
Cate, Doede Doedes Brenning ten. - Directeur v. d. N. V.
H. ten Cate Hzn. & Co. - Geb. op 9 Sept. 1875 te Almelo
als zoon van Lambert ten Cate. — t. C. huwde met Angé-
lique Fanny Baronesse van Heeckeren van Molecaten,
geb. op 21 Juni 1888 te Padang, die het leven schonk aan
Berto, geb. l Febr. 1910, thans ass. bedrijfsleider, en de
tweeling Evert Adriaan en Emilie Augusta, geb. 6 Juni
1920. - t. C. bezocht de school voor Handel, en Nijverheid
te Enschede en studeerde vervolgens a. d. Hoogere Textiel-
school te Krefeld, de zoogenaamde Höhere Textilschule.
— Daarna werkte hij vi j f jaar in Duitschland deels als ar-
beider, verfmeester en ass. chemicus, o.a. bij Leopold Cas-
sella (mom. I. G. Farben) en ook werkte hij nog eenigen
tijd in Berlijn en Bohemen. Hij is er nog steeds trotsch op,
zich als gewoon arbeider met de practijk van de textiel-
industrie vertrouwd, te hebben gemaakt. - Als correspon-
dent i. d. moderne talen kwam hij op een exportkantoor
te Amsterdam; daarna werkte hij nog eenigen tijd als
volontair op eenige textielfabrieken in Lancashire. In
1897 deed hij tenslotte zijn intrede in het bedrijf van
de firma ten Cate te Almelo; doch trad in 1903 als fir-
mant toe. Bij de omzetting dezer firma in een N.V., anno
1937, is hij benoemd tot directeur. De fabrieken zijn
mede onder zijn leiding zeer modern geoutilleerd, o.a.
heeft hij voor het eerst electriciteit in. 't groot als kracht-
bron gebruikt. Zijn ideaal is altijd geweest een spinnerij



op te richten
voor dit doel. -
In verband met
het oprichten
van moderne
spinnerijen te
Almelo maakte
hij een groote
studiereis naar
Noord-Ameri-

ka. Hij bezocht
toen tegelijker-
tijd Californië.
- Tot zijn lief-
hebberijen be-
hoort paardrij -
den en tennis-
sen, doch tevens
interesseert hij
zich nog steeds
voor alle andere
takken van
sport. - Wier-
denschestraat

32. Almelo,


