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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het eerste nummer over het 'Bedrijvig Verleden' van De Bilt en Bilthoven. De
artikelen van het herfstnummer begeleiden onze jaarlijkse tentoonstelling op 18 en 19
november in WVT, die dit keer dit onderwerp bestrijkt.
De eerste gedachte aan onze gemeente is die van forenzengemeente. Er wordt gewoond en
elders gewerkt. Dit blijkt wat genuanceerder te liggen, zeker vroeger.
Het ligt in de bedoeling om in de komende nummers van De Biltse Grift meer aandacht
aan Biltse bedrijven te schenken, al dan niet nog bestaand. Wie informatie over oude
bedrijven in de bilt of Bilthoven heeft, wordt dan ook verzocht informatie aan ons door te
geven. Op die manier kan een goed beeld van ons 'bedrijvig verleden' ontstaan.
In dit nummer ook aandacht voor de kwekerij van Groenewegen. Bij de voorbereiding van
de tentoonstelling en dit nummer van De Biltse Grift mochten we ons verheugen in de
warme belangstelling en actieve steun van de kwekerij Linnaeus. De kwekerij, die op de
vroegere landerij van kwekerij Groenewegen aan de Utrechtseweg, ook een
bomenkwekerij uitoefent.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u op onze tentoonstelling te ontmoeten!
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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 buitenplaatsen.
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 vervaardigd, ("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 overzichtelijkheid 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-)overheidsbedrijven 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 JulianalaanPaltzerweg 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 tachtiger jaren geheel verdween. Blijft, dat
het bedrijf nog steeds warmwaterapparatuur vervaardigt.
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 aangevoerd 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 waterpasinstrumenten.
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Korte tijd later adverteerde hij met 'Instrumenten
voor Mijnbouwkunde en Draadlooze Telegrafie'.
Het op het gebied van relais zeer geavanceerde bedrijf 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 Metaalwarenfabriek', 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 elektriciteitscentrale 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 plasticartikelen. 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 Spoorwegemplacement, gelegen tussen het station en de
Rembrandtlaan, is het vanaf het begin van deze
eeuw een komen en gaan van fabriekjes en werkplaatsen geweest. Naast enkele brandstoffenhandelaren 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); Meubelmakerij G.Touw (1932); Biltsche Metaal Industrie
(1933); Fabriek van acolietplaten Acoliet (1936);
A.Kahn, in Tabakspreparaten (1936); Metaalwarenfabriek 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, Verlichtingsornamenten (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 pluimveeziekten. 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 Soestdijkseweg 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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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.

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 instrumentmakers 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

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 oudwerknemers 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 informatiebestand groeit gestaag.
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NEDERLANDSCH FABRIKAAT

VIERTAKT

Instrumentfabriek
H. M. SMITT
DE BILT-STATION

HULPMOTOR
in elk normaal Heerenrijwiel
te monteeren. ... Prijs ƒ 9 5 . B M I-Rijwiel voor Dame of
Heer. Compleet. Prijs ƒ 1 5 5 . -

AGENTEN GEVRAAGD
Bilthovensche Metaal Industrie -

2.
3.

Bilthoven

Instrumenten voor Mijnbouwkunde
en Draadluoze Telegrafie.

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.
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Speurwerk in archieven en bibliotheken heeft dit
beeld alleen maar bevestigd.
Johannes Barend Groenewegen had, vóór hij zich
in 1890 in De Bilt vestigde, in Amsterdam, èn
daar buiten, al naam gemaakt als boomkweker,
bloemist, tuinarchitect én ondernemer.
Alvorens nader in te gaan op zijn activiteiten in
De Bilt, willen we even stilstaan bij zijn Amsterdams verleden. Het 'groen' lijkt de
Groene wegens, behalve in de naam, ook in het
bloed gezeten te hebben.
Dit verleden begint, voor zover onze gegevens
strekken, bij grootvader Johannes Groenewegen,
die in 1795 door de familie Van Groll is
aangesteld om toezicht te houden op de buitenplaats 'Velserbeek', behorend tot de gemeente
Velsen. Tot zijn taken behoren onder andere het
innen van de pacht en het regelen van de
houtverkoop.
Amsterdam
Eén van zijn zoons, Jacob Cornells, wordt later
bekend als hortulanus van de Amsterdamsche
Kruidtuin. Hij volgt daar, op 23-jarige leeftijd,
zijn broer Nicolaas op en blijft er gedurende 49
jaar, tot aan zijn dood, als hortulanus werken.
Samen met prof.dr.F.W.A.Miquel, maakt hij een
systematisch geordende catalogus van de in de
Hortus voorkomende planten. Hij publiceert
regelmatig in het 'Maandblad voor Tuinbouw'.
In datzelfde blad worden de teksten opgenomen
van de voordrachten die hij in Utrecht houdt
voor het 'Genootschap van Landbouw en
Kruidkunde'.
Ook maakt hij zich bijzonder verdienstelijk door
de plantenruilhandel. Het was in die jaren niet
eenvoudig om planten uit Indonesië, Australië of
Zuid-Afrika naar Nederland te halen, omdat de
schepen vele maanden onderweg waren, en niet
uitgerust waren met de daarvoor nodige voorzieningen. Maar hij slaagde daar toch in. Jacob
Cornells Groenewegen deed in de Amsterdamse
Hortus dingen die in die jaren onmogelijk leken.
Zo gelukte het hem, als eerste, de victoria regia
op Nederlandse bodem tot bloei te brengen.
Hij had drie zonen en hij hoopte dat de oudste,
Johannes Barend, hem zou opvolgen als
hortulanus.
Blass uit Elberfeld
Het liep echter anders. Een bezoek van de Duitse
plantenliefhebber Blass aan de Hortus, speelde
daarbij een belangrijke rol. Johannes Barend,
toen 18 jaar oud, kreeg van zijn vader

