
Cate Brouwer, Dirk ten. - Fabrikant. - Gcb. te Alphen
a/d Rijn, op 22 Aug. 1885 als zoon van Adrianus Brouwer
en Adriaantje van Geest. - In 1913 trad besprokene i. h.



huw. met Helene Hubertine Elisabethe ten Cate, wier
naam in 1925
aan zijn ge-

slachtsnaam
werd toege-
voegd. Zij
schonk het le-
ven aan vier
kinderen: He-
lene Louise,
geb. 27 Octo-
ber 1914; Dick,
geboren 9 Febr.
1916; Willem
Barent, geb. 28
Nov. 1917 en
Lotte Marian-
ne, geb. 21 Oct.
1923. - t. C. B.
werkte aan-
vankelijk bij
zijn vader, die
te Alphen a/d
Rijn een fa-
briek v. cemen-
ten vloertegels
bezat. In 1913
stichtte hij een
eigen bedrijf onder den naam „Het Tegelluiis'', dat beoogt
handel te drijven in wand- en vloertegels. Hij richtte in
1921 een filiaal op te Bandóeng in Ned.-Indië, in 1923 een
filiaal te 's-Gravenhage en in 1929 een. filiaal te Amster-
dam. Inmiddels had „Het Tegelhuis" de Rheinische
Wandplattenfabrik te Berndorf a. Rhein (bij Koblenz) aan-
gekocht en ter afwerking v. d. aldaar vervaardigde biscuit-
tegels ovens gebouwd te Alphen a/d Rijn. In 1935 werd
een overeenkomst aangegaan met de Kon. Plateelbakkerij
„Zuid-Holland" te Gouda, waar thans ook gefabriceerd
wordt. - Van 1928 tot 1932 was t. G. B. lid v. d. gemeente-
raad te Alphen a/d Rijn. Tezamen met den heer Stevens,
directeur der Kon. Ver. Tapijtfabrieken, nam hij het initia-
tief tot de oprichting v. d. Vereen.-v. Actieve Handels-
politiek, waarvan hij sindsdien lid van het Hoofdbestuur
is. Verder was hij gedurende tal van jaren voorz. v. d. IJs-
club „De Rijnstreek" te Alphen a/d Rij n, waarvan hij thans
eerelid is. Hij is tevens eerelid v. d. afd. Leiden v. d. Nat.
Bond „Het Mobilisatiekruis" en zit tegelijkertijd i. h.
hoofdbestuur van dezen bond. Sinds 1922 is t. C. B. voorz.
v. d. Kamer v. Koophandel en Fabrieken v. Rijnland te
Leiden en sedert 1935 voorz. v. h. Rijnl. Borgstellings-
fonds, een stichting van 24 gemeenten in het district van
bovengenoemde K.v. K. - Julianastraat, Alphen a/d Rijn.


