
Kusen, Eberhard Hermann. - Directeur van het Ned.
Havenbedrijf, onderdeel der Steenkolen Handelsvereen.
— Geb. te Ruhrort, 3 Oct. 1807 als zoon van den goud- en
zilversmid Jacob Kusen en diens echtgenoote Sopbia
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Bevrachtingsonderneming. - Na in zijn geboortestad het
einddiploma Gymnasium verkregen te hebben, was K.
gedurende korten tijd werkzaam op het kantoor der fa.
Alb. de Gruyter aldaar en daarna bij de fa. Pampus & Cie.
te Witten a. d. Ruhr, waar hij zich grondige kennis op
het gebied van den kolenhandel eigen maakte. In 1892
vestigde hij zich te Rotterdam, waar hij aanvankelijk
optrad als vertegenwoordiger der Duitsche fa.'s August



Holtkott en Frans Haniel & Cie. Zijn contact met de
Steenkolen Handels Vereen, dateert uit 1905, in welk jaar
hij tevens door het Rheiniscb-Westfalische Kohlen-Syndi-
kaat te Essen belast werd met het toezicht op de kolen-
verschepingen te Rotterdam. In April 1913 werd K. opge-
nomen in de Steenkolen Handels Vereen, en voor dit be-
drijf trad hij in 1915 op als grensinspcctcur te St. Pieter
en van 1917-1919 als organisator van het exportbedrijf
te Delfzijl. Na laatstgenoemd jaar nam de import van
Duitsche kolen sterk toe, hetgeen twee jaren later aan-
leiding was tot de stichting van het Ned. Havenbedrijf,
waarvan K. sedertdien de dagelijksche leiding voert. —
Hij is voorts o.m. bestuurslid der Dcutsch Evangelische
Gcmeindc; bestuurslid van het Deutsche Seemannsheim
en lid van do Duitsche Kamer van Koophandel voor Neder-
land. — Zijn verdiensten vonden erkenning in de verlee-
ningen van het gouden kruis van verdienste der Pruisische
Kroonorde; het kruis van verdienste van het Duitsche
Roode Kruis en het Officierskruis der Kroonorde van
Italië. - Heemraadssingel 273, Rotterdam.