toestemming om met de heer Blass mee te gaan
naar Elberfeld, waar Blass, naast een groot
bedrijf, ook een kwekerij met een aantal kassen
bezat.
Na korte tijd werd hij aangesteld tot Obergärtner
van de kleine bloemisterij van Blass. Kennelijk
beviel hem dit werk heel goed, want al spoedig
drong hij er bij zijn vader op aan hem in
Amsterdam een kans te geven. Nu was Vader
Jacob, behalve hortulanus, ook eigenaar van de
tuinen 'Zeldenrust' en 'Waakzaamheid' in de
Amsterdamse Plantage, die hij verhuurde als
bloemisterij. Vader bood zijn ondernemende
zoon die tuinen aan, onder de voorwaarde dat
Johannes Barend zich verder maar zelf moest
redden.
Terug in Amsterdam
Op 1 januari 1860 neemt Johannes Barend de
bloemisterij in Amsterdam over. Hij krijgt het
niet gemakkelijk, want de 14 jaar oude
bloemisterij verkeerde in een zeer slechte staat.
Met veel energie pakt hij de zaken aan. Om het
bedrijf weer lonend te maken was een totale
reorganisatie noodzakelijk. Maar hij heeft succes
en al snel worden zijn twee broers, Hendrik en
Jacob, in het bedrijf opgenomen. Uitbreidingen
blijven niet uit. Aan de bloemisterij wordt een
zaadhandel toegevoegd en enkele jaren later
openen de gebroeders een bloemenwinkel in de
Spiegelstraat. Het is de eerste bloemenwinkel in
Amsterdam. Laatste uitbreidingen zijn de
bloembollenafdeling en de boomkwekerij.
Het gebied in de Plantage blijkt na enkele jaren
reeds te klein voor de succesvolle Johannes
Barend. In 1873 wordt de zaak verplaatst van de
Plantage-Franselaan (thans Artis), naar de
toenmalige Oeterwalerweg.
Inmiddels was, te Watergraafsmeer, opgericht de
Koninklijke Nederlandse Tuinbouwmaatschappij
'Linnaeus', met als directeuren J.B. Groenewegen, zijn broer H. Groenewegen en J.C.
Krook. Naar deze Tuinbouwinrichting is later de
Oetewalerweg omgedoopt in Linnaeusstraat.
In de Linnaeusstraat wordt de zaak weer verder
uitgebreid, met als belangrijkste aanwinst, de
eigen drukkerij. De firma Groenewegen & Co,
zoals het bedrijf inmiddels heet, wordt tevens
uitgever van het toen zeer bekende tuinbouwblad
Sempervirens.
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Dit blad wordt, na 31 jaar als vrij tuinbouwblad
te hebben bestaan, in 1903 het orgaan van de
Maatschappij van Tuinbouw- en Plantkunde.
Advertenties in oude jaargangen van
Sempervirens geven een aardig beeld van wat de
firma Groenewegen & Co te bieden had. Eerst
en vooral waren zij
'Bloemisten,Boomkwekers,Zaad- en
Bloemhandelaren'. Maar ook waren zij in de
markt voor 'den aanleg, verfraaiing en
beplanting van Buitenplaatsen, Parken, Villa's
en Tuinen'. Verder hadden zij zeer
uiteenlopende produkten in voorraad. Zij
leverden 'Kunstmatige rotsen,
grotten,aquariums, enz.' van Blaton-Aubert uit
Brussel; 'Zomerhuisjes, paviljoens, volières,
enz.' van gespouwen eikenhout vervaardigd
door Carl Schliessmann in Mainz. Ook verkochten zij 'Werktuigen voor het vervaardigen van
bloempotten van koemest' en boden ze te koop
aan ' spoedig en smaakvol voorwerpen van kurkschors' van de 'London & Lisbon CorkwoodCompany'.

Zeist
Johannes Barend, de ondernemende firmant,
krijgt in de tachtiger jaren problemen met zijn
gezondheid. Zijn arts adviseert hem naar een
hoger en droger gelegen regio te verhuizen. Het
gezin Groenewegen-Blass, Johannes Barend is
inmiddels getrouwd met een dochter van zijn
eerste werkgever uit Elberfeld, verlaat
Amsterdam en betrekt huize ' Cattenbroek' in
Zeist. Wanneer zij zich daar in 1884 vestigen,
heeft het echtpaar Groenewegen acht kinderen,
drie zoons en vijf dochters, geboren tussen 1862
en 1881. Alleen hun oudste zoon, Bernhard (31-1865), blijft voorlopig in Amsterdam achter
en heeft daar waarschijnlijk al een functie in het
bedrijf van de gebroeders Groenewegen.
Zijn verzwakte gezondheid belemmert J.B.
Groenewegen echter niet om in de nieuwe
omgeving door te gaan met het groots
aanpakken van zaken. Dat blijkt al enigszins uit
een advertentie in 'De Weekbode van Zeist,
Driebergen en Omstreken' van 6-10-1883:
"Van de kweekerij der firma Groenewegen &
Co, onder de gemeente de Bildt, nabij
Utrecht, zijn in de nacht van 25 op 26
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REISGELEGENHEID
N A A R H E T K A N T O O R EN DE K W E . E K E R I J E N .
VAN U T R E C H T (CENTRAAL-STATION) NAAR D E BILT vertrekt vijf minuten
na elk heel en half uur de electrische tram (gele wagens). Deze lijn passeert de
halte Biltstraat.
VAN D E BILT N A A R U T R E C H T O F ZEIST vertrekt eveneens de tram elk
heel en half uur.
H A L T E N W A A R AF T E S T A P P E N :
Voor de Kweekerij „ L I N N A E U S "
Halte Houdringe
„JACHTLUST"
„
Soestdijksche Straatweg
„
„
„
„'t K L O O S T E R "
„
Hotel Poll
Vanaf station de Bilt is de afstand naar kweekerij „Jachtlust" ruim 20 minuten,
naar „Linnaeus" en „'t Klooster" ruim 30 minuten gaans.

September niet minder dan 300 stuks September
niet minder dan 300 stuks
Het komt nog sterker naar voren in het
'Utrechtsen Provinciaal en Stedelijk Dagblad'
van 10-10-1884, waarin Groenewegen en Co uit
Amsterdam adverteert met 'heesters, veeren,
boet- en plantstek, dennen, sparren en andere
coniferen, aspergieplanten', zij 'zijn per 100,
1000 en per 10000 stuks tegen lage prijzen verkrijgbaar aan hunne kweekerij te de Bilt bij
Utrecht. '
De Bilt
De gemeente De Bilt maakt voor het eerst
melding van deze nieuwe onderneming in haar
jaarverslag van 1885:
"De alhier nog slechts in wording zijnde
boomkweekerij van de Firma Groenewegen en
Co te Amsterdam belooft belangrijk te zullen
worden ".
Het betreft hier de eerste kwekerij van de
Groenewegens in deze gemeente, "die ongeveer
10 h.a. uitgestrektheid heeft". Ze beslaat het
grootste deel van het gebied omsloten door de
Soestdijkseweg, A. v. Leeuwenhoeklaan,
Brandenburgerweg en Groenekanseweg.

