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Het 'bedrijvig verleden ' van De Bilt en Bilthoven 
Een eerste overzicht. 

Frans Nas 

De bijzondere belangstelling voor het bedrijvige 
verleden van De Bilt en Bilthoven, binnen de nog 
jonge historische kring, is van zeer recente datum. 
Pas gedurende enkele jaren wordt er wat gerichter 
gezocht naar gegevens over dit aspect van de Biltse 
samenleving. 
Voor we verder ingaan op het 'bedrijvig verleden' 
in deze gemeente, willen we dit wat vage begrip 
enigszins verduidelijken. 

Bedrijvigheid is er natuurlijk altijd geweest. De 
ontginner van het moerasgebied Oostbroek, de 
turfsteker in de drooggelegde kavels, de boer die 
aan de slag ging op de in cultuurgebrachte gronden 
en de schout die voor de orde moest zorgen, zij 
allen waren op hun eigen wijze bedrijvig. 
Damsté vermeldt in zijn boekje 'Bevolking van de 
De Bilt en Bilthoven in 1795' een lijst van 
beroepen, waarmee de burgers van De Bilt in dat 
jaar in hun levensonderhoud voorzagen. 
Van de ruim 180 gezinshoofden zijn er 61 
daghuurder en 47 boer of koehouder. De overigen 
hebben bijna allen beroepen, die ons nog steeds 
bekend in de oren klinken, zoals kleermaker, 
schoenmaker (8!), schipper of tuinman. Verdwenen 
zijn benamingen als kuiper, warmoezenier, verwer, 
dienaar of spinster. 

In deze lijst van Damsté komt één beroep voor, dat 
het ambachtelijke bezig zijn van mensen als de 
schoenmaker of de bakker wat lijkt te overstijgen, 
namelijk dat van 'fabriceur'. 
Het gaat hier om 'De Heer Louis van Putten'. Hij 
is, naast 'de Heer Predikant de Cock', de enige 
beroepsbeoefenaar die het predikaat 'heer' krijgt. 
De overige 'heren' in de lijst hebben geen beroep 
en zijn de eigenaars en/of bewoners van de buiten
plaatsen. 

De Heer Louis van Putten was de laatste eigenaar 
van de vingerhoedenfabriek, gelegen aan de 
Utrechtseweg (thans Sluishoef), waar, tussen 1645 
en 1800, miljoenen vingerhoeden moeten zijn ver
vaardigd, ("en hij zeide, dat elke knecht door elkaar 
gerekend 3000 vingerhoeden op een dag kon 
vervaardigen")11 

Als energiebron gebruikte Van Putten het water van 
de sluis in de Biltse Grift, dat een waterrad 
aandreef. Was dat niet mogelijk, dan maakte hij 
gebruik van paardekracht: de rosmolen. 

Wij nemen deze fabriceur als voorbeeld om te laten 
zien, hoe deze eerste inventarisatie van bedrijven 
tot stand is gekomen. Opgenomen werden die 
bedrijven, die niet pasten in het rijtje bekende 
ambachten èn die door hun produkie(wijze) en 
omvang een meer fabrieksmatig karakter hadden. 
Zo komt wel de 'Banketfabriek P. Kuyt' in het 
overzicht voor, maar niet de zeer oude bakkerij 
Top; wel de 'Constructiewerkplaats Pastunnink en 
Smeekes', en niet hun verre voorganger, de smid 
Cornelis Staal. 
De gemaakte keuzes zijn enigszins arbitrair, maar 
het gaat hier om een eerste terreinverkenning. 
Er moet aan toegevoegd worden dat, om de over
zichtelijkheid te bewaren, enkele bedrijfssectoren 
voorlopig(l) niet werden opgenomen. Dat geldt met 
name voor timmer-, bouw- en schildersbedrijven, 
drukkerijen en de auto- en garagebedrijven. 
Van de nutsbedrijven is alleen informatie verzameld 
over de particuliere elektriciteitscentrale (1905) die 
ooit in de Nieuwstraat stond. Aan de (semi-)over-
heidsbedrijven als het K.N.M.I. en het R.I.V.M. is 
weinig aandacht besteed, omdat hierover al 
publikaties bestaan, maar vooral omdat zij nog niet 
tot het verleden behoren. 

