Bruynzeel, Cornelis. - Gedelegeerd commissaris van:
Bruynzeel's Deurenfabriek N.V., Bruynzeel's Vloerenfabriek N.V., Bruynzeel's Schaverij N.V., Bruynzeel's
Fineerfabriek N.V. te Zaandam. - Geb. 28 Jan. 1875 te
Rotterdam als zoon van Cornelis Bruynzeel en Cornelia
Magdalena de Haas; geh. met Antoinette Lels op 4 Mei
1899 te Rotterdam. Zij schonk het leven aan Cornelis, geb.
19 Febr. 1900; Willem, geb. 2 Mrt. 1901 en Antoinette,
geb. 6 Nov. 1904. - C. B. werd opgenomen in de zaak van
zijn vader, welke werkte onder de fa. C. de Haas & Bruynzeel, architecten, timmer- en aannemerszaak. - Op l Jan.
1897 werd de naam der firma veranderd in C. Bruynzeel
& Zonen. — Daarna werd door den zoon C. Bruynzeel de
Stoomtimmerfabriek „De Arend" opger. onder de firma
C. Bruynzeel & Zonen II. Deze fabriek werd in werking
gesteld op l Aug. 1897 met C. B. als eenig firmant. - Na
een moeilijk begin volgde de eerste uitbreiding in 1899.
Over het algemeen ging de zaak daarna bevredigend en
werd steeds uitgebreid en gemoderniseerd. In 1901 maakte
B. een studiereis naar Noord-Amerika ter bestudeering
van zijn vak, speciaal van de deurenfabrieken. - De tijd
om daarvoor een speciale fabriek te bouwen, was nog niet
rijp. Intusschen werd ook meer aandacht besteed aan de
fabricage van vloeren en van de producten der schaverij.
De oorlogsjaren brachten veel moeilijkheden mede. In
1919 werd het oude fabrieksgebouw door brand verwoest.
De fabriek werd gedeeltelijk weder opgebouwd en er werd
besloten een speciale deurenfabriek te bouwen met den
oudsten zoon C.B. Jr. als directeur. - Deze fabriek kwam
in 1920 te Zaandam gereed op een terrein der Gemeente
van 35000 M2. Tevens werd besloten dat men zich ook
speciaal zou toeleggen op de fabricage van vloeren onder
leiding van den jongsten zoon W. B. Het oude bedrijf
werd in 1920 omgezet in een N.V. m/d naam C. Bruynzeel's Vloerenfabriek-Schaverij-Zagerij en houthandel. In 1927 werd een fabriek uitsluitend voor de vervaardiging van vloeren, op een terrein groot 40.000 M2, eveneens
te Zaandam opgericht met W. B. als directeur.
- In 1928
werd een Schaverij gebouwd, groot 7000 M2, met C. B. Sr.
als directeur. De fabriek in Rotterdam werd afgebroken
en het terrein verkocht. - In de daaropvolgende j aren werd
bijna onafgebroken gebouwd en verbouwd en steeds gemoderniseerd. - In 1938 werd een fmeerfabriek gebouwd
onder leiding van W. B. als directeur. De oppervlakte van

het2 terrein is thans 192.800 M2, waarvan bebouwd 53.285
M . - C. B. Sr. trad in 1936 af als directeur der N.V. Bruynzeel's Schaverij en werd evenals in de 3 andere vennootschappen, benoemd tot ged. commissaris. - Op (50-jarigen
leeftijd werd hij benoemd tot officier in de orde van
Oranje-Nassau. - „Arendshoeve", Voorburg.