Onduidelijk is of J.B. Groenewegen uitsluitend
vanwege zijn minder goede gezondheid naar
deze dreven kwam.
Reeds in 1883 liet hij door de timmerman J.van
Santen uit De Bilt twee huisjes bouwen aan de
Soestdijkseweg. Deze woningen lagen tegenover
de eerste kwekerij van Groenewegen.
Verder vermeldt Brinkgreve dat Groenewegen in
Amsterdam, na aankoop van grond voor een
boomkwekerij aldaar, uitkeek
"naar een geschikt terrein elders ; dientengevolge werden ongeveer 30 H.A. bouw- en
weiland aangekocht, gelegen in de Bilt, een
plaats in de provincie Utrecht, gemakkelijk
met spoor en tram van alom te bereiken, voor
verzending gunstig in het midden van het land
gelegen ".
Brinkgreve noemt nog andere redenen voor de
vestiging in De Bilt:
"de grond, lichte en zware zandgrond, is voor
de kweekerij uitstekend. Wat hier gezaaid en
geplant wordt, maakt prachtige wortels, en
dien ten gevolge slaan de daar gekweekte
gewassen op alle gronden gemakkelijk aan,
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beter dan die op klei- en veengronden ".
Hij vermeldt, tenslotte, dat in 1883 een
begin werd gemaakt met de exploitatie van
dit nieuwe terrein.
De keus voor De Bilt was kennelijk al
gemaakt, vóór Groenewegen in 1884 naar
Zeist vertrok. Het is zeer waarschijnlijk dat
G.H.L. Baron van Boetzelaer, destijds
bewoner van de buitenplaats Houdringe, bij
de keuze voor De Bilt een rol heeft
gespeeld.
J.B. Groenewegen en Van Boetzelaer
leerden elkaar kennen bij de Kon. Ned.
Tuinbouw Mij 'Linnaeus' te Amsterdam,
waarvan J.B.
Groenewegen directeur en Van Boetzelaer
correspondent was. Nadien vonden er
verschillende grondtransacties plaats tussen Van
Boetzelaer en Groenewegen.
Zo lagen de bovengenoemde de huisjes aan de
Soestdijkseweg op het grondgebied van
Houdringe. Toen Groenewegen zich in 1890 in
De Bilt vestigde, ging hij wonen in de door Van
Boetzelaer nieuw gebouwde villa 'Linnaeus' aan
de Holle Bilt. In januari 1899 koopt
Groenewegen van Van Boetzelaer ruim drie
hectare grond met enkele huizen en in juli van
datzelfde jaar vraagt Van Boetzelaer
'vergunning om een magazijn met woning te
laten bouwen' aan de Holle Bilt, weer ten
behoeve van de familie Groenewegen.
Groenewegen & zoon
Inmiddels heeft Johannes Barend in 1887
definitief afscheid genomen van zijn
Amsterdamse onderneming.
Naast 'Groenewegen & Co' in Amsterdam krijgt
De Bilt de firma 'Groenewegen & Zoon'.
Johannes Barend neemt in De Bilt de bomenkweek voor zijn rekening, zijn twee broers in
Amsterdam behouden de overblijvende activiteiten, zoals de bloemen en planten en de
zaadhandel. De relatie met de Amsterdamse tak
blijft echter in stand, wat, onder andere, blijkt
uit vele advertenties waarin de gebroeders, over
en weer, verwijzen naar eikaars ondernemingen.
De Groenewegens, die in 1890 uit Zeist naar De
Bilt verhuizen, vestigen zich in de villa
'Linnaeus' aan de Holle Bilt. De zoons gaan al
spoedig een actieve rol vervullen in het bedrijf.
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De Bilt bij Utrecht.
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Bernhard, geboren 3-1-1865, krijgt het beheer
over de z.g 'oude kweek', en gaat wonen in de
in 1900 door zijn vader gebouwde villa op het
terrein van de kwekerij, hoek Soestdijkseweg Groenekanseweg.
John, geboren 3-11-1869, aanvankelijk
boomkweker, daarna vooral betrokken bij de
firma Blass & Groenewegen (waarover later
meer), vestigt zich in de woning naast het
bedrijfspand aan de Holle Bilt.
De op 23-6-1876 geboren jongste zoon,
Rudolph, gaat zich bezig houden met de
kwekerij in het Kloosterpark, en betrekt een
woning aan de Wilhelminalaan.
De totale omvang van de bedrijfsgrond is,
volgens het jaarverslag van de gemeente, in
1905 uitgegroeid van 17V2 ha. in 1894, tot 40
ha., verdeeld over de drie kwekerijen: de
'Kwekerij Jagtlust', aan de Soestdijkseweg; de
'Kwekerij Linnaeus', gelegen achter de villa
Linnaeus, en de 'Kwekerij Het Klooster', op
een terrein ten oosten van het huidige KNMI.
Men levert niet alleen bomen en heesters aan
Nederlandse afnemers, maar ook aan het
buitenland. Hoewel de gemeente De Bilt voor
het eerst in haar jaarverslag van 1892 melding
maakt van deze export, bevat het archief een
brief uit het jaar 1888 waarin aan Burgemeester
en Wethouders wordt medegedeeld dat in 1887
zendingen zijn verzonden naar Belgë (5),
Duitsland (8), Frankrijk (5), Engeland (2) en
Rusland (1).
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maar één voorhanden) en dat alleen, wanneer de
firma Groenewegen en Zoon haar catalogie
verzendt, verscheidene manden gebruikt moeten
worden maar dat als er dan niet meer dan 12 in
gebruik In 1894 bezoekt de eerder genoemde
M. Brinkgreve de kwekerijen aan de 'Utrechtschen Straatweg' en aan de 'Soestdijker Straatweg'. Hij schrijft over zijn bevindingen:
"Jaarlijks wordt gemiddeld 1/5 der geheele
oppervlakte van de kweekerij leeggerooid en
onmiddellijk, met inachtneming van de regels
voor den wisselbouw, weder volgeplant.
Behalve dat jaarlijks V2 millioen en meer stuks
houtgewas enz- uit zaad wordt gekweekt,
bedraagt in ronde cijfers de aanplant jaarlijks
gemiddeld:
4000 stuks appel, 4000 stukspeer, 1000 stuks
abricoos, 2000 stuks pruim en perzik, 6000
rozen, 4000azalea's,
2000hydraugea's,
20.000 bloemheesters, 35.000 verschillende
heesters, 8000 planten voor den vollen grond,
1000 kersen en morellen, 100.000 stuks boet- en
boschplantsoen, 6000 bessen, frambozen, enz.,
8000 coniferen, 6000 sparren in
verscheidenheden, 3000 klimplanten, 40.000
aspersie-, rabarber- en artisjokplanten, 3000
blijvende heesters, dus te zamen ruim 250.000
stuks.
Het getal vaste werklieden wisselt af van 35-40
man. Deze zijn als staf aan de inrichting
verbonden en dus niet aan wisselingen van
verzuim blootgesteld.
Zomer en winter, vorst of geen vorst, ziek of
gezond, steeds hebben zij hun vaste loon. Voor
spit- en andere werkzaamheden worden vaste
werklieden aangenomen, die ook naar dit zelfde
beginsel behandeld worden. Het getal losse
werklieden is natuurlijk afwisselend meer of
minder groot, naar mate van behoefte. Zoo
dikwijls nieuw land wordt gespit (IM. en dieper), en als kweekerij "klaar gemaakt", is het
aantal losse werklieden zeer belangrijk.
Voor het inpakken der gewassen in het drukke
seizoen (voorjaar Jan. -Mei, en najaar Oct. Dec.) vinden onder persoonlijke leiding van een
der leden van de firma, een baas en 10-14 man
bezigheid, terwijl er voor kantoorwerk 4-5
bedienden zijn.
Voor het maken der bossen en pakken voor de
verzending worden jaarlijks 60.000 groote

