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Gebhard, Fred

Gebhard, Fred
Amsterdam, 15 november 1885 – Zaandam, 8 november 1953
Fredrik Coenraad Adriaan (Fred) Gebhard, zoon van journalist Johan Frederik Gebhard (1849-1913),
had, vanaf het begin van de twintigste eeuw in Zaandam woonachtig, in grote mate eerbied voor wat
het voorgeslacht had gedaan, en belangstelling, tot in details, voor de werken van zijn eigen
generatie en voor hetgeen jongeren zich voornamen tot verdere ontplooiing van 's mensen
geestelijke gaven te doen.
Zijn veeljarige arbeid als president-directeur voor Zwaardemaker's Handel en Industrie weerhield hem
er niet van om tijd te vinden voor werk op cultureel en maatschappelijk gebied. De zeer vele functies,
desondanks op die terreinen door hem in de Zaanstreek bekleed, leggen getuigenis af van zijn
ernstige wil om aandeel te hebben in het bevorderen van een plaatselijke samenleving, welke ook
aan niet in geld waardeerbare zaken een ruime plaats zou bieden.
F.C.A. Gebhard:
werd in 1949 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau,
was lid van de Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs te Zaandam,
was voorzitter van het departement Zaanstreek van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid,
was geruime tijd voorzitter van de culturele afdeling van de Zaandamse Gemeenschap,
was president-commissaris van de jamfabriek Zwaardemaker te Maarssen,
was commissaris van de Nutsspaarbank Zaandam,
bekleedde twaalf en een half jaar tot 1939 het voorzitterschap van de oudercommissie van
school 9 aan de Stationsstraat te Zaandam,
maakte als pionier lang deel uit van het bestuur van de Zaandamse schoolwerktuinen,
zette zich als voorzitter van Toonkunst zin voor de Stadionconcerten in het Olympisch Stadion
door het Concertgebouw- en Residentie-orkest,
stond als voorzitter aan de wieg van de Vereniging voor Muzikale Ontwikkeling der Jeugd
afdeling Zaanstreek,
maakte in 1923 deel uit van de kandidatenlijst van de politieke Vrijheidsbond.
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