
Kuyper, Theodoor Jozef Henri. - Directeur der Coöp.
Inkoopverceniging „St. Homobonus" G. A. te Rotter-
dam. - Geb. 17 Mei 1885 te 's-Hertogenbosch, uit het
huwelijk van Henricus Theodorus Ernestus K. en Johanna

Maria Leuven. -
Geh. te Rotter-
dam op 26 Juni
1919 met Gccr-
truida Johanna
van Prooyen
v.Bochove, gcb.
9 Oct. 1890 te
Rotterdam. —
Uit dit huwelijk
zijn drie kinde-
ren geboren, t.
w.:r>Sept . 1920
LUC Theodoor;
16 Mei 1923
Roeland Ar-
nold en 22 Febr.
1928 Hugo
Walter. - Elf
jaar oud, ver-
loor K. zijn va-
der en werd hij,
na nog slechts
de lagere school
te hebben door-
loopen als leer-
ling in het ma-

nufacturenvak bij zijn oom, Ferdinand Meyer te Rotter-
dam geplaatst, daarna bij Vroom & Dreesman te Haar-
lem. Inmiddels liet K. geen vrij oogenblik ongebruikt om
het tekort in zijn ontwikkeling aan te vullen. — In 1905
bij de opening van den Grand Bazar de la Paix te Den
Haag, kreeg hij daar een betrekking op het inkoopbureau
voor texticlgoederen, waardoor hij de avonduren voor
eigen studie vrij kreeg. — Anderhalf jaar later vertrok hij
naar Brussel, waar hij bij de Firma Veeck & Cie in dienst
trad, waar hem de gelegenheid geboden werd om zijn
studies in talen, economie en handelswetenschappen te
voltooien. Zoo verwierf hij zijn diploma's als leeraar in
deze vakken, terwijl hij vier leerboeken schreef op dit ge-
bied. — Daarna werkte hij achtereenvolgens in verschei-
dene groote buitenlandsche handelshuizen en keerde ten-
slotte, na grondige theoretische en praktische kennis te
hebben opgedaan, naar Nederland terug. — In 1921 nam
K. de leiding op zich van de Coöp. Inkoopvereen. van
Manufacturiers ,,St. Homobonus", een toen nog zeer
bescheiden instelling, die op 17 Oct. 1913 door F. Meyer
met 8 Rotterdamsche collega's was opgericht. — Dank zij
K.'s econ. inzicht en organ. talent kwam deze Coöperatie
in korten tijd tot bloei. — Had de Gecombineerde Inkoop
voor den handeldrijvenden middenstand in Nederland tot
dan toe nog slechts een kwijnend bestaan en een lange
reeks van mislukkingen gekend, K. wees nieuwe wegen
aan, die tot de gewenschte resultaten leidden en stelde
normen vast, die weldra algemeen als de juiste en beste
grondslagen voor een gezonde en succesvolle bedrijfs-
voering werden erkend. — Op middenstands-congressen,
in de vakbladen en in een reeks van voordrachten zette
hij zijne denkbeelden uiteen en gaf aldus den stoot aan de
reorganisatie en sterke algemeene opleving van den ge-
combineerden inkoop in Nederland en over de grenzen.
„St. Homobonus", op hechten grondslag gebaseerd, groeide
uit tot de grootste en krachtigste Europecsche organi-
satie op haar gebied. Zij omvat thans circa 400 zaken, over
geheel Nederland verspreid; zij beschikt over een tot het
uiterste geperfectionneerd inkoopstelsel, en een voor-
treffelijk gemechaniseerde model-administratie. Zij heeft



een accountantsdienst, die al hare zaken voortdurend con-
troleert, fouten en onjuiste verhoudingen corrigeert en de
leden in hunne bedrijfsvoering bijstaat, alsmede een eigen
studio voor do verzorging der reclame en vele andere af-
deelingen, die den Homobonus-winkelier volkomen toe-
rusten in den concurrentiestrijd met het grootwinkel-
bedrijf. - Noordsingel 7i), -Rotterdam.


