JB&Z: J. Brüning & Zoon
Door: Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr. 141, september 2022

In 1883 werd aan de Tongelresestraat in Stratum (tegenwoordig een wijk van
Eindhoven) startte een bedrijf onder de naam J. Bruning & Zoon. Oprichter
was Johann Brüning, afkomstig uit het Duitse Langendiebach. Het bedrijf
1)
stond bekend als een 'door stoom te drijven sigarenkistenfabriek'.

Afb. 1: personeelsadvertentie uit december 1884

2)

Directeur en later eigenaar was Jean Brüning, een van de zoons van Johann.
Zijn twee broers bezaten in Langendiebach in Duitsland ook een kistenfabriek,
maar daarnaast in Hanau nog een drukkerij onder de naam Lith. Kunstantalt
Heinrich & August Brüning. Daar haalde de Eindhovense Jean Brüning zijn
kistetiketten en sigarenbandjes vandaan.

Afb. 2: portret van Jean Brüning,
directeur van de firma J. Brüning &
3)
Zoon in Stratum.

Afb. 3: Tongelresestraat olieverfschilderij van complex van de
3)
sigarenkistenfabriek J. Bruning & Zoon, gemaakt door F. Das, 1898.

De firma Brüning gebruikte de perfin JB&Z 1 in de periode 1907-1912.

Afb. 4: de perfin JB&Z 1

4)

Oorspronkelijk produceerde men fineer waaruit sigarenkisten werden gemaakt
ten behoeve van de sigarenindustrie. Het was de grootste en langst
bestaande sigarenkistenfabriek van Nederland.
In 1909 begon de firma met de fabricage van triplex en multiplex. Dit werd ook
gebruikt in Fokker-vliegtuigen, in auto's en in schepen.

Afb. 5: Aangetekende pakketkaart met perfins JB&Z 1, verzonden van Eindhoven naar
5)
Zürich op 19 juni 1911

In 1912 werd het bedrijf omgezet in een N.V. en ging N.V. Houtindustrie Picus
heten, naar de wetenschappelijke naam voor de specht, die ook op het logo
verscheen (zie ook afbeelding 6).
In een volgend artikel zal apart aandacht worden
besteed aan de perfin HP 3 van de Houthandel
Picus in Eindhoven.

Afb. 6: logo van Picus

6)
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