
Broek, Ir. Johannes van den. - Directeur der Billiton
Maatschappij te 's-Gravenhage. - Geb. 26 Oct. 1882 te
Haarlem. - Vader: Cornelis Jan van den Broek; Moeder:
Anna Maria Catharina Bogaert. - Nadat v. d. B. te Haar-
lem middelbaar
en te Amster-
dam middelbaar
technisch on-
derwijs had ge-
noten, trad hij
in 1904 in dienst
bij de Billiton
Maatschappij in
Ned.-Indië. In
1910 repatri-
eerde hij om te
gaan studeeren
aan de T.H.S.
te Delft, waar
hij vijf jaar la-
ter het diploma
voor mijnbouw-
kundig ingeni-
eur behaalde.
Spoedig daarna
werd hij be-
noemd tot ad-

ministrateur
van genoemde

maatschappij
en in 1920 werd
hij tot hoofdingenieur bevorderd. Van ha.ar dochteronder-
neming, de Mijnbouw-Ma-atschappij „Stannum", waar hij
in opdracht der Billiton Mij. toen reeds een jaar werkzaam
was, werd hij in 1927 directeur. Maart 1928 keerde hij te-
rug naar de Billiton Mij., als adviseerend ingenieur; in
November van dat jaar werd hij directeur der Centraal-
Afrikaansche Exploratie Mij., en in 1931 aanvaardde hij
zijn tegenwoordige functie. - Bovendien is hij Commis-
saris van Kagera Mines Ltd., van Anglo Siamese Tin Syn-
dicate en van de Amsterdam-Londen Verzekeringmij. -
De Billiton Mij. is vooral in de laatste jaren belangrijk
uitgebreid. Zij is de grootste tinmaatschappij in Ned.
Oost-Indië en interesseert zich, behalve voor tin, ook voor
andere mineralen, voor welker exploitatie gewoonlijk
dochtervennootschappen in het leven geroepen worden,
zooals b.v. de Mijnbouw Maatschappij „Zuid Bantam",
welke zich met de goudwinning op Java bezighoudt. In
verband met zijn werk heeft v. d. B. zeer veel gereisd.
Zeven maal per vliegtuig naar Indië, voorts naar Kaap-
stad, Caïro, Australië, Tasmanië, Indo-China, China,
Japan, Voor- en Achter-Indië, Afrika, Noord- en Zuid-
Amerika, kortom geheel de wereld. - v. d. B. is Ridder in
de Orde v. d. Ned. Leeuw. - Pr. Marielaan 27, Wassenaar.