teenen geteeld, die met een aantal kleine voor
dat doel noodig zijn.
Voor mestbereiding zijn zoowel schuiten als
wagens en paarden voortdurend bezig bagger
aan te voeren. Deze wordt met de stalmest van
koeien, varkens en paarden op het terrein gemaakt, daarvoor aangewend en vormt eene
hoeveelheid van 2000 kubieke Meter of ongeveer
20.000 kruiwagens 'sjaars. "
Prijscouranten
We citeren nog even Brinkgreve:
"Het is duidelijk, dat eene zoo omvangrijke zaak
eene uitgebreide clientèle moet hebben. Het
getal prijscouranten, dat elk jaar aan vaste
adressen verzonden wordt, is dan ook meer dan
60.000. Een groot aantal worden bovendien
telken jare nu aan dezen, dan aan genen
verzonden. Voor het illustreeren of verluchten
dier prijscouranten worden Photographien
gemaakt en ook teekeningen naar de natuur voor
het snijden van houtgravuren".
Dat de firma heel veel prijscouranten verzond
was ook op het postkantoor in De Bilt bekend,
zijn, terwijl alhier het verder bijna nooit
voorkomt dat er een mand gebruikt wordt".
Bij een verbouwing van het postkantoor, in
1900, vraagt men zich af of er ruimte moet
komen voor een handwagen. Uit een archiefstuk
over deze kwestie:
"het is toch bekend dat hoogst zelden een
handwagen gebruikt wordt (en er is dan ook
maar één voorhanden) en dat alleen, wanneer
de firma Groenewegen en Zoon haar catalogie
verzendt, verscheidene manden gebruikt
moeten worden maar dat als er dan niet meer
dan 12 in gebruik zijn, terwijl alhier het
verder bijna nooit voorkomt, dat er een mand
gebruikt wordt."
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Op de foto: de heer H. Catoen, voor het kantoor aan de Holle Bilt.
Hij trad in 1888 op 12-jarige leeftijd in dienst bij Groenewegen en Zoon.
Hij bracht het daar tot meesterknecht en woonde jarenlang in de woning,
gelegen in de kwekerij aan de Soestdijkseweg (nu nr. 119). In 1948 vierde
hij zijn diamanten jubileum bij de opvolger van de firma Groenewegen.
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]Buitenplaatsen
De firma kent ook andere
activiteiten. In grote advertenties
wijst zij de lezers op de mogelijkheid
haar te belasten 'met het aanleggen,
het verfraaien, of het beplanten van
tuinen, buitenplaatsen, parken, enz.'.
In 1903 publiceert John
Groenewegen in 'Sempervirens' een
vijftal foto's en tekeningen van het
'plan van aanleg van het terrein ter
grootte van ruim 60 Hectaren' bij het
nieuwgebouwde 'Chr.Sanatorium
voor Zenuwleiders te Zeist'.
Wat later, in 1912, meldt het
Utrechtsch Prov. en Sted. Dagblad,
dat de firma Groenewegen & Zoon te
De Bilt de opdracht heeft gekregen
voor de aanleg van 'het bosch over
het IJ te Amsterdam', nader omschreven als 'den bosch- en parkaanleg in den Nieuwendammerham'.
Men koestert hoge verwachtingen:
'Men zal dan aan de overzijde van
het IJ, even voorbij het Tolhuis, niet
slechts frissche lucht kunnen happen,
maar bovendien de weelde van een
boschwandeling zich kunnen gunnen' . Bij de aanleg zullen 235000
bomen en heesters geplant worden.
Loslopend wild
Het bomen kweken in de door
Groenewegen in cultuur gebrachte
gebieden, (de drie kwekerijen liggen
ruim buiten de bebouwde kom van
De Bilt) gaat niet zonder problemen.
In 1891 vraagt Groenewegen een
jachtvergunning aan. Hij laat
Burgemeester en Wethouders weten
dat het kleine loslopende wild de
vooruitgang in de weg staat. 'Zoowel
hazen als konijnen richten jaarlijks in
onze kweekerijen groote schade aan',
schrijft hij. Uit de lange toelichting
op dit verzoek volgen hier enkele
fragmenten:

De Biltse Grift oktober 1995

- "Een grondstrook waarop ±100 drie-jarige
platgeleide boomen van Abrikoos; deze
werden door het afknagen der gesteltakken
onverkoopbaar en verteegenwoordigen eene
waarde van minstens f200,-.
-Eene partij Carpinus Betulus 1500 stuks
Haagbeuk welke verkocht waren ad f 12,- per
honderd is den vorigen winter geheel vernield.
-Eenige regels met ongeveer 60 uit Japan
ingevoerde Pruimsoorten, welke met veel zorg
en kosten waren gekweekt, de boompjes
werden door een paar hazen tot op 3/4 Meter
boven de grond rondom afgeschild; men
betaalt deze nieuwe gewassen met f2,50 per
stuk.
-Een groot aantal piramidevormig gekweekte
'Sorbus ' en 'Populus Bolleana ' waren wij
genoodzaakt twee jaren langer te behandelen,
wijl de lagere takken door de hazen waren
afgeknaagd.
-Geënte Iepjes, Appel-Piramiden,
geocculeerde Pruimen enz. werden op
verschillende plaatsen in de kweekerij dermate
gehavend dat er 2 à 3 jaren mede gemoeid
gaan alvorens het evenwicht hersteld is,
dikwijls ook komt er niets van terecht.
De bovenstaande feiten, kleinere
beschadigingen nog buitengesloten, vonden
plaats gedurende de laatste twee jaren, welke
wij bij onze opgaaf als maatstaf genomen
hebben ".
De jachtakten komen op naam te staan van
Rudolph. Zij geven hem het recht te schieten op
schadelijk wild. Het aanvragen van een jachtakte
gaat door tot 1919.
Koninklijk
In 1905 richten de drie gebroeders
Groenewegen zich met de meeste eerbied tot
'Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden'
met het verzoek het predikaat koninklijk te
mogen voeren. De Commissaris der Koningin in
de provincie Utrecht schrijft aan Burgemeester
en Wethouders dat de koningin dit predikaat
"slechts bij zeer groote uitzondering wenscht
te verleenen (.
) en veel minder vrijgevig
dan vroeger wenscht te zijn. Hare Majesteit
verlangt namelijk, dat niet alleen gelet zal
worden op de belangrijkheid en uitgebreidheid
der zaak, maar ook zal overwogen worden of
de aanvrager als mensch en als burger de

