
Bruynzeel, Willem. - Dir. Bruynzeel's Vloerenfabriek
N.V., Bruinzeel's Schaverij N.V., en Bruynzeel's Fineer-
fabriek N.V. te Zaandam, geb. 2 Maart 1901, zoon van
C. Bruynzeel Sr. en Antoinette'Lels. - Geh. met Aleida D.
Talma, dochter van wijlen Mr. Dr. Dirk Talma, dir. van
het Dept. van Financiën te Batavia, later pres. van het alg.
syndicaat van Suikerfabrieken in Ned.-Indië te Soerabaja
en Neeltje Jacoba van Hattem. Zij schonk hem 28 Sept.
1929 twee dochters, t.w. Nelly en Aleida.-W. B. bezocht
het lyceum te 's-Gravenhage, kreeg daarna privaat-
lessen en een bouwkundige opleiding bij een architect.
Op 18-j. leeftijd vertrok hij naar Joegoslavië, waar hij in
de Slavonische bosschen en op een zagerij werkte, om te-
vens een partij hout te verschepen van de firma, die door
den oorlog en de revolutie opgehouden was. Daarna reisde
hij als „cabmboy" op do „Cody" naar Amerika, met den
inhoud van zijn spaarpot f 80,— reisgeld op zak. Hij werk-
te als arbeider in versch. houtbewerkingsbedrij ven, sloeg
zich door vele moeilijkheden heen en keerde in 1922, na,
met zijn welverdiende geld, geheel N.-Amerika bereisd te
hebben, naar Holl. terug. —Vervolgens maakte h ij een stu-
diereis naar Zweden en Finland, waarna hij zelfstandig be-
gon met een schaverij, Bruynzeel's Schaverij N. V. In 1925
is hij benoemd tot directeur der Bruynzeel's Vloeren-



fabriek, Scha-
verij, Zagerij en
houthandel te

Rotterdam,
welk bedrijf het
jaar daarop
naar Zaandam

verplaatst
werd, om in
1935 wederom
directeurte wor-
den van Bruyn-
zeel's Schaven]
N.V. - In Juli
1937 maakte B.
een studiereis
naar Duitschl.,
Polen en Ame-
rika; na zijn te-
rugkomst richt-
te hij een Fi-
neerfabriek op,
de eerste in Ne-
derland. B. is
comm. van ver -
sch. zusterbe-
drijven. Bovendien is hij comm. van Verkade's Fabrieken
N.V. te Zaandam, alsmede van Zwaardemakers Handel &
Industrie N.V. te Zaandam. - Nieuw Hacndon, Zaandam.