Er van uitgaande dat de Vingerhoedsmolen het 
begin betekent van 'ons' bedrijvig verleden, volgt 
hieronder een kort overzicht van de overige 
fabrieken, fabriekjes en werkplaatsen waarover 
gegevens bekend zijn. 

In 1823 wordt Hendrikus de Heus, een Amsterdams 
fabrikant, eigenaar van het perceel waarop de 
vingerhoedsmolen stond. Na vele strubbelingen met 
het gemeentebestuur, krijgt hij uiteindelijk 
toestemming daar een 'stoommachine en plette rij' te 
vestigen. Omstreeks 1830 verhuist het bedrijf naar 
Utrecht. Voor zover ons bekend was dit de eerste 
stoommachine in De Bilt. 
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en veruit de grootste, was de rijtuigfabriek die 
David Buitenweg en Adrianus Ingenhoes 
omstreeks 1837 begonnen. Andere namen, met 
rijtuigfabricage in De Bilt verwant, zijn Soeders, 
Copijn, Takken & Boegborn, Meijer en de Gebr. 
Buitenweg. 

Gedurende enkele jaren, van 1874 tot 1880, stond 
op de hoogte van de splitsing Julianalaan-
Paltzerweg de 'Bildsche Tapijt- en Touwfabriek 
N.V.' ("ter vervaardiging van tapijten, matten en 
ander weef- en vlechtwerk, touwwerk, het 
spinnen van koehaar en andere garens, zoowel 
voor loon als voor eigen rekening"). De daar 
geplaatste 'locomobiel van 6 paardekracht', zal de 
eerste stoommachine zijn geweest op Bilthovens 
grondgebied. 

Kort daarna startte J.B. Groenewegen in De Bilt 
zijn complex boomkwekerijen en aanverwante 
bedrijven (Blass & Groenewegen, Imito & De 
Specht), waaraan in dit blad uitgebreid aandacht 
wordt besteed. 

Langs de Biltse Grift, aan de Bunnikseweg, stond 
tientallen jaren de was- en bleekinrichting 'De 
Sneeuwbal', later 'De Hygiënische 
Wasserij' geheten. Ook hierover kunt u 
elders in dit nummer meer lezen. In 
hetzelfde pand vestigde zich in 1950 de 
Wasserij machinefabriek Wessel. 

Van grote betekenis voor de gemeente 
De Bilt werd de oprichting van de 
'N.V. Fabriek voor instrumenten en 
electrische apparaten ONVO'. Dat 
gebeurde in 1908 door de ingenieur 
Alex Vosmaer, die zich reeds in 1903 
in Bilthoven (De Bilt-Station) vestigde 
en zich daar bezighield met de 
zuivering van drinkwater en met 
ozonapparatuur. 
Mag Inventum, want daar gaat het over, 
reeds tot het bedrijvig verleden 
gerekend worden? Het antwoord is 
deels ja, deels nee. Ja, omdat de 
produktie van het zeer gevarieerde 
pakket elektrische apparaten, waarmee 
Inventum landelijk (en ver daar buiten) 
bekendheid verwierf, reeds in de tachti
ger jaren geheel verdween. Blijft, dat 
het bedrijf nog steeds warmwaterapparatuur ver
vaardigt. 

Er zijn in deze gemeente zowel sigaren als 
sigaretten geproduceerd. Over de Kon. 

Utrechtsche Sigarenfabriek H.G. en M.A. Hagen 
en de Ver. Egyptische Cigaretten-fabriek van S. 
Antiniou, vindt u meer informatie in deze Biltse 
Grift. 
De eerste sigarenfabrikant in De Bilt was 
Bastiaan van Vliet, die in de Dorpsstraat (1914) 
een werkplaatsje had. Heracles Lascaris 
fabriceerde onder de naam 'Africa-Star' sigaretten 
in de Westerlaan (1922). 

Naast molens en maalderijen in De Bilt2), stond 
sinds 1916 aan de Rembrandtlaan het bedrijf van 
de Coöperatieve Landbouwvereniging, waar 
gedurende tientallen jaren, uit per trein aange
voerd graan en zaad, veevoeders werden 
geproduceerd. 

