
Personalia 
 
Prof. Dr. C. A. Lobry van Troostenburg de Bruyn. Bij Kon. Besluit is tot buitengewoon hoogleraar aan 
de Technische Hoogeschool te Delft benoemd om onderwijs te geven in de kennis en het onderzoek 
van bouwstoffen. Dr. C. A. Lobry van Troostenburg de Bruyn te ’s-Gravenhage, Directeur van het 
Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek. 
C. A. Lobry van Troostenburg de Bruyn werd 30 November 1889 te Amsterdam geboren. Na de 3e 
H.B.S. 5-j.c. in zijn geboorteplaats te hebben doorlopen en een begin gemaakt te hebben met de 
Studie voor Latijn en Grieks, vereist voor het Staatsexamen B, liet hij zich in 1907 aan de Technische 
Hogeschool te Delft inschrijven voor de Studie van mijningenieur. In 1908 legde hij met gunstig 
gevolg het bovengenoemde aanvullende Staatsexamen B af. Na een zware ziekte besloot hij de 
Studie voor mijningenieur op te geven en zo ving hij in 1909 die in de scheikunde aan de Universiteit 
van Amsterdam aan. Na een doctoraalexamen cum laude was hij gedurende een tweetal jaren als 
assistent van Prof. Dr. A. Smits belast met het candidatenpracticum; tevens was hij tijdelijk leraar aan 
de 3e H.B.S. 5-j.c. en bereidde hij zijn promotie voor. Deze volgde in Juni 1920, eveneens cum laude, 
op proefschrift „Bijdrage tot de kennis der passiviteit”. Inmiddels had hij in Mei 1918 de positie van 
bedrijfsleider der N.V. Lichte Olie-Mij. aanvaard, welke functie hij tot 1921 vervulde. In dat jaar 
richtte hij het Chemisch-Technisch Laboratorium Dr. Lobry de Bruyn op, welk laboratorium in 
November 1925 werd uitgebreid tot proefstation voor mechanisch onderzoek van metalen, steen, 
cement, hout, etc. 
In Januari 1939 volgde zijn benoeming tot directeur van het Centraal Instituut voor 
Materiaalonderzoek, welke functie voorlopig nog gecombineerd werd met het beheer van zijn eigen 
laboratorium. In 1940 echter trad hij uit dit laboratorium en wijdde hij zich geheel aan het C.I.M.O., 
dat onder zijn leiding zich snel ontwikkelde. Zo ontstonden in 1940 de afdelingen Verf en Metalen, in 
1941 de Afdeling Hout, in 1942 de Afdeling Bouwmaterialen en van Mei 1940-1942 was bovendien 
een Afdeling Materialen Wederopbouw in werking gesteld. 
Bij Kon. Besluit van 3 Juni werd Dr. Lobry de Bruyn benoemd tot docent aan de Afdeling voor Weg- 
en Waterbouwkunde der Technische Hogeschool met leeropdracht: kennis en onderzoek van 
bouwstoffen. Bij Kon. Besluit van 24 April j.l. volgde als gemeld zijn benoeming tot buitengewoon 
hoogleraar. 
Tal van publicaties op het gebied van materialen en materiaalonderzoek zagen in de loop der jaren 
van zijn hand het licht. Ook op maatschappelijk en op verenigingsgebied lag zijn belangstelling en 
werkzaamheid. Wat het eerste gebied betreft moge hier — om slechts een greep te doen — 
herinnerd worden aan zijn secretariaat der Gezondheidscommissie te Amsterdam van 1926-1934 en 
aan zijn lidmaatschap van de Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Amsterdam van 
1930 tot 1940, wat het tweede gebied betreft wijzen wij hier vooral op zijn ruime Staat van dienst in 
de Nederlandsche Chemische Vereeniging. 
Van tal van commissies heeft hij hetzij als voorzitter, hetzij als lid deel uitgemaakt. Wij volstaan met 
te vermelden, dat hij na van 1933 t/m 1935 ondervoorzitter van het Algemeen Bestuur te zijn 
geweest, van 1936 t/m 1939 de voorzitterszetel innam. 
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