
Alberts, Barend Cornelis . - Eigenaar der Firma C. Al-
berts & Zoon. Aannemers van bouwwerken. -Geb. SOMrt.
1878 te Amsterdam. - Zoon van Cornelis Alberts, den
stichter der onderneming, en Cornelia van Gorkum. -
Geh. met Rosi-
na Bantjes, die
geb. is op 28
October 1881
te Nijmegen. -
A. bezocht de
lagere school en
de Industrie-
school v. d. Mij.
voor den Wer-
kenden Stand
enkwamin 1894
als timmer -

mansknecht
in het bedrijf
van zijn vader
en ouderen
broer Martinus,
die van 1891 tot
1924 als fir-
mant in de zaak
werkzaam was.
- Van 1900 tot
1908 was hij
belast met de
uitvoering van

bouwwerken.
In 1908 trok zijn vader zich uit de zaken terug, waarna
A. met zijn broeder de onderneming voortzette. In 1919
werd A. v. Ellinkhuizen hun compagnon. Vijf jaar later
trad M. A. uit de firma, en in 1932 v. Ellinkhuizen. -
Sedertdien staat A. alleen aan het hoofd der onderneming,
welke behoort tot de bekendste firma's op dit gebied.
Dit blijkt o.a. uit de hoogste onderscheiding (Grand-Prix)
voor uitvoering van bouwwerken, welke zij kreeg op de
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Indus-
triels Modernes te Parijs 1925 en de toekenning van de
medaille v. d. 9e Olympiade voor het maken van de
Olympische Roeibaan' met bijgebouwen. Het bedrijf is
opgericht i. h. jaar 1863 en heeft diverse bouwwerken uit-
gevoerd als Stedelijk-Museum, Rijkspostspaarbank, geb.
v. h. Algem. Handelsblad (1903 en uitbr. 1920) de binnen-
tribunes enz. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter gele-
genheid van de kroning van H.M. de Koningin 1898, het
stationsgebouw te Rozendaal etc. Sedert 1918 heeft de
firma een afd. gewapend beton en zij maakte o.m. de
groote uitbreidingswerken der Gemeente Waterleiding
van Amsterdam zoowel te Leiduin als Weesperkarspel.
Sinds 1924 is A. bestuurslid v. d. Ambachtsschool „Con-
cordia-Inter NOS" te Amsterdam. - Röntgenstr. 9, Am-
sterdam.