gunst waardig is, zich humaan voor zijne
ondergeschikten betoont, voor hunnen toekomst zorgt en zich verdienstelijk maakt voor
onzen nationale handel en nijverheid".
De burgemeester antwoordt o.a.
"er geen pensioenfonds voor het perso "dat de
aanvragers alhier gunstig bekend staan, goed
voor hun personeel zijn, en zich verdienstelijk
maken voor onzen handel en nijverheid voor
zover ik hierover kan oordelen. Voor zover mij
bekend is neel ".
In september 1905 laat de Commissaris van de
Koningin weten dat de Firma Groenewegen &
Zoon het predikaat Koninklijk is verleend.
In 1906 richten 'de getrouwe onderdanen en
ootmoedige dienaren' Bernhard en John
Groenewegen zich nog eens tot de koningin.
Hun verzoek betreft deze keer de firma Blass &
Groenewegen. De burgemeester schrijft weer
een gunstig advies, waarin onder andere staat
dat het gaat om een 'groot magazijn met
winkel', met een 'flink uiterlijk voorkomen',
gedreven 'op een gunstig gelegen stand van de
gemeente'. Ook deze keer gaat hun wens in
vervulling.
Blass & Groenewegen
Evenals in Amsterdam wil Johannes Barend
Groenewegen ook in De Bilt zijn werkterrein
verbreden. Daarvoor richt hij een nieuw bedrijf
op, de firma 'Blass & Groenewegen, Verkoopen Expeditiehuis van gereedschappen,
werktuigen en benodigdheden voor tuinbouw,
landbouw, huishouding, enz."
Uit mondelinge overlevering is bekend dat hij
daarvoor van zijn schoonvader, de heer Blass uit
Elberfeld, de benodigde financiën kreeg, onder
de voorwaarde dat de naam Blass in de firmanaam zou worden opgenomen.
De oudste berichten over deze nieuwe poot aan
de onderneming zijn van 1892. In dat jaar
adverteert de firma Blass & Groenewegen met
'gazonmaaiers met 4 spiraalmessen' en met een
'dames bloemenschaar'. Voor het uitgebreide
assortiment tuinbouwgereedschappen verzenden
zij, ook in 1892, een prijscourant.
Het aanbod varieert van schoffels, harken en
spaden tot 'appelschil-machinetjes,
pruimenboren en zelfwerkende kurketrekkers'.
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plaats van de firma, die haar bouwde, maar ook
Het 'Verkoop en Expeditiehuis' te De Bilt, van
voor de gemeente De Bilt en dat zij ook in de
waaruit de firma aanvankelijk opereert, was
landelijke omgeving een zeer goeden indruk zal
waarschijnlijk de woning van Groenewegen, of
maken, vooral, wanneer de firma het
een gebouwtje op het terrein van de kwekerij.
vóórterrein met de middelen, die haar daarbij,
Later gaat men, nog slechts op kleine schaal,
zeker beter dan eenige andere firma, ten dienst
over tot het zelf fabriceren van gereedschappen.
staan, in een keurig plantsoen herscheppen".
In 1904 vraagt J.B.Groenewegen vergunning
voor het bouwen van een werkplaats achter het
bestaande magazijn aan de Holle Bilt.
1
i
Dat 'bestaande magazijn' is het in 1899
door Baron van Boetzelaer gebouwde
bedrijfspand met woning. In die eerste
V E R K O O P - en E X P E D I T I E H U I S ,
werkplaats worden, volgens de aanvraag, geplaatst: '1 boormachine, 1
buigmachine, 1 knipmachine, 1
hebben >n voorraad voor directe aflevering :
ponsmachine, 1 veldsmidse, enz.'
in verschillende afwerking en grootte in prijzen, van

DE BILT bij Utrecht

In 1913 volgt een ingrijpende
verandering. Aanleiding is de uitbreiding van de eigen produktie. Blass &
Groenewegen gaat zelf 'gevlochten
gegalvaniseerd draad' (gaas)
vervaardigen. Daarvoor wordt aan de
Utrechtsche Straatweg een geheel
nieuwe fabriek gebouwd.
De Biltsche Courant schrijft op 6 juni
1914 een enthousiast verhaal over de
opening van dit bedrijf, waaruit we
graag enkele alinea' s overnemen:
" 't Spreekt vanzelf, dat, waar het
bedrijf van de firma Blass en
Groenewegen in hoofdzaak licht ijzer
verwerkt, men geen reus- achtige
machine in deze werkplaats moet
verwachten. Toch is de pons- en
knipmachine die we hier aantreffen,
er een van belangrijke capaciteit, over
de andere machines zwijgen we,
slechts wenschen we nog aan te
stippen dat de vuren der drie smidsen
en van de gloeioven door één
electrische blaasbalg worden
'gestookt', maar zoo dat elk vuur
door een gewone 'gas- kraan ' kan
worden uitgeschakeld.
De Biltsche Courant besluit haar bericht
met:
"Resumeerend, zeggen we niet te veel,
als we beweren, dat deze nieuwe
fabriek een aanwinst is in de eerste
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Snoeimessen, in
/'0.40, / 0 . 5 5 , ' °-95 / • 1 . 0 5 , / 1.20, 1 1.30.
ƒ 3 . 2 5 , ƒ2.45 enz.
Entmessen, Boskoopsch mode , ,/'°-7°
Snoeimessen, met langen steel en riempje, voor zware,
prima zeer doelmatig ƒ2.25

de struiken,

Snoeischaren, in onderscheidene modellen, in prijzen van / 0.45
/ 0 . 8 0 , ƒ1.25,./ 1.45, / i - ° 5 , / ' 2 - 2 5 , ' 2 -9°>./'3-—,/4-25>./' 6 -75>enz.
Snoeischaren, voor doornenheggen ,en zwaar hout, / 3.75, ƒ ^.50
Rupsenscharen, ook geschikt vodr' vruchten, / 0.75, / 1.20, ƒ 2.25,

