
Leembruggen, Mr. Cornelis Johannes. - Directeur van
de N.V. Sajetfabrieken P. Clos & Leembruggen te Leiden.
- Geb. 24 Juni 1904 te Hinterbrühl (Oostenrijk) als zoon
van Willem Adriaan Leembruggen en J. C. W. von Lieben.
- L. is geh. met Catharina Johanna de Geus, te 's-Gra-
vcnhage op 2 Juni 1931. - Kinderen: Joost Willem en
Philip Adriaan. - L. kreeg zijn opleiding aan het Ned. Ly-
ceum te 's-Gravenhage; daarna studeerde hij rechten aan
de Universiteit te Leiden. - In 1928 deed hij zijn doctoraal.
— Het jaar daarop werd hij comni. van de N.V. Sajet-
i'abrieken P. Clos & Leembruggen; in 1931 is hij benoemd
tot gedelegeerd comm. en sedert 1934 staat hij als directeur
aan het hoofd van het bedrijf. - De fa. Paulus Clos & Leem-
bruggen is in 1766 opgericht met het doel polemieten,
wollen grein, saai en vlaggedoek te vervaardigen. - In
1865 brandde het bedrijf af; bij den bouw van de nieuwe
fabrieken werden moderne machines ingevoerd en weldra
werkte het bedrijf weer op volle kracht. - Twintig jaar
later verminderde de vraag naar polemieten en wollen
greinen; sajet bleef echter hoofdzaak. - De vraag naar de
garens dezer firma nam steeds toe. - Allengs werden nieu-
we complexen aangekocht. Bij een brand in 1909 werd
het hoofdgebouw vernield. - Tien maanden later stond
er weer een nieuw gebouw, opgetrokken van gewapend
beton en voorzien van een (Sprinkler-installatie. - Willoni
Adriaan Loembruggen, sedert 1905 leider van het bedrijf,
kocht in 1910 de Sajetspinnerij en Machine-Breiorij aan
van de firma J. Parmentier & Zn. - In 1916, 150 jaar na
oprichting van de firma is een nieuw kantoorgebouw in
gebruik genomen en in ] 920 is de zaak omgezet in een
N.V., met als directeur Mr. C. J. L., de zesde uit
het geslacht dei1 Leembruggens, die aan het hoofd staat
van deze onderneming - Na den oorlog 1914-1918 legde
men zich vooral toe op de vervaardiging van fantasie-
garens, die onder den naam „Leithenwol" in den handel
zijn. — Herhaalde malen is sedertdien nog tot uitbreiding
overgegaan. - In 1923 werd de „Leidsche Katoenvlechterij
en Nettenfabriek Jaeger" voortgezet. - Het productie-
proces omvat het sorteeren, wasschen, kammen, spinnen
en verven van de wol. - L. is bestuurslid van de Vereen,
van Leidsche Tndustrieelen. — Hij maakte voor de zaak
verschillende reizen naar Duitschland, Frankrijk en Enge-
land. - 's-Gravenhage.


