
Brüning, Johan Robert Heinrich. - Fabrikant. - Geb.
12 Juli 1895 te Eindhoven. - Ouders: Johan Heinrich
Jacob Brüning, oprichter v. d. N.V. Houtindustrie Picus,
en E. von der
Nahmer. - Geh.
met Elisabeth
Brüning, die
!Dec.l901geb.
is te Hanau a/
Mam. - Br.
volgde het L.O.
te Eindhoven
en bezocht de
H.B.S. te Nij-
megen en En-
schede en vol-
tooide zijn op-
leiding te Go-
thesberg. — In
1915 werd Br.
verbonden aan
het bedrijf van
zijn vader; se-
dert 1920 is Br.
opgenomen in
de d ir. waar-
na zijn vader
zich langzamer-
hand heeft te-



ruggetrokken. —De N.V. Houtindustrie Picus is in 1883 op-
gericht door wijlen J. H. J. Brüning, die toen 20 jaar oud
was. Zij wijdde zich aanvankelijk aan het maken van
sigarenkistjes, op welk gebied zij nog steeds een vooraan-
staande plaats inneemt. - In 1911 legde zij zich toe op de
triplex-fabricage. De N.V. Picus is ook thans nog het
eenige Nederlandsche bedrijf, dat zich daarmee bezig
houdt. Verder importeert de N.V. allerlei benoodigdheden
v. d. sigarenfabricage, alsmede triplex-soorten en plaat-
materialen. Zij verwerkt Okoumé, een houtsoort v. d.
Afr. Westkust, en daarnaast cederhout voor het duurdere
werk. Voor het fineeren met edele houtsoorten gebruikt
zij eikenhout, teak en Sapelimahonie. Zij heeft ca. 700 man
personeel. De fabrieken beslaan een oppervlakte van
23.000 vierk. meter. Met een kleine uitzondering is het
geheele complex door een sprinklernet tegen brand be-
veiligd. Opmerkelijk is, dat de N.V. in staat is met haar
houtafval te voorzien, zoowel in haar behoefte aan stoom,
als in een groot deel v. d. benoodigde electrische energie.
Daar het bedrijf tot 1929 geheel op export gebaseerd was,
bereisde B. vele landen ter wereld, tot Australië en
Zuid-Afrika toe. — B. is liefh. v. d. jacht, heeft veel in
Oostenrijk en Duitschland op gemzen en grof wild evenals
op zwartwild gejaagd, zoodat men talrijke tropeeën in
zijn woning kan treffen. - In Indië zijnde om te zien of het
mogelijk was een filiaal te stichten heeft Br. ook nog eenige
herten enz. geschoten. - Fasantenlaan 27, Eindhoven.


