
Woud, Cornelis. - Geb. 26 Febr. 1868 te Krommenie, is
de grondlegger der Nederlandsche blikverpakking-indus-
trie. In 1888 vestigde W. zich te Krommenie met een
koper- en blikslagerij, welke uitgroeide tot een der grootste
industrieele bedrijven in Nederland. - In 1890 paste hij
voor het eerst een systeem toe, waardoor het met de hand
soldeeren van bussen werd vervangen door machinaal
felsen. Kon een bekwaam vakman hoogstens 80 bussen per
uur soldeeren, door het machinaal felsen werd het moge-
lijk, dat een ongeschoolde werkman in hetzelfde tijds-
bestek reeds eenige duizenden kon bewerken. - Het ma-
chinaal felsen heeft den stoot gegeven tot een gestadige
ontwikkeling van de blikindustrie in Nederland, omdat
hierdoor vlug en veel goedkooper blikverpakkingen konden
worden geleverd. - Van de zijde der conservenindustrie
ontstond reeds spoedig groote vraag naar deze verpak-
kingen. Het voorbeeld om artikelen in blik te verpakken,
werd later door andere industrieën gevolgd, vooral toen
door nieuwe procédé's het bedrukken en decoreeren van
blik mogelijk werd gemaakt. - Door fusie met een inmiddels
ter plaatse gevestigde concurreerende firma en door over-
name van bedrijven te Amsterdam, Delft, Utrecht, Hille-
gersberg, Rotterdam en Weesp, kwam in 1912 een be-
langrijke concentratie in de blikindustrie tot stand. - Op-



gericht werd te
Amsterdam de
N.V.Vereenigde
Blikfabrieken,

waarvan C. W.
tot 1928 als oud-
ste directeur de
leiding behield.
- Tot 1912
woonde hij te
Krommenie, in
welke gemeente
hij bestuurslid
was van ver-
schillende ver-
eenigingen op
sociaal gebied.
W. was gedu-
rende 11 j aar
lid van den ge-
meenteraad, ge-
durende 2 jaar
wethouder en
trad eenigen
tijd op als loco-
burgemeester.

Verder was hij 10 jaar lid van de gas commissie dier
gemeente. - In 1928 trok hij zich uit de dagelijksche
leiding van zaken terug. — Hij is commissaris van ver-
schillende bedrijven op industrieel en commercieel
gebied. — Stadionweg 33, Amsterdam.


