
Groot, Teunis Cornelis. - Industrieel. - Geb. 15 Febr.
1897 te Buiksloot. — Vader: Johan Groot, industrieel;
Moeder: Cornelia de Graaf. - Geh. 8 Mei 1924 met Annetta
Elisabeth Bernoski. - Kinderen: Annetta Elisabeth, geb.

8 Febr. 1925;
Cor, geb. 18
Sept. 1926 en
TheaCarla, geb.
8 December
1929. - Na de
H.B.S. te heb-
ben doorloopen
en bij verschil-
lende houtbe-
drijven te Am-
sterdam, Gou-
da en Zaandam
werkzaam te
zijn geweest,
begon G. in
1920 een hout-
handel te Am-
sterdam be-
noorden het IJ.
- Toen na ver-
loop van tijd de
zaken uitbreid-
den, bleek wel-
dra de werf te
Buiksloot te
klein en moest

op een veel grootere ruimte aan de Hamerstraat beslag
worden gelegd. Vele moeilijkheden op verschillend gebied
moesten worden overwonnen, alvorens het berlrijf het
peil, waarop het thans staat, bereikt had. In li)26 werd
opgericht de N.V. Vervoer Mij. Groothout om d B expeditie
te verzorgen. De N.V. ,,'Rondhout", Mij. tot Exploitatie
van Balken en Zagerij ontstond in 1928, door welk bedrijf
de meest zware en harde houtsoorten tot papierdunne
laagjes kunnen worden verzaagd. Zeeschepen van niet te
grooten omvang kunnen aan de werf direct in de loodsen
het hout lossen. Een ander resultaat van zijn rusteloos
werken is de uitvinding van een machine, waardoor het
electrisch drogen van hout mogelijk werd en. waarop in
12 landen patent werd verkregen. In 1934 werd de zaak
omgezet in een N.V. met Ir. J. T. Duyvis, Directeur der
Hollandsche Draad- en Kabelfabriek en P. R. Fenenga,
Directeur der Amsterdamsche Droogdok Mij. als Commis-
sarissen. G.'s algeheele en bekwame leiding heeft zijn be-
drijf een zeer belangrijke plaats in het Amsterdamsche
Industrieele leven doen innemen. Als bekend industrieel
in het Noordelijk gedeelte der hoofdstad beweegt hij zich
veel op sociaal gebied. In samenwerking met diverse an-
dere Industrieelen was hij mede-oprichter van de in 1930
opgerichte Vereeniging voor Nijverheids- en Handels-
belangen te Amsterdam Noord, waarvan hij thans nog
penningmeester is. Een groot aandeel heeft hij gehad in
de bestrijding van het erfpachtsrecht voor industrieele
terreinen, waardoor het thans mogelijk is den grond in
eigendom te verkrijgen. Het in 1935 verschenen Algemeen



Uitbreidingsplan, heeft hij voor zoover het Amsterdam-
Noord betrof, fel bestreden omdat dit stadsdeel in zijn na-
tuurlijke ontwikkeling zon worden belemmerd. In ver-
schillende door hem gehouden lezingen en door middel
van de pers heeft hij aangedrongen op den spoedigen bouw
van een tunnel onder het IJ en op uitbreiding van vesti-
gingsmogelijkheid voor de Industrie. — Begin 1937 ver-
leende hij zijn medewerking aan de oprichting van de Be-
langen Vereeniging Amsterdam Noord de B.A.N, waar hij
een bestuursfunctie aanvaardde. G. is voorts nog lid van
het Comité voor Volkstuinen, Gedelegeerd voorzitter van
het Volkstuinencomplex Buitenzorg en Beschermheer van
een Mannen zangkoor. Vele landen werden door hem be-
reisd. Hij knutselt gaarne, en maakte o.a. een maquette
v. een IJ-tunnelplan voor Amsterdam. - G. doet aan sport
en muziek. - Hamerstraat 16, Amsterdam-Noord.


