
Hoette, Albert Wilhelm. - Directeur van do Heinekens
Bierbrouwerij Maatschappij N.V. - Geb. op 4 Fcbr. 1882
te Rotterdam als zoon van Wilhelm Arnold Leopold,
bedrijfsleider van Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij
N.V.; Moeder: Lonise Bangert. - Zijn echtgenoote, Elisa-
bethe Münch, schonk het leven aan Ellen, geb. 26 Fcbr.
1910; Kolf, geb. 4 Dec. 1916, en Ernst, geb. 7 Juli 1920.
- H. bezocht de 5-j. H.B.S. te Rotterdam en diende ver-
volgens bij het res. kader van het 6e Reg. Inf. te Breda.
- Bij zijn meerderjarigheid werd hij officier. De daarop-
volgende jaren bracht hij door in Duitschland, waar hij
zich in verschillende brouwerijen practisch bekwaamde.
In iSept. 1902 liet hij zich inschrijven bij de Academie
voor Landb. en Brouwerij Woihenstephan in Beieren,
waar bij Prof. Ir. Th. Ganzenmüller een jaar als assistent
terzijde stond. Nog ecnigen tijd werkte H. in versch.



brouwerijen; hij
maakte studie-
reizen n. Schot-
land, Ierland en
Engeland, was
eenigeii maan-
den werkzaam
in een laborato-
rium te Kopen-
hagen en een
j aar assistent
v. d. bedrijfs-
leider in een der
bekendste bier-
brouwerijen te
München. — In
1906 trad hij
tenslotte in
dienst bij Hei-
neken's Bier-
brouwerij Maat-
schappij N.V.
als assistent-be-
drijfsleider van
zijn vader. In
1914 volgde hij
zijn. vader op als bedrijfsleider en in 1922 werd hij in de
directie opgenomen. Daarnaast heeft H. tal van maatsch.
functies; hij is vice-voorz. van de Pleegzuster vereen, en
van de vereeniging Sophia-Kinderziekenhuis en Zuige-
lingenkliniek, tot de oprichting waarvan hij indertijd heeft
meegewerkt. — H. is bestuurslid van de afd. Rotterdam
van de Mij. van Toonkunst, was vele jaren penningm. van
„Ons Huis", van het Kralingsche Yolkshuis en van het
Rotterdamsche Natuurk. Genootschap. - Gedurende zes j.
was hij bestuurslid v. h. Dept. R'dam v. d. Mij. voor Nij-
verheid en Handel. - Verder is hij comm. van de Mij. van
assurantie, disconteoring en beleening der Stad R'dam Ao
1720, lid v. h. College van toezicht op bedrijfsvereen. voor
ziekteverzekering, lid van den Raad van Toez. op de
Rijksverzekeringsbank, lid van het dagelijksch bestuur
van Centraal Overleg in Arbeidszaken en bestuurslid
van de Federatie van Bedrijfsvereen. - Prinses Juliana-
laan 84, Rotterdam.