De ondernemer Jean Heybroek vestigde zich in 
1913, wegens plaatsgebrek in Baarn, naast het 
station in Bilthoven. Deze handelsonderneming 
beleefde in Bilthoven een enorme groei. 

De zeer inventieve Utrechtse instrumentmaker 
H.M. Smitt kwam in 1916 naar Bilthoven met 
een fabriek voor hoekmeet- en water
pasinstrumenten. 
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Korte tijd later adverteerde hij met 'Instrumenten 
voor Mijnbouwkunde en Draadlooze Telegrafie'. 
Het op het gebied van relais zeer geavanceerde be
drijf verliet in 1985 onze gemeente. De produktie 
wordt in Utrecht onder de naam Nieaf-Smitt B.V. 
voortgezet. 

De in 1922 door Jhr. J.W. Steengracht van 
Oostcapelle, samen met de Zeister technici Meijer 
en Greeven, opgerichte 'Technische Metaal-
warenfabriek', stond in de bossen bij Beerschoten, 
(thans Bosgebouw Beerschoten). In 1926 was het 
een fabriek voor "stempels en matrijzen, stamp-, 
pers- en trekwerk, massadraaiwerk voor automaten, 
revolver- en fraisbanken, schroeven en moeren, 
radio-artikelen". In 1976 werden de activiteiten 
gestaakt. De produktie werd voortgezet door de 
V.S.H. Fabrieken in Hilversum. 

De 'Snelwegerfabriek "Utrecht" W.C. Olland' 
vestigde zich in 1925 in de leegstaande 
rijtuigenfabriek van Ingenhoes, Buitenweg en Co 
aan de Dorpsstraat. Toen het bedrijf in 1980 De 
Bilt verhuisde naar Nieuwegein, werden er 
voornamelijk koffieautomaten vervaardigd.3) 

In 1940 vraagt de 'N.V. Olvis Smeltzekeringen' op 
Utrechtseweg 200 nieuw personeel. Op dat adres 
was ook Olland gevestigd. 

Oud-werknemers bij Blass & Groenewegen begaven 
zich ook op het ondernemerspad. Behalve de reeds 
genoemde constructiewerkplaats van Pastunnink en 
Smeekes, waren dat J. Cornelissen (N.V. Ceka, 
Gereedschappen) en H. van der Lienden (Machines 
voor de grasmat). Het laatste bedrijf is nu gevestigd 
in een pand aan Weltevreden. 

Na de sluiting van de particuliere elektriciteits
centrale in de Nieuwstraat, was in dat pand het 
Inmaakbedrijf 'Oud-Leusden' gevestigd. Daarna 
werd de ruimte ingenomen door de uit 
Utrecht afkomstige 'Gummiverpakkingsmiddelen 
Industrie Negum', dat na de 2e wereldoorlog 
overschakelde op de vervaardiging van plastic-
artikelen. Onder de naam 'Briljant-Plastics' 
verhuisde het in 1958 naar Amersfoort. 
Laatste gebruiker van dit bedrijfspand was het 
Electromotorenbedrijf 'Elma'. Dit bedrijf, dat in 
1939 aan de Holle Bilt van start ging, kwam in 
1960 naar de Nieuwstraat. In 1979 vertrok het naar 
Soesterberg. 

Aan de Rembrandtlaan en op het Spoorweg
emplacement, gelegen tussen het station en de 
Rembrandtlaan, is het vanaf het begin van deze 
eeuw een komen en gaan van fabriekjes en werk
plaatsen geweest. Naast enkele brandstoffen-
handelaren en timmerfabriekjes troffen we daar 
aan: in 1924 de Houthandel van de Ham; Touwen 
& Kooy Bouwmaterialen (1925); Stempelfabriek De 
Tropen (1927); Elementenfabriek Midges (1929); 
Metaalwarenfabriek Paul Kuppel (1931); Meubel
makerij G.Touw (1932); Biltsche Metaal Industrie 
(1933); Fabriek van acolietplaten Acoliet (1936); 
A.Kahn, in Tabakspreparaten (1936); Metaalwa
renfabriek Jumbo (1936); Senders' Rij wiel fabriek 
(1936), Machinefabriek Gebr.Vraets (1936); 
Ovenfabriek De Kroon (1937); N.V.Zeepfabriek 
'Bilthoven' (1938); Antiloodwitfabriek Sj. v.d. Zee 
(1939); Stand en Maquettebouw De Jager & Co 
(1941); H. Dückers, Zuigerfabricage (1947); 
Schroevenfabriek NASFA (1948); Nemefa, Verlich
tingsornamenten (1949) en Transportwerktuigen P. 
van Riet (1953). 

