
Bruyn, Johannes Marius de. - Directeur der N. V. Eter-
nit (v. h. Martinit). - Geb. 15 Mei 1866 te Heusden. -
Zoon van Gerrit de Bruyn, Smid en Ijzerhandelaar, en
Josina Antonia Varossieau. - Geh. met Johanna Marga-

retha Sommer,
geh. 9 Juli 1865
te 's-Graven-
hage en overl.
in 1932. - Kin-
deren : Anna

Margaretha
Aletta,geh.met
Mr. H. K. Ver-
steeg, Direc-
teur der Onder-
linge Levens-

verzekering-
maatschappij

van Eigen Hulp
te 's-Graven-
hage; Gerrit
Jan Johannes,
geh. met Maria
del Am par o
Bedia; Josina
Antonia, geh.
met Kapitein
der Artillerie
A. Baretta, ge-
detacheerd bij
de Inspectie der

Militaire Luchtvaart. - d. B. doorliep in zijn geboorte-
plaats de lagere school, de Normaalsebool en de zgn. Fran-
sche school en kreeg op 18-jarigen leeftijd een aanstelling
bij de Posterijen en Telegrafie. Nadat hij verschillende
rangen doorloopen had, werd hij gedetacheerd bij het
Hoofdbestuur der P.T.T. te 's-Gravcnhage. In 1897 ver-
trok hij als Instructeur der Telegrafie naar Znid-Afrika,
waar hij als officier vrijwilliger een deel van den Boeren-
oorlog meemaakte. Daarna keerde hij naar Nederland
terug als secretaris van een Buitengewoon 'Gezantschap
der Zuid-Afrikaansche Republieken (Transvaal en de
Oranje Vrijstaat). In 1902 - de strijd in Zuid-Afrika was
inmiddels ten einde - werd hij Directeur van de fa. Win. H.
Muller & Co. te Rotterdam en bleef daar tot .1917. Ver-
volgens stond hij gedurende drie jaar aan het hoofd van
het Zuid-Afrikaansche Handelshuis, en in 1920 aanvaard-



de hij zijn huidige positie. Deze was, vooral tengevolge
van de buitenlandsche concurrentie, zeer moeilijk, doch
ten slotte werden die moeilijkheden overwonnen en werd
in 1937 tot de oprichting eener moderne nieuwe Eternit-
fabriek te Goor in Overijssel besloten. — d. B. is Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. - Hij heeft eenige vak-
technische artikelen geschreven. - Hij bereisde een groot
gedeelte van den aardbol en bezocht o.a. Noord-, Zuid- en
Oost-Afrika, de Vereenigde Staten van Amerika, Neder-
landsch-Indië en alle landen van Europa. — Hij interes-
seert zich zeer voor de ontwikkeling der techniek en leest
gaarne reis- en ontdekkingsbeschrijvingen. - Parklaan 31,
Bussum.


