
Bury, Michel Hubert Toussaint. - Directeur Naamlooze
Vennootschap Kimstzijdespinnerij Nyma, Nijmegen. —
Geb. 13 Aug. 1879 te Maastricht. - Vader: Mathieu Tous-
saint Bury, wapeiicontröleur; Moeder: Anna Catharina
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gen leeftijd naar het buitenland en organiseerde versch. be-
drijfsadmin. Na te Weenen en Breinen in bestuursfuncties
in de grootindustrie werkzaam te zijn geweest, werd B. be-
gin 1915 geroepen tot het directoraat v. d. N.V. Ned. Plan-
tenboterfabriek te Amsterdam. — Met de overdracht van
de bezittingen van deze venu. aan het Jnrgens-concern
kwam B. in de leiding daarvan, waaraan hij ruim 10 jaren
in de hoofddirectie heeft deelgenomen. Hij was o.a. lid
van de Comm. van Bijstand van het Handelsmuseum van
het Kol. Instituut. - Hij maakte vele reizen door Europa
en bezocht in 1919/'20 Nederlandsch-Indië ter inspectie
van aldaar opgerichte oliefabrieken en handelsonder-
nemingen, in wier bestuur hij als commissaris werkzaam
was. Op verzoek van de voornaamste tabaks- en rubber-
ondernemingen bezocht hij tevens Sumatra's Oostkust en
had het voorrecht als raadgever mede den weg te wijzen
voor de doelmatige exploitatie van de oliepalmencultuur
op zoodanige schaal, da,t een snel transport van trossen
en vruchten een fabriekmatige verwerking ter plaatse
rendabel maakte. Sindsdien heeft deze cultuur door zeer
omvangrijke aanplantingeii en vele moderne fabrieks-
installaties een zoodanige vlucht genomen, dat de produc-
ten van den oliepalm op Sumatra in volume en kwaliteit
op de wereldmarkt aan de spits staan. — In 1928 nam B.
het initiatief tot oprichting van de Kunstzij despinnerij-
Nyma te Nijmegen. Voor de uitvoering vond hij bereid-
willige medewerking van De Twentsche Bank N.V. en tal
van Ned. industrieelen en handelshuizen, zoodat voor
plaatsing van het in den aanvang benoodigde kapitaal van
drie millioen gulden geen beroep op het publiek werd ge-
daan. Nadat de vestiging van de Nyma, waarvan B. de
eenige directeur is, een succes is gebleken, is de off. no-
teering van de gewone aandeelen aan de Amsterdamsche
beurs aangevraagd en verkregen. Voor Nijmegen in het
bijzonder, maar ook uit een algemeen financieel en eco-
nomisch oogpunt is de vestiging van dit grootbedrijf van
veel beteekenis, daar het weer aan andere takken van
nijverheid en zelf aan ruim 800 personen permanent werk
verschaft. — Canisiussingel 16, Nijmegen.