Aan de Spoorlaan waren, naast de reeds genoemde 
sigarettenfabriek van Antoniou, gevestigd: 
Constructiewerkplaats J. Sophie (1919); 
Suikerwerkfabriek van A.P. Verhoeven (1927); 
Klokken Van Bergen, Heiligerlee (filiaal, 1928), 
Meubel- en Metaalwarenfabriek Floreat (1937); 
Hypsos N.V.(1946), en Loffelds Metaaldraaierij 
(1961). 

In 1932 gaat de kort daarvoor gepromoveerde, en 
wegens bezuinigingen bij de Utrechtse Universiteit 
ontslagen, dierenarts Dr. F.A. de Zeeuw uit De 
Bilt, zich intensief bezighouden met pluimvee-
ziekten. De door hem ontwikkelde vaccins tegen 
deze ziekten hebben hem grote bekendheid bezorgd. 
Na eerste experimenten in zijn schuurtje aan de 
Brandenburgerweg, bouwde hij aan de Soest-
dijkseweg een woning met laboratorium. Toen dat 
te klein werd, liet hij aan de Ambachtstraat een 
geheel nieuw bedrijf neerzetten. 

De Utrechtseweg was ook een gewild 
vestigingsgebied voor bedrijven. Na Blass & 
Groenewegen en Hagen's Sigarenfabriek vestigde 
zich in 1936 in het pand nr.333 de N.V. Handel 
Mij Reckitts. Dat duurde tot 1973, toen Reckitts 
fuseerde met het bedrijf Conimex en naar Baarn 
vertrok. 
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Twee kijkjes in "Laboratoria Dr. De Zeeuw". 
Hoek Soestdijkseweg-Groenekanseweg. 

In 1938 verplaatsten enkele Utrechtse bedrijven hun 
activiteiten naar de Utrechtseweg. Dat waren de 
'Apparatenfabriek Van Doorn', waar men zich in 
de beginjaren toelegde op de produktie van 
zuivelmachines, maar waar later een tiental instru
mentmakers en fijnbankwerkers uiteenlopende 
apparaten maakten voor de papierindustrie, 
ziekenhuizen en het KNMI. In 1980 moest de 
produktie gestaakt worden. 
Iets verder, in de richting Utrecht, kreeg de N.V. 
Chemische Wasserij 'The Ascot Cleaner' 
toestemming tot de oprichting van een chemische 

wasserij. Dat bedrijf werd in de mei-dagen 
van 1940, op last van de militaire 
overheid, opgeblazen, maar in datzelfde 
jaar bouwde men een nieuwe wasserij met 
500 m2 vloeroppervlak. Toen het bedrijf in 
1980 vertrok kwamen de kopers van het 
terrein in de problemen. De bodem bevatte 
grote concentraties tri. 
Veel kleiner van omvang waren de 
bedrijfjes aan de Utrechtseweg van Henry 
van Baren: 'Fabriek van Feestartikelen' 
(1928), 'Bells kantoor voor Technische 
Zaken' (1928) en de 'Hollandsche 
Confectiefabriek Hocofa' (1935). 
Een bijzonder bedrijf was de werkplaats 
voor speelgoed, in het sanatorium Berg en 
Bosch. Het door herstellende patiënten 
vervaardigde ADO-speelgoed was zó goed, 
dat het jaren een prominente plaats innam 
op de Utrechtse Jaarbeurs. Het museum 
Boymans-van Beuningen in Rotterdam 
verzorgde in 1994 een expositie van 
Produkten uit deze ADO-werkplaatsen. 

