
Pool, Eduard. - Dir. der N.V. Ned. Kunstweverij. - Geb.
15 Juni 1874 te Hengelo. - Vader: Nathan P-, geb. 1818,
overl. 1888, koopman, stichter van de Synagoge te Hen-
gelo, lid van het Kerkbestuur der Joodsche Gemeente,
afstammeling van het geslacht Pool, dat reeds sedert 1716
in Twente gevestigd is; Moeder: Jette Meijer, geb. 1834,
overl. 1928. Op zijn 17e jaar kwam hij voor administra-
tieve werkzaamheden in de zaak van zijn vader, een
kleinhandel in manufacturen. In 1913 begon P. voor zich-
zelf een zgn. kunstweverij, waarvoor hij zich de modernste
machines aanschafte. Hij fabriceerde speciaal geweven



etiketten en
naambanden

voor den groot-
handel en voor
particulieren. -
Zoowel de tech-
nische als de
economischelei-
ding van het be-
drijf, dat in
1923 den rechts-
vorm eener N .V.
verkreeg, berust
bij hem. Zelfs
H.M. de Konin-
gin en H.K.H.
Prinses Juliana
behoorden tot
den afnemers-
kring dezer fa-
briek, die o.m. in
Indië een ruim

afzetgebied
vindt. -P. is be-
stuurslid v. d.
Bond van Ned.
Bandfabrikanten; oud-voorz. en oprichter v. d. Ned. Zio-
nisten-Bond te Hengelo, oprichter v. d. afd. Twente v. d.
Mij. t. Nut v. Israëlieten in Ned., waarvan P. van 1914
tot 1936 secr. is geweest. Verder is P. meer dan 40 jaar lid
van den A.N.W.B.; hij maakt thans deel uit van het alg.
bestuur en van de fin. comm. van dezen Bond. — Als afge-
vaardigde voor Nederland heeft hij vele congressen der Zio-
nisten bijgewoond, o.a. in 1907 in Hamburg. — P. heeft een
boek gepubliceerd over de geografie, economie en kolo-
nisatie van Palestina, dat ook in het buitenland zeer gun-
stig beoordeeld werd. - Hij bezit een fraaie postzegelver-
zameling. Zijn vrijen tijd brengt hij graag door met het
maken, van fiets- en autotochten. - Colensostraat 8, Hen-
gelo (O.).


