
Heybroek, Ir. Albert. - Civiel ingenieur. Industrieel.
Directeur van de N.V. Rotterd. Soda- en Chemicaliën-
fabriek v.h. C. Kortman & Schulte. - Geb. op 9 Febr. 1878
te Oud-Delfshaven. — Ouders: Christiaan Willem Hey-

broek, directeur
van de Rotter -
damsche Suiker-
raffinaderij , en
Sara Adriana
Stheeman.-Ge-
huwd m. Nelina
Johanna Wil-
helmina van
Mens, te Rot-
terdam, nl. op
9 April 1903.-
Van 1890 tot
1895 bracht H.
door aan de
H.B.S.metvijfj.
cursus te Rot-
terdam. Daar-
na ging hij stu-

üftk deeren voor ci-
viel ing. aan
de Technische
Hoogeschool te
Delft. In 1900
behaalde hij het
diploma en nog
datzelfde jaar

trad hij in dienst als adj. ing. bij de Noord Oosterlokaal
Spoorweg Mij. te Zwolle en in 1901 bij de N.V. Rottord.
Soda- en Chemicaliënfabriek, waar hij in 1904 procuratie-
houder werd en in 1905 directeur. — De onderneming in
kwestie bestaat sedert 1886 en was het eerste Ned. be-
drijf, dat zich bezighield met de fabricatie van kristal-
soda. Het bedrijf was eerst gevestigd te Rotterdam; later
werden de gebouwen en terreinen in gebruik genomen van
de voormalige Oost-Indische Compagnie te Dclfshaven.
Behalve soda produceerde het azijnzuur, zachte zeep,
joclium, salpeter en vecvoer, alsmede zeeppoeder; thans
zijn nog slechts de producten kristalsoda, zachte zeep,
glycerine en oliezuren over. In den loop der jaren heeft de
aanvankelijk kleine onderneming zich uitgebreid tot de
grootste fabriek in Nederland van kristal- en patentsoda;
zij staat onder leiding van H. en zijn mededirecteur
J. Marringa. — H. is voorz. van de Vereen, van fabrikanten
van zachte zeep en was eenigen tijd voorz. van het inmid-
dels opgeheven syndicaat van fabrikanten van kristal-
soda. Verder is hij comm. van de N.V. N. A. Spronk & Zn.
Machinefabriek te Hillegersbcrg en lid van het college
van regenten van het Herv. Burger Weesh. te Delfshaven.
— H. heeft vroeger veel aan voetballen gedaan en heeft ook
een keer meegespeeld in het Ned. elftal. Hij was bovendien
een groot liefhebber van schaatsenrijden, roeien en zwem-



men, alsmede een ijverig amateur-fotograaf. Jarenlang is
hij bestuurslid geweest van de Amateur-Fotografen Ver-
een, te Rotterdam. - Witten burger weg 158, Wassenaar.