/3-T5> /'4-5°1 «au-

Grasscharen, ƒ 1.—, / 1.90, / 3.50,
Heggesçharen, ƒ 1.90, ƒ 3.50, "J 5 — •
Boomrooiersbijlen, ook met «telen, ƒ 2.25, / 3.50, ƒ 3.90, /' 4-5°Bijlhouweelen, met houweel en bijl, ƒ 3 . 2 5 , met sterken steel ƒ41—
Snoeibijlen, met stepl, ƒ 1.05, / 1.45, ƒ 2.25.
Snoeihakmessen, J 1.—. .
Snoeizagen (Boomzagen) / 0.55, ƒ 0 . 9 5 , ƒ I-°5> / *-25> ./ J -95'Boomsikkels (halve maan) /'4.40.
Boombeitels f 1.45, ƒ2.25, ƒ3.25.
Bindspijkers, voor het aanbinden van klimplanten, rozen, enz. /' 1.75
en ƒ2.25 per doos van 100 stuks.
2
Tuin- en Serrespuiten ƒ 1 . 7 5 , /Z22.-I^5), /ƒ2.50,
- 5 ° i ƒ 3 - 1 0 ) / 4-35> /"4-5°i
IO
ƒ4-75) /.?.-?5) / -75-_
Gieters, ronde Hollaiïdsche, ovale Gentsche* Engelsche, _/ 1.60,
2
ellz
ƒ ' - 7 5 / ' 2 . , / 3 . 5 0 , / ' 4 . — i y ^ 5 1 / _ 4 - 5 ° , ƒ 5-3°, ƒ 6-5°
Tuinspaden 111 alle modellen en voor alle grondsoorten, met en
zonder stelen.
Harken met verschillend aantal tanden, verstaald en onverstaald
compleet met steel ƒ0.50, ƒ 0.60, ./ 0.70, / 1.05, ƒ 1.30, ƒ 2.—, enz
Kxtra sterke esschen Harkstelen / 0.45. " Y "
'

B M g r e p e n , sterken steel/ 1.65, / 1.85, / 2.10, extra groot model ƒ 3.75
Mestgrepen met sterken steel, / 1.65, ƒ 2.10, ƒ 2.35.
t>.-3 Wij vestigen voor dit seizoen vooral de aandacht op onze Snoeigereedschappen, alles van prima kwaliteit staal, uit de hand bewerkt.
Zij' verdienen verreweg de voorkeur boven het fabriekswerk dat
veelal wordt gebruikt. Voor de deugdelijkheid der door ons geleverde gereedschappen wórdt gegarandeerd.
r >
Orders boven ƒ 1 0 . — , waarvan het bedrag ons bij de bestelling!
wordt ingezonden, worden franco tot het naaste station geleverd. >
Beschrijvende en geïllustreerde catalogus,, g r p p t . i ó c pagina's, mei
ruim 500 afbeeldingen, wordt op aanvraag.franïo toegezonden..;. .

.
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Aan de linkerzijde van het gebouw bevindt zich
eerst de schilderswerkplaats, vervolgens de
netting-kamer, waarin een automatische,
gepatenteerde, dubbelspiralige netting-machine,
door een afzonderlijken motor gedreven, het
bekende netting (gaas) tot een breedte van 2,20
M., en door een bijzondere inrichting tot nog
grootere breedte kan fabriceren ".
'Wantoestanden'
Dat de oude bedrijfsruimte te klein was
geworden, kan ook opgemaakt worden uit de
volgende affaire.
In de Biltsche Courant van 28 maart 1914
verschijnt een ingezonden stuk van 20
werknemers van Blass & Groenewegen. Hun
namen staan onder het stuk vermeld.
Zij refereren aan een artikel in 'De Arbeid', een
sociaal-democraties weekblad voor Gelderland
en Overijsel, waarin gesproken wordt over
'wantoestanden' bij Blass & Groenewegen. De
inzenders verwijten het blad 'dikke woorden,
minder juiste voorstellingen en overdrijvingen'.
Als voorbeeld citeren zij:
"Hooghartige houding en brute willekeur der
Christelijke patroons, die op schunnige
manier arbeiders uitzuigen; ware slaven, die
elke dag als beesten uitgebeuld en afgejakkerd
worden, zoodat ze maar eens zoo'n enkele
keer opmerken, dat zij nog menschen zijn ".
Wat was er gebeurd? In het kort kwam het er op
neer, dat op een zaterdag de arbeiders flink
onder druk waren gezet om het werk af te
maken dat 's maandags afgeleverd moest worden. Dat was, volgens de schrijvers van het
ingezonden stuk, door enkelen aangegrepen 'om
toch vooral propaganda te kunnen maken voor
de S.D.A.P. en tot aansluiting bij die partij uit
te nodigen'.
De inzenders geven toe dat de werktijden
betrekkelijk lang zijn:
"En waardoor? Op 't oogenblïk kan de firma
niet meer arbeiders aan het werk zetten,
omdat daar het tegenwoordige fabrieksgebouw
niet groot genoeg is, de werklieden zouden
elkaar in de weg loopen. Als de nieuwe
fabriek klaar is kunnen er meer arbeiders
tegelijk werken en dan zullen de arbeidstijden
ook wel korter worden ".

