
Cate Ezn., Johannes ten. - Firmant H. ten Cate Hzn. &
Co. N.V., katoenspinnerijen en weverijen te Almelo. -
Geb. 21 Nov. 1875 te Almelo. - Vader: ïïgbert ten Cate,
geb. .11 April 1838, overl. 28 Juli 1915, in leven firmant
H. ten Cate
Hzn. & Co.,
mede-oprichter
stoomweverij.

Hij was lid v. d.
gemeenteraad

te Almelo, lid
v. d. Doopsge-
zinde gemeente
aldaar en ridder
i. d. orde van
Oranje-Nassau.
Moeder: Her-
mina Engberts,
geb. 8 Nov.
1839, overl. 17
Juli 1913.
Geh. met Jo-
hanna Jacoba
Kortenhout v.
der Sluys, geb.
8 Dec. '1887. -
Kinderen: Her-
mine, geb. 22
Juni 1909, geh.
m. Ir. J. M. de
Muinck Keizer;
Gerhard, geb. 13 Mei 1 9 1 1 ; iïgbert, geb. 3 Aug. 1914;
Johannes, geb. 16 Dec. 1916; Johanna Jacoba, geb. 11
Sept. 1919; Julia, geb. 28 Nov. 1924. - t. C. genoot lager-
en middelbaar onderwijs te Almelo en te Amsterdam op
de Openbare Handelsschool. Achtereenvolgens werkte hij
hierna op exportkantoren te Amsterdam, Parijs en Ham-
burg. In 1897 kwam hij in het bedrijf van de fa. ten Cate.
Nadat hij ook nog een jaar in Lancashire gewerkt had,
werd hij l Januari 1903 als firmant opgenomen. De firma
bestaat reeds van vóór 1760 en het bedrijf was oorspron-
kelijk handweverij en werd in 1860 in een stoomweverij
omgezet. Het bedrijf werd voortdurend uitgebreid en
moderner ingericht, aangepast aan de heerschen.de
omstandigheden. In 1923 werd een spinnerij bijge-
bouwd, voorzien van de modernste machines, t. C. heeft
steeds de commerciecle on administratieve leiding van. het



bedrijf onder zich gehad. Momenteel zijn er ruim 2000
arbeiders en kantoorbedienden in dienst. Ook heden ten
dage nog legt men zich hoofdzakelijk toe op export van
„cambrics", artikelen voor de batikindustrie, en „white
shirtings". Verder is van oudsher de handel op 't binnen-
land blijven bestaan. Aan het bedrijf is, in eigen beheer,
verbonden: een pensioenfonds voor arbeiders, een
pensioenfonds voor kantoorbedienden, een ziekenfonds,
t.b.c.fonds en weduwen- en weezenfonds voor 't geheele
fabriekspersoneel. t. C. is voorz. van. de Fabrikantenver-
eeniging te Almelo; voorts is hij sinds 1933 commissaris
van de Incasso-Bank te Amsterdam. - Bellinckhof, Almelo


