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Bruynzeel kampt met materiaalschaarste, maar heeft                             afgelopen 125 jaar wel vaker moeten improviseren

Van droom huisvrouw naar       100.000 keukens per jaar
Algemeen directeur Toine van Rooij 
(links) en commercieel directeur Ron 
van den Berg op de loopbrug boven de 
enorme productiehal.                                               
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De productiehal van Bruynzeel in 1970. FOTO BEN STEFFEN/COLLECTIE WEST-BRABANTS ARCHIEF

geert veel horecapersoneel. ,,Geen be-
wust beleid, dat ging vanzelf”, zegt Van 
den Berg. ,,De horeca is natuurlijk ook 
dienstverlenend. Die mensen zijn ser-
vicegericht en gewend goed te luisteren 
naar klanten. De rol van aankoopadvi-
seur past hen meestal wel.”

Bruynzeel spreekt bewust niet van 
verkopers. ,,Een wezenlijk verschil”, stelt 
Van Rooij. ,,Keukens koop je niet zo vaak 
in je leven, je doet er al gauw tien à vijf-
tien jaar mee. Dus ben je als consument 
geen specialist, en is goed advies krijgen 
cruciaal. Je wil niet iets kopen dat ach-
teraf toch niet naar je zin blijkt, maar 
waar je lang tegenaan zit te kijken of last 
van hebt.”

Het concern telt 27 winkels. Van Mid-
delburg en Bergen op Zoom tot Breda en 
Den Bosch, van de Amsterdam Arena tot 
Barendrecht en van Alkmaar tot Heerlen. 
Daar worden keukens aan de man en/of 
vrouw gebracht. Want sinds industrieel 
vormgever Piet Zwart in 1937 zijn fa-

meuze eerste functionele keuken ont-
wierp voor Bruynzeel, is de wereld gron-
dig veranderd.

Brand in Rotterdam
Op 1 augustus 1897 had Cornelis Bruyn-
zeel in Rotterdam stoomtimmerfabriek 
De Arend opgericht om houten vloerde-
len te maken, later ook schoolbanken. Na 
een brand in 1919 volgde herbouw, én 
verrees er in Zaandam een deurenfa-
briek. Het idee om keukens te maken 
ontstond vanuit sociaal-economische 
ontwikkelingen.

,,Welgestelde gezinnen hadden vroe-
ger dienstbodes, maar veel bedienden 
vonden beter betaald werk in fabrieken. 
Dus moest de vrouw des huizes, die daar 
amper notie van had, zelf de keuken in. 
Dat was vaak een kleine, donkere ruimte, 
ver weggestopt in de kelder of zo. En erg 
onhandig ingericht”, schetst Van den 
Berg.

Grafisch ontwerper Piet Zwart be-

dacht voor Bruynzeel een veel efficiën-
tere keuken, waar je alles bij de hand 
hebt. ,,Typisch voor dat eerste model uit 
1937 waren glazen voorraadbakjes boven 
de aanrecht. En een plank die je uit kon 
trekken om brood op te snijden, of om 
op te strijken.”

Zwart baseerde zich op een grondige 
analyse van wat Bruynzeel nu nog het 
‘keukenvraagstuk’ noemt. De conclusie 
luidde dat de keuken zo moet zijn inge-
richt ‘dat de vrouw haar arbeid zonder 
overbodige inspanning kan verrichten’. 
Oftewel: ‘De droom van iedere huis-
vrouw’.

,,Duidelijk slogans naar de tijdgeest van 
toen”, lacht Van den Berg. ,,Later zijn 
mannen steeds vaker in de keuken gaan 
staan”, voegt Van Rooij toe. ,,Voor het da-
gelijks eten en voor de lol. Hoeveel clubjes 
zijn er niet van vrienden die samen ko-
ken?”
Net zo essentieel als gemak en plezier 
vonden Bruynzeel en Zwart machinale 

serieproductie om de keukens betaalbaar 
te houden. Die principes gelden anno 
2022 nog. Van Rooij: ,,Al zijn keukens nu 
groter dan vroeger, met meer apparatuur 
en soms kookeilanden.”

Volgens Van den Berg wordt over elk as-
pect nagedacht. ,,Ben je rechtshandig, dan 
doe je met links de koelkast open. Mensen 
zijn ook langer dan vroeger. En het mate-
riaal varieert nu enorm, op ieders situatie 
afgestemd. Een lakkeuken is prachtig, 
maar als je kind er met de skelter tegenaan 
botst, kun je beter melamine nemen.”

Zo reuze was de keuze nog niet toen 
Bruynzeel eind jaren zestig voor de pro-
ductie van keukens (en potloden) in Ber-
gen op Zoom neerstreek. ,,Rond Zaandam 
was personeel schaars, in Brabant was de 
arbeidsmarkt gunstiger”, licht Van den 
Berg toe. In de hoogtijdagen had het con-
cern door het hele land 10.000 mensen in 
dienst en eigen houtplantages in Suri-
name.

Toch ging Bruynzeel in 1982 failliet. 
,,Door de economische crisis en omdat we 
in onszelf waren gekeerd, niet zo gelet 
hadden op de markt”, verklaart Van den 
Berg. Onderdelen wer-
den verkocht, Bruyn-
zeel Keukens maakte 
een doorstart. In het 
logo staat nog steeds 
een arend, verwijzend 
naar de eerste fabriek in 
1897. ,,Maar nu met zijn 
snavel de andere kant 
op”, aldus Van Rooij.

CO2-neutrale productie
In 2010 werd Keller Keukens uit Roosen-
daal overgenomen en in 2015 is voor 30 à 
35 miljoen geïnvesteerd in de hypermo-
derne fabriek in Bergen op Zoom, waar 
door vierhonderd medewerkers nu 
CO2-neutraal geproduceerd wordt onder 
een dak met 7500 zonnepanelen. Daar-
naast verrijst een hoofdkantoor met drie-
honderd werkplekken dat in oktober 
klaar is. In 2023 zijn ook alle 27 winkels 
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Goed advies 
krijgen is 
voor klant 
cruciaal
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