
Alberts, Eduard Marcel. - Dir. der N.V. Houthandel v/h
G. Alberts Lzn. & Co. te Middelburg. - Geb. 16 Juli 1873
uit het huw. van Gerardus Alberts, oprichter der firma,
geb. 26 Jan. 1835 te Pannerden, en Petronella van Lak-
wijk, geb. 7 Apr. 1838 te Bergen op Zoom. - Geh. op 28
Jan. 1904 te Middelburg met Lily Salberg, geb. 19 Febr.
1883 te Goes. - Uit dit huw. zijn twee kinderen geb.,
t.w.: 8 Sept. 1906 Gerardus, geh. met Christina Schelling,
en Madeleine Marcello, geh. met Jan Hendrik van Lin-
dern, bedrijfsleider van de walsfabriek der Ned. Kabelfa-
briek te Alblasserdam. - Na te Maastricht de H.B.S. en te
Amsterdam de Openb. Handelsschool te hebben bezocht,
werd A. in binnen- en buitenland in het houtvak opgeleid.
In 1904 werd A. tot dir. der bovenvermelde N. V. benoemd.
Het reeds meer dan een halve eeuw oude bedrijf werd in
1871 opgericht door A.'s vader in samenwerking met C. M.
Ghijsen. Het aanvankelijk bescheiden zagerij- en schaverij-
bedrijf heeft zich in den loop der jaren sterk uitgebreid.



In 1899 werd
de firma omge-
zet in een N.V.
De onderne-
ming beoefent
den houthandel
in den. uitge-
breidsten zin
des woords, vu-
ren, grenen,
pitcbpine, enz.,

*w| gd^piK zoowel zacht-
K^ll als hardhout.
BL • Daarbij specia-
^s, liseert zij zich

op Demerara-
groenhart hout,
Oost- en West-
Indische hard-

houtsoorten,
Moulmain- en
Java-teak in
alle maten ten
behoeve van
den scheeps-
bouw en andere

doeleinden, telegraafpalen en dwarsliggers. Voorts is hij
dir. en comm. der N.V. Houthandel v/h G. Alberts Lzn. &
Co. te Middelburg, vice-voorz. der Stoomvaart Mij. „Zee-
land" te Vlissingen, vice-consul van Noorwegen, oud-
bestuurslid van het Verbond van Nederl. Werkgevers en
lid van het Alg. Bestuur der Kon. Vereen, tot het houden
van Jaarbeurzen in Nederland. — A. is off. in de orde van
Oranje-Nassau en ridder 1ste klasse in de orde van St.
Olaf. - Voor zaken heeft hij Europa en Amerika bereisd. -
Seisdam 28, Middelburg.


