
Schiff, Ir. Emile Louis Constant. - Directeur N.V.
Rubberfabriek „Vredestein". - Geb. 13 Oct. 1895 te
's-Gravenhagc. - S. doorliep het lyceum te 's-Gravenhage
en studeerde aan de Technische Hoogeschool te Delft, die

% hij in 1922 als
• Hl werktuigkundig

ingenieur ver-
liet.- Kort daar-
op werd hij aan-
gesteld als be-
drijfs—ingenieur
bij'deN.V.Rub-
berfabr.,, Vrede-
stein", daarna
als bedrijfslei-
der, om in 1925,
toen zijn vader
als directeur af-
trad, de leiding
der fabriek over
te nemen. - De
Rubberfabriek
„Vredestein",

opgericht op 13
Sept. 1909, be-
leefde tijdens de
oorlogsjaren een
grooten voor-
uitgang, doch
daarna braken
minder voor-

spoedige jaren aan. Dank zij een krachtige reorganisatie
van het bedrijf, wist men aan de gerezen moeilijkheden
het hoofd te bieden en is de Rubberfabriek „Vredestein"
thans een bloeiend en gezond bedrijf. - In 1934 bleek de
ruimte voor het zich steeds uitbreidende bedrijf in de
fabrieksgebouwen te Loosduinen te klein geworden te zijn,
waarna de geheele rijwielbandenfabricage overgebracht
werd naar een nieuwe, modern ingerichte fabriek te Doe-
tinchem, welke in 1937 reeds weer met een groote ruimte
moest worden uitgebreid. - In de fabriek te Loosduinen
worden technische rubber-artikelen vervaardigd, als
transportbanden (o.a. voor de kolenmijnen in binnen- en
buitenland), walsbekleedingen, verschillende soorten slan-
gen en vele andere artikelen. - Verder behoort de rubber



vloerbedekking tot een der voornaamste producten, waar-
mee verschillende bekende mailbooten, als o.a. de „Nieuw
Amsterdam" en „Statendam" zijn uitgerust, terwijl
Vredestein een internationale reputatie met dit artikel
heeft verworven door haar leverantie van ̂  15.000 M2 aan
het Volkenbondspaleis te Gerieve. - Tot een der jongste
afdeelingen behoort de afdeeling schoenfabricage. Diverse
soorten van schoenen worden hier vervaardigd, terwijl de
productie zoojuist werd uitgebreid met het vervaardigen
van rubber waterlaarzen. - In 1928 werd een aanvang ge-
maakt met de vervaardiging van gasmaskers, welke thans
aan leger en vloot, zoowel als aan particulieren geleverd
worden. - van Soutelandelaan 59, 's-Gravenhage.


