
Kuile, Benjamin Jan ter. - Pres.-comm. der N.V. Nico
ter Kuile te Enschede. - Geb. 12 Oct. 1863 als zoon van
den oprichter der genoemde textielfabr., Nicolaas Hcrma-
nus ter Kuile, en diens echtgenoote, Anna Catharina Blij-

denstein, doch-
ter van den

stichter der
Twentsche
Bank N.V. -

Geh. met Jo-
hanna Bernarda
Blijdcnstein. -
Kinderen: Ben-
jamin Jan, geb.
30 Jan. 1909,
directeur der
N.V., geh. met
Aurelia van
Heek; Julia Jo-
hanna, geb. 14
Mei 1902, sccr.
der Volksuniver-
siteit te Ensche-
de ; Cornelia
Wilhclmina,

geboren 7 Dec.
1903, geh. met
Ir. Gerrit Jan-
nink, directeur
der N.V. Gerrit
Jannink & Zn.;

Willem Joan, geb. 30 Juli 1912, opgeleid tot reserve-offi-
cier; Annes Catharines, geb. 13 Oct. 1913, dipl. ingenieur,
directeur der N.V. Pley & ter Kuile; Max G. ter Kuile,
gehuwd met Hcrmina ter Kuile, agent van buitenlands ch.e
ondernemingen. -- Na met gunstig gevolg de H.B.S.
5-j.c. doorloopen te hebben, vertrok t. K. naar Mülhausen



in den Elzas, waar hij de „ócole de filature et tissage"
bezocht. Vervolgens was hij eenigen tijd in Engeland
practisch werkzaam, om bij zijn terugkeer in ons land
aangesteld te worden als employé bij de N.V. Nic. ter
Kuile. Korten tijd later volgde zijn benoeming tot onder-
directeur en toen zijn vader zich meer uit de zaken terug-
trok, nam t. K. zijn plaats als directeur in. - De N.V. be-
hoort tot de grootste producenten van textiel stof f en in
ons land en omvat niet slechts fabrieken, voor badhand-
doeken, sarongs en pluche voor gordijnen, doch tevens een
ververij. Zij is voornamelijk gespecialiseerd op den export,
doch ondervindt groote concurrentie van Japan. - t. K.
maakte zakenreizen naar Burma, Singapore, Siam, Ned.-
Tndië, Noord-Afrika, Noord-Amerika en Palestina, in
hoofdzaak ter bestudeering van de mogelijkheden tot ver-
ruiming van den export. - Hij maakte langen tijd deel uit
van den Gem. Raad van Enschede; is lid van de Kamer
van Koophandel en Eabr., voorz. Afd. Grootbedrijf, in
welke functie het hem mogelijk was veel te doen voor het
tot stand komen van het Twente-Rijn Kanaal; oud-voorz.
van de Gezamenlijke Weverijen in Ncd.; comm. der Hol-
land-Siam Mij.; comm. der Katoen Mij. v/h A. J. ten Hope
(Ncede) en was lid van de commissie, welke in 1917 in op-
dracht van H.M. de Koningin naar Engeland vertrok en
aldaar bij de regeering met succes aandrong op herstel van
den export van garens, die toen verboden was, zoodat ons
land geen garens meer kreeg en de textielindustrie groote
moeilijkheden ondervond. — Zijn vrije uren wijdt hij gaarne
aan de bestudeering van vakliteratuur, terwijl hij tevens
groote belangstelling heeft voor den boschbouw. - Gronau-
straat 124, Enschede.


