; Moeder: J. Wolff. -
Geli. met H. Kehrer. - Kinderen: Herman, geb. 11 Mrt.

1923; Jaap, geb.'
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l Sept. 1925;
Meta, geb. 27
Jan. 1927. - In
zijn geboorte-
stad bezocht
Ir. M. de H.B.S.
5-j.c. en na het
behalen van het

einddiploma
liet hij zich aan
de T.H.S. te
Delft inschrij -
ven, waar hem
in 1904 het di-
ploma c.i. werd
uitgereikt. Di-
rect daarna ver-
trok hij naar
Ned. Indië als
ingenieur bij
's Lands Burg.
Openb. Wer-
ken, als hoe-
danig hij o. a.
een werkzaam
aandeel had in

de eerste aftapping van het Kloet-kratermeer. - In 1910
gerepatrieerd, werd hij op zijn verzoek eervol uit 's Lands
Dienst ontslagen en was toen enkele jaren werkzaam als
ing. bij de N.V. Ned. Betonijzerbouw. In 1914 vestigde
Ir. M. zich als raadgevend ing. en arch. te Amsterdam
en Bussum. - Naast vele gewapend béton-constructies
moeten van de door hem als architect vervaardigde bouw-
werken genoemd worden: een pakhuis aan de Zout-
keetsgracht te A'dam, in opdracht van de N.V. Leydsche-
Oranje Nassau Veem; gebouwen voor de gem. gasfabriek
te Leiden; de suikerfabriek te Halfweg, de Heemaf te
Hengelo, een boerderij te Borssele en versch. woonhui-



zen. - Zijn werken werden herhaaldelijk gunstig beoor-
deeld, (o.a. door arch. W. Kromhout Czn.) terwijl op diver-
se tentoonstellingen foto's van zijn werk geëxposeerd
werden. — Ir. M. is oud-2e secr. van de Betonvereen.;
Docent in sterkte-berekeningen aan de M.T.S. te Utrecht
en aan den cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst
Onderricht te Amsterdam; Gedel. van het Kon. Inst. van
Ingenieurs bij de P.B.N.A.-examens; Lid van de Orde van
Ned. Raadgevende ingenieurs; Oud-lid van den B.N.A. en
diens Comm. van Onderwijs; Lid van het Kon. Inst. van
Ing.; Lid van de Ned. Ind. Ing. Maatschap „Eigen Be-
heer", thans in liq.; Lid van de Gem. comm. van toezicht
op het middelb. onder w. en het gem. nijverheidsonderwijs
te Bussum; Lid van het Bestuur der afd. Bussum van den
Alg. Bond van Forensen; Eere-lid van de A'damsche
cricket-club V.R.A. en oud-voorz. der afd. Bussum van
den Vrijz. Dem. Bond. — Hij schreef samen met Koen Lim-
perg en Mevr. R. Lotgering-Hillebrand het boek „Keu-
kens" en publiceerde voorts vele art. in vaktijdschrif-
ten, o.a. over het opvoeren van theor. eischen bij het Midd.
Techn. Onderwijs. - In verband met zijn opdrachten
maakte Ir. M. reizen naar België, Duitschland, Frank-
rijk, Engeland en Italië. - Hij is een liefhebber van litera-
tuur, schilderijen en sport, vooral van cricket en wandelen
in de natuur. — Groot Hertoginnelaan 36a, Bussum.