Imito & de Specht
Naast Blass & Groenewegen waren de
Groenewegens nog gelieerd met een tweede
bedrijf. Bij de Kamer van Koophandel werd het
in 1920 ingeschreven als 'Vereenigde fabrieken
voor Houtbewerking Imito en De Specht' te De
Bilt. (Met als commissaris J. Groenewegen uit
De Bilt.)
De geschiedenis van dit bedrijfje is wat
onduidelijk, daarom een poging tot reconstructie
met behulp van gevonden gegevens.
De centrale figuur lijkt te zijn W.A. Klinghardt,
die zich in 1890 als schrijnwerker in Zeist
vestigt. Evenals de Groenewegens is hij
verbonden met de Evangelische Broederschap
aldaar. Hij neemt de schrijnwerkerij van het
Broederhuis in Zeist over. In 1896 adverteert hij
met 'Zeister Meubel Industrie', Klinghardt &
Co, Broederplein te Zeist.
Twee jaar later trouwt hij met Hendrika
Groenewegen, een dochter van J.B.
Groenewegen. In 1909 treffen we een fraaie
catalogus en prijscourant aan van de Maatschappij "De Specht, voorheen Klinghardt & Co,
gevestigd aan de Karpervijver te Zeist.
Bij de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel van 'Imito & De Specht' in 1920
komt zijn naam ook voor en wel als (mede)directeur.
Inmiddels werden in een advertentie in de
Biltsche Courant van 9-11 -1918 ' Leerling
draaiers en schrijnwerkers gevraagd' bij de
fabriek van Houtwerken Imming & Van
Tongeren, gelegen op het terrein van Blass &
Groenewegen.
In dit kader is het goed een andere naam te
noemen. J.B. Groenewegens dochter Agathe
trouwde in 1988 met W.H. Arkes. Zij gingen in
Enkhuizen wonen. Na de scheiding komt
dochter Agathe met twee zonen terug naar De
Bilt en trekt in bij haar vader.
Grootvader Johannes Barend schijnt zijn eerste
kleinkinderen nogal verwend te hebben. 'Over
het paard getilde jongens' vertelt een familielid.
Johannes Barend deed van alles om die jongens
een leuk bestaan te verschaffen. Omdat ze niet
voor 'het groen' in de wieg gelegd waren,
kregen zij ruimte om iets anders te gaan doen.
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In 1916 vraagt J.B. Groenewegen 'voorlopige
vrijstelling van opkomst in werkelijke dienst' bij
de Landstorm voor W.Arkes. Deze is dan
'bedrijfsleider' van een 'fabriek van houtwaren'
waar 15 personen werken.
Het is aannemelijk te veronderstellen dat in
1920 de fabriek van bedrijfsleider W. Arkes
(Imming & Van Tongeren wordt Imito) en het
bedrijf van W.A. Klinghardt (De Specht)
werden samengevoegd tot Imito & De Specht,
waarvan W.Arkes de andere directeur was.
Het archief van De Bilt bevat nog een verzoek
van 'Imming & Van Tongeren' uit 1919, waarin
zij vergunning vragen voor ' den WelEdelGeb.Heer E.L. Kramer te Rotterdam te mogen
vervaardigen een Houten Landhuis, te stellen op
betonnen voet, voorzien van brandvrij rieten
dak, te plaatsen in het Oosterpark, Bilthoven'.
Na een tweede, uitvoeriger verzoek aan
Burgemeester en Wethouders, krijgen zij als
antwoord 'dat wij het bouwen van houten huizen
in deze gemeente, en meer speciaal te Bilthoven,
met het oog op brandgevaar, niet wenschen toe
te laten'.
Terug naar Johannes Barend
Buiten zijn onderneming is hij aanvankelijk ook
actief in het maatschappelijk leven. In 1890
schrijft hij aan Burgemeester en Wethouders van
De Bilt dat hij 'de benoeming tot lid van de
Nieuwjaarscommissie en van de commissie van
onderstand, ter bel. van de Algemeene Armen te
De Bilt gaarne zal aanvaarden'.
In 1906 bedankt hij schriftelijk voor het
lidmaatschap van de eerstgenoemde commissie.
In zijn villa Linnaeus wordt huisonderwijs
gegeven aan enkele kinderen van zijn zoons en
de kinderen Arkes. Daarvoor heeft hij de heer
J.J. La Maître aangetrokken. In 1902 wordt La
Maître benoemd aan de Biltsche Burgerschool.
J.B. Groenewegen is dan voorzitter van het Bestuur van de 'Vereeniging de Biltsche
Burgerschool'.
In 1894 stelt hij zich candidaat voor de Biltse
gemeenteraad, maar wordt niet gekozen.
Hij houdt zich nog vele jaren intensief bezig met
zijn ondernemingen. Geleidelijk aan echter
worden deze zaken overgenomen door zijn
zonen, al blijft hij op de achtergrond meeregeren.
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Hij bemoeit zich vooral met de handel in
onroerende goederen, met name in het
Kloosterpark, waar hij grote stukken grond
koopt. Hiervan verkoopt hijn kleinere percelen
aan particulieren voor de bouw van landhuizen
en villa's. Als het terrein is volgebouwd draagt
hij de bijbehorende wegen, na heel veel correspondentie en onderhandelingen, over aan de
gemeente.
Anne-Geert Groenewegen, kleinzoon van
J.B.Groenewegen, geboren in 1910 in De Bilt,
vermoedt dat kort voor de Eerste Wereldoorlog
de teruggang van het bedrijf al is ingezet. Een
goede vriend van de familie, een zekere Van de
Vlugt, vertrok naar Amerika om daar een grote
uitbreiding van Groenewegens bedrijf te
realiseren. "Grootvader liet zich nogal
gemakkelijk ompraten door jonge actieve
mensen om hem heen". Amerika werd een
fiasco, en dat kostte J.B. Groenewegen, die
borg had gestaan voor deze onderneming, heel
veel geld.
Verder veroorzaakte de Eerste Wereldoorlog
een crisis in de tuinbouw, welke ook niet zonder
gevolgen bleef voor het bedrijf. Toen tenslotte,
vader J.B. Groenewegen in 1917 overleed en
zoon Rudolph in conflict kwam met zijn twee
broers, ging het snel bergafwaarts. Rudolph
eiste zijn kindsdeel op. Dat was een forse
aderlating voor het bedrijf waardoor een gebrek
aan financiën ontstond. Met veel inzet hebben
de gebroeders Bernhard en John nog jarenlang
het hoofd boven water kunnen houden.
Na zijn uittreden heeft Rudolph nog pogingen
gedaan om een eigen bedrijf te stichten. Hij
kocht daartoe de grond van de kwekerij in het
Kloosterpark. Na enkele jaren heeft hij echter
De Bilt verlaten. Hij kwam in 1947, door een
verkeersongeluk te Mijdrecht om het leven.
John, die zich aanvankelijk vooral met de firma
Blass & Groenewegen bezighield, verlegde zijn
aandacht naar iets geheel anders. In 1913 werd
hij gekozen tot gemeenteraadslid en was
wethouder van 1914 tot 1926. Van de firma
Blass & Groenewegen nam hij steeds meer
afstand, al stond hij in 1923 nog geregistreerd
als commissaris van de N.V.
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Daarnaast bemoeide hij zich nog met de
kwekerij Linnaeus. Hij overleed op 26-1-1963
te Zeist.
Bernhard bleef wonen en betrokken bij het werk
op de 'oude kweek', hoek SoestdijksewegGroenekanseweg. Zijn zoon, Johannes Barend,
die allerwegen gezien werd als toekomstige
opvolger, overleed reeds in 1928, 32 jaar oud.
Vader Bernard overleed driejaar later. De
Biltsche Courant van 23-10-1931 vermeldt zijn
overlijden: "...de ontslapene ging veel op reis
voor de zaak en ook hedenmorgen was hij op
een dienstreis. Hij was een algemeen bekend en
geacht ingezetene".
In 1932 gingen de andere twee kwekerijen over
in handen van H.W. Riessen uit Zeist.

