
Enthoven, Emile. - Gedelegeerd-Commissaris der N.V.
Deli-Maatschappij en Gedel. lid Baad van Beheer van de
N. V. Cultuur Mij. '„De Oostkust".-Geb. 6 September, 1873
te Amsterdam. -Vader: Henri Edouard Enthoven, Op-

richter der vroe-
gere tabaks-
firma Herschei,
Enthoven & Co.
te Amsterdam;
Moeder: Su-
sette Alsbcrg. -
27 Januari 1903
te Amsterdam
geh. met Sara
Nelly Hymans.
- Kinderen: Dr.
Henri Emile,
Privaat-Docent
aan de Univer-
siteit te Am-
sterdam en te
Leiden, Com-
ponist en Pu-
blicist; Susette
Nelly; Vera In-
geborg, geh. m.
Jhr. Mr.' G. W.
van der Does,
Landsadvocaat
te 's-Graven-
hage. - Entho-

ven bezocht het Gymnasium en de Openb. Handelsschool
te Amsterdam en bracht daarna eenige jaren in het bui-
tenland door voor zijn algemeene ontwikkeling. In 1894
deed hij zijn intrede bij de fa. Herschei, Enthoven & Co.,
waarin hij 5 jaar later als deelgenoot werd opgenomen. Bij
tal van lichamen heeft E. in den loop der jaren een be-
stuursfunctie bekleed. Zoo was hij van 1917 tot 1920
Gedel. van het Algem. Tabaks Syndicaat 1917 en van de
oprichting af Gedel. Lid van den Raad van Toezicht van
het Rijksbureau voor Tabak; in 1918 Lid van de Staats-
commissie voor herziening der tabakswet. Sinds 1919 Ge-
del. Commissaris van de Deli-Mij. en sedert 1921 Gedel.
Lid van den Raad van Beheer van de Cultuur Mij. „De
Oostkust". - E. is voorts een der grondleggers van de Ned.
Indische burgerlijke luchtvaart. Ingevolge een tegenover
hem, namens de Ned. Regcoring, door den toenmaligcn
Min. v. Kol. Dr. J. C. Koningsberger, geuit verzoek, namen
de Deli-Mij. en de Ned. Handel Mij. het initiatief voor
oprichting der K.N.I.L.M. E. werd benoemd tot Voorzit-
ter van het Werkcomité voor de oprichting (1927) en ver-
volgens eerst tot Vice-Voorzitter van den Raad van Be-
stuur en later tot Voorzitter. Sedert 1929 is hij tevens Lid.
van den Raad van Bestuur der K.L.M. Van 1929 tot 1934
heeft E. zitting gehad in verschillende voorbereid in gs-
comité's voor een intern, rubberrestrictie, waarvan hij van
den beginne af een der weinige warme voorstanders en
voorvechters was. Nadat deze in 1934 tot stand was geko-
men, werd hij benoemd tot plaatsverv. lid der Ned. Dele-
gatie in het Intern. Rubber Regulation Committee. Dat
E. bovendien een ruim gerichte belangstelling heeft en
men gaarne een beroep doet op zijn medewerking en ini-
tiatief, bewijzen zijn bestuursfuncties bij verschillende
maatschappijen en vereenigingen: Lid van het Alg. Be-
stuur van den Ondernemersraad voor Ned.-Indië, be-
stuurslid van de Stichting „Nation. Luchtv. Laboratorium



en de Ned. Kamer van Kooph. voor Duitschland, Comm.
vande „Phohi"; Lid van den Spoorwegraad; Vice-Voorz.
van de Amst. Aero Club, Voorz. van den Algem. Bond
van Forensen, Voorz. van Centrale Armenzorg te Baarn
sinds de oprichting in 1912. Zijn verdiensten werden er-
kend door zijne benoeming tot Officier i. d. Orde van
Oranje-Nassau en Ridder i. d. Orde van den Ned. Leeuw.
-Van zijn hand verscheen o.a. „De Geschiedenis der Deli-
Mij. 1869-1929" en verschillende artikelen op economisch
gebied. - Ter bespreking van cultuur- en luchtvaartbe-
langen maakte E. verschillende reizen naar Ned.-Indië,
het laatst o.a. in het voorjaar van 1937, welke reis geheel
per K.L.M, en K..N.I.L.M. werd afgelegd. Voorts vertoefde
hij in Noord-Afrika en heeft hij gereisd in Noord-, Midden-
en Zuid-Amerika. - Hij houdt zich in zijn vrijen tijd gaarne
onledig met het bestudeeren van geschiedkundige en eco-
nomische werken. Bovendien is hij een liefhebber van
muziek en literatuur, kweekt orchideeën en beoefent de
jacht en de ruitersport. - Villa Susette, Baarn.


