
Brero, Alexander van. - Directeur N.V. Zeepfabrieken
v. h. de Haas & van Brero. - Geb. 10 Nov. 1873 te Haar-
lem. - Vader: Alexander van Brero, geb. 6 Aug. 1842,
aannemer van Waterleidingwcrken; Moeder: Cornclia
Christina v. d.
Erf, geb. 20 Ju-
ni 1844. - Geh.
121)ec.l895met

Elisabetha
Volp, geb. 6
Oct. 1869. -
Kinderen: So-
phia Elisaboth,
geb. 4 Mei 1897,
geh. met Ir. G.
A. O ver d ij kink;
Alexander Jo-
hannes, geb. 2
Apr. 1899,
scheik. ing.;
mede-directeur
derzeepfabriek;
Johanna Elisa-
beth, geb. 19
Mrt. 1901, geh.
m. Drs. D. J. de
Jong; Cornelis
Christiaan, geb.
28 Juli 1903,
onderdir. der
N.V.; Elisabe-
tha Maria Christina, geb. 12 Eebr. 190!), geh. m. H. J.
Fakkeldij. - v. Brero was tot 1890 bij zijn vader werkzaam
en was daarna als officier bij het Leger des Heils, waar hij
in verschillende functies, veel maatschappelijk en gees-
telijk werk verrichtte. - In 1.899 trad hij als chef van een
depot in dienst bij de Mij. tot detailverkoop van petro-
leum ,,De Automaat". Een jaar later kwam hij als ver-
tegenwoordiger bij een Amerik. Mij., welke eind 1900 haar
afdeeling „Holland" ophief. - Tezamen met K. de Haas te
Amsterdam richtte hij een kleine grossierderij op voor den
verkoop van zeep, bleckpoeder, lucifers, poetspommade en
andere huishoudelijke artikelen. - In 1908 nam hij in de
hoofdstad een. klein zeepfabriokje over en begon met het
produceeren van wasch- en bleekmiddelen. - Toen verdere
uitbreiding te Amsterdam bezwaarlijk werd, werd uitge-
zien naar een andere werkgelegenheid, welke werd gevon-
den te Apeldoorn, waar een oude steenfabriek aan de
Waterloosche weg werd aangekocht. —In. den loop der jaren
hebben de zaken zich zoodanig uitgebreid, dat de zeer be-



scheiden grossierderij uitgroeide tot een bedrijf, dat op
zijn gebied terecht tot de eerste van het land gerekend kan
worden. - Op 30 Dec. 1924 werd de firma omgezet in een
N.V. - Als pres.-comm. treedt op B. Piepenbroek. - Niet
slechts in het binnenland vindt de fabriek een ruim afzet-
gebied voor haar producten, doch ook in het buitenland
tot zelfs buiten Europa zijn haar artikelen zeer gewild. —
Van B. bekleedt verschillende belangrijke functies; hij is
voorz. der Vereen, tot Verbetering van volkshuisvesting
„De Goede Woning", lid der Kamer van Koophandel,
bestuursl. der Mij. „Handel & Nijverheid" voorz. der Ver.
Kinderld. en voeding"; pres.-comm. van „Wegener's Cou-
ranten Concern" en pres.-comm. der machinale netten-
fabriek en weverij v. h. von Zeppelin & Co. en commissaris
van verscheidene commercieele ondernemingen. — In.
diverse couranten schreef hij reisverhalen, artikelen over
West-Tndië, enz. - In den loop der jaren bezocht hij Cura-
cao, Afrika en vele landen van Europa; vooral zijn reizen
met het fabriekspersoneel verdienen vermelding. - Soe-
renscheweg 126, Apeldoorn.


