
Misset, Cornelis. - Directeur der Uitgevers Mij. „C. Mis-
set" N.V. te Doetinchem. - Geb. op 8 Aug. 1883 als zoon
van Carolina Christina Sagleven en den uitgever Cornelis
Misset. - Op 27 Juni 1925 in het huw. getreden met Din-
gena Wilhelmina Hakbijl, die het leven schonk aan Pineke,
geb. 30 Mei 1926. — Na de lagere school te Doetinchem en
de R.H.B.S. 5-j. c. te Haarlem te hebben bezocht, be-
kwaamde M. zich te Amsterdam op administratief gebied,
waarna hij verschillende reizen naar het buitenland onder-
nam voor het bezichtigen van de modernste inrichtingen
op druktechnisch en foto-chemigrafisch gebied. - Na vele
jaren met zijn vader te hebben samengewerkt, die het
uitgeversbedrijf op l Aug. 1873 had gesticht en het tot
grooten bloei bracht, nam M. de leiding der zich steeds
uitbreidende zaak op zich. Later werd hij daarin bijgestaan
door zijn jongeren broeder, Mr. H. Misset.- Steeds werd
gestreefd naar verbetering op technisch gebied, de aller-
nieuwste procédé's werden ingevoerd, zoodra hun deugde-
lijkheid bewezen was. — Daartoe werd aan het betreffende
personeel de gelegenheid gegeven op de belangrijkste ten-
toonstellingen op grafisch gebied in binnen- en buiten-
land zijn kennis te vermeerderen. - Aan de reeks vak-
bladen, door zijn vader opgericht, werden onder M.'s
leiding vele nieuwe toegevoegd, zoodat op zijn drukkerij
thans 32 weekbladen het licht zien. - Door den aanwas
van deze vakliteratuur geraakten de uitgaven op belletris-
tisch gebied meer en meer op den achtergrond. - De uit-
geverij heeft zich thans geheel gespecialiseerd in het publi-
ceeren van Vakbladen en Vakboeken. — Teneinde aan de
practijk recht te doen wedervaren, zijn op initiatief van
M. twee vakscholen opgericht, één voor slagers te Utrecht
en één voor coupeurs te Doetinchem, die zich in een druk
bezoek mogen verheugen. — Het Pensioen- Weduwen en
Weezenfonds, en het zieken- en ondersteuningsfonds, op-
gericht in een tijd waarin dergelijke instellingen tot de
uitzonderingen behoorden, mogen als bewijs gelden, hoe-
zeer de belangen van het personeel M.'s volle zorgen
hadden. — De jaarlijksche meerdaagsche vacantiereis van
het gezamenlijke personeel naar het buitenland, geeft
een door allen gewaardeerde ontspanning. - Het alge-
meen belang werd door M. gediend door de oprichting
van het Natuur- en Strandbad „Groenendaal" in 1936;
het Streekbelang behartigd door de oprichting van het
Verkeersbureau ,,De Graafschap" en de openstelling van
het Vliegterrein „Groenendaal" in 1936 en het Streek-
museum „De Kelder" (1936), waarin voorwerpen van
historische waarde uit deze landstreek worden bewaard.
- M. is tevens directeur van de N.V. „Pasterreinen", com-
missaris van de Eerste Nederl. Luchtreclame Mij., com-
missaris van de in 1935 door hem overgenomen Doetin-
chemsche Ijzergieterij, commissaris van de 1937 opge-
richte Papierfabriek Doetinchem en bestuurslid van het
Oudheidkundig genootschap „De Graafschap". - In 1936
werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
- Doetinchem. .