Het gemeentearchief en oude exemplaren 
van de Biltsche Courant leverden nog 
enkele andere namen. 
Aan de Julianalaan waren gevestigd Witzel 
& Dönneweg (1927), vanaf 1954 Carmaux; 
Chemisch Bureau Nefa (1936), Handelmij 
Pieterse (1936) en Poviet Producten 
(1945). 
De Holle Bilt bood, na het vertrek van 

f Elma, plaats aan Godart-Mijnhart (1958) 
en Tingieterij Roeien (1968). 
Verder noteerden we nog Meubelfabriek 
van den Ham (2e Brandenburgerweg, 

1927), Roomijsfabriek Nova Zembla (Nieuwstraat, 
1933), naamplatenfabriek Replato (Burg. de 
Withstraat, 1941) en Mandenfabriek van Tuyl 
(Oude Brandenburgerweg, 1941). 

In bovenstaand overzicht zijn ruim zeventig namen 
van fabrieken en werkplaatsen genoemd. Het 
speuren in archieven heeft al veel informatie 
opgeleverd. Gesprekken met familieleden of oud-
werknemers hebben voor aanvullende gegevens 
gezorgd. Dat geldt echter niet voor alle genoemde 
bedrijven. Soms hebben we niet veel meer dan een 
naam en de locatie. 
Maar het speurwerk gaat door en het informatie
bestand groeit gestaag. 
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NEDERLANDSCH FABRIKAAT 

VIERTAKT 

HULPMOTOR 
in elk normaal Heerenri jwiel 
te monteeren. ... Prijs ƒ 95 . -

B M I-Rijwiel voor Dame of 
Heer. Compleet. Prijs ƒ 1 5 5 . -

AGENTEN GEVRAAGD 

Bilthovensche Metaal Industrie - B i l t h o v e n 

Instrumentfabriek 
H. M. SMITT 
DE BILT-STATION 

Instrumenten voor Mijnbouwkunde 
en Draadluoze Telegrafie. 

2. 
3. 

De bronnen, die de gegevens (op)leverden voor dit overzicht, zijn zo talrijk en divers, dat terwille van de 
leesbaarheid van bronvermelding is afgezien. Geïnteresseerden kunne terecht in het archief van de historische 
kring. 
Zie ook: "Biltse Molens". J.W.H. Meijer, De Biltse Grift, februari 1993. 
Zie ook: "Een interview met de Heer Olland", Bert van Kooten, De Biltse Grift, november 1992. 

Boomkweker en handelsman: Johannes Barend Groenewegen 

Frans Nas 

" DE BILT. Op 77-jarige leeftijd is alhier overleden de heer J.B. Groenewegen, oprichter der firma 
Groenewegen en Co, de bekende Kon. Boomkweekerij alhier, welk een oppervlakte van pl.m. 45 
H.A. in cultuur heeft. 
Barend Groenewegen -zo was hij algemeen bekend- moet beschouwd worden als één der 
baanbrekers op 't gebied van den Nederlandschen tuinbouw. Op 18-jarigen leeftijd ging hij naar 
Elberfeld, waar hij aan het hoofd eener groote bloemisterij kwam. Spoedig keerde hij echter terug, 
en nam de zaak van z'n vader te Amsterdam over, welke onder zijn leiding spoedig zoo'n vlucht 
nam, dat hij zijn beide broers als deelgenoten in de zaak opnam. In De Bilt werd later een 
boomkweekerij gevestigd en toen Groenewegen om gezondheidsredenen naar buiten moest, vestigde 
hy zich te De Bilt om daar de kweekerij voor eigen rekening voort te zetten en tot een bloei te 
brengen, die haar een wereldreputatie deed verwerven. 
Woensdagmiddag 12 uur heeft de teraardebestelling van het stoffelijk overschot plaats op de 
begraafplaats achter Meijenhagen ". 

Dit 'in memoriam', gevonden in het Utrechts Nieuwsblad van 20-3-1917, schetst, heel kort, het beeld 
van een ondernemend man, die tot over onze grenzen bekendheid genoot. 