Bronnen:
Archief Gemeente Amsterdam
Archief Gemeente De Bilt
Archief Gemeente Utrecht
Archief Gemeente Zeist
Rijksarchief Utrecht
Kamer van Koophandel Utrecht
Bibliotheek Landbouw Universiteit Wageningen
Gesprekken met A.Groenewegen, Zeist
Literatuur
- 'Een bezoek aan de boomkweekerijen van
Groenewegen & Zoon, aan de Bilt'.
M.Brinkgreve. Uit: Eigen Haard, 1894.
- 'Een blik terug, na 70 jaar'. Uit: Voor
Tuinbezitters door Groenewegen en Zoon,
Tuinarchitecten. Uitgave N.V.Boom kweekerijen
Groenewegen & Zoon, gevestigd te De Bilt. 1930.

Aan de firma Blass & Groenewegen kwam in
1934 een einde door een faillissement.
De N.V. Imito & De Specht werd in 1939
"ingevolge besluiten der algemene vergadering
van aandeelhouders" ontbonden. Aangever en
vereffenaar was N.W.Klinghardt.
Afsluitend willen we opmerken dat een
publikatie als deze, eigenlijk ontoereikend is om
aan het leven en het werk van Johannes Barend
Groenewegen voldoende recht te doen. Veel
aardige en interessante details moesten
onvermeld blijven, waardoor het beeld van deze
ondernemende man wat onderbelicht is
gebleven. Geïnteresseerde lezers kunnen echter
terecht bij de historische kring, die alle
verzamelde informatie over de Groenewegens
bewaart in haar archief.

Dinsdagmiddag deed HJVL de K o n i n g i n m e t prinses W i l h e l m i n a en gevolg e e n rijtoer over D e B i l t . A a n de
P r i n s e n l a a n , even voor de T o l , stapte H . M . uit het rijtuig en wandelde m e t het prinsesje aan de h a n d in de
bosschen rond. Zaj vertoefde geruime tijd op het gebied van de firma Groenewegen en C o , waarop H . M .
eindelijk de weg door den tuin e n het huis van den chef dier firma koos, o m weder op den weg te k o m e n .
JIJaarna werd over de Bilt en öoesteroerg de terugweg naar öoestdijk aanvaard.

(Uit: de 'Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken', 24-7-1886.)
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De Tabaks-, Sigaretten-, maar vooral de Sigarenindustrie in De Bilt
Drs. J.I.M. Cladder-Stinkens
Wie in deze tijd iets positiefs zegt over roken wordt meewarig en vermanend, of zelfs zeer afwijzend
bekeken. Hoeveel anders was dat niet zo'n honderd jaar geleden. Na het diner verduisterden
sigaren walmen de eetkamer en moeder en de kinderen snoven vol welbehagen de aromatische geur
op. "Ha, vader rookt" was toen nog synoniem met vrede en gezelligheid. (Kom daar nu nog maar
eens om).
Aan de Westerlaan 7 was in 1922 de sigarettenRond 1920 bestonden er in De Bilt meerdere
fabriek "AFRIKA - STAR" gevestigd van H.
tabaksindustrieën. Al in 1907 kwam Bastiaan van
Lascaris. De sigaretten van deze fabriek werden
Vliet uit Linschoten naar De Bilt en vestigde aan
verkocht voor drie, drie en een half en vier cent
de (Utrechtscheweg 101) Dorpstraat 113 een
per pakje. De sigaretten werden mede door zijn
sigarenfabriekje. Tevens handelde hij in sigaren,
echtgenote E. Schaad in een winkel aan de
sigaretten en tabak in het winkeltje in zijn huis. In
Voorstraat 75 te Utrecht verkocht. Lascaris
1914 adverteert hij in de krant voor een
adverteerde regelmatig voor "nette heldere
leerjongen. In 1923 vroeg hij een bouwvergunning
meisjes" die zich op zaterdag tussen 3 - 5 uur
aan voor het verwijderen van het dak van de werkkonden aanmelden.
plaats. Dit puntdak werd afgebroken en een plat
Op 6 februari 1924 werden H. Lascaris en E.
dak bleef over. Waarschijnlijk werd dit gedaan om
Schaad helaas failliet verklaard en de handelszaak
meer licht op de werkvloer te krijgen.
en de fabriek werden opgeheven.
In het pand waarin voorheen de firma Blass en
In 1920 verleende de Gemeente De Bilt
Groenewegen gevestigd was (thans Hessing)
toestemming tot het oprichten van een sigaretverrees in 1927, na ingrijpende verbouwing onder
tenfabriek aan K. Slager. Hoe het deze man
leiding van het Utrechtse Architectenbureau
vergaan is vermeldden de archieven niet.
L.F.C. Gautthier de NV Koninklijke Utrechtse
In 1921 vestigde S. Antoniou & Co zijn
Sigarenfabriek H.G. en M.A. Hagen. De
sigarettenfabriek aan de Spoorlaan 22 in Bilthoven.
feestelijke opening was op dertig april 1927.
Twee jaar later ging hij zelf aan de Rembrandtlaan
26 wonen. De handelsnaam "Egyptian Cigarettes
De Sigarenfabriek Hagen werd in 1852 opgericht
Import Company" werd in 1926 "Egyptian
door de broers Hendricus Gerardus (1829) en
Cigarettes Import". Bij het bedrijf werkten toen 14
Martinus Adrianus Hagen (1830) en was gevestigd
mannen, 8 vrouwen, 11 jongens en 9 meisjes. Het
te Utrecht aan de Lange Viesteeg Wijk C nr
salaris van de directeur bedroeg 15% van de
193/194, hoek Vredenburg (=Lange Viestraat 23)
winst. De groothandel en de fabriek werden in
Korte Viestraat 1-9.
1926 samengevoegd onder de naam NV Verenigde
Het bedrijfspand van Hagen stak nogal uit en was
Egyptische Sigarettenfabrieken voorheen S.
daarom in Utrecht algemeen bekend als de "puist
Antoniou. Op 31 juli 1934 hield de fabriek op te
van Hagen". Deze "puist" vernauwde de toegang
bestaan. Dit was voor de omwonenden een
tot de Lange Viestraat dermate dat Hagen in 1927
moment om opgelucht adem te halen. Zij hadden
een overeenkomst met de Gemeente Utrecht
het niet zo op het personeel van de fabriek. "De
aanging, waardoor de "puist" gesloopt zou kunnen
meisjes uit Utrecht rookten op straat en als het
worden. In dat jaar verhuisden kantoor, woonhuis
draaiorgel kwam werd er gehost op straat. Er lag
en sigarenfabriek naar de Bilt, Utrechtseweg 163.
ook altijd veel papier op straat. Het leek wel een
In het pand vestigde zich de firma Kreymborg.
achterbuurt".
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Na het overlijden van de heer G.L.M. Hagen in
1925 werd de directie gevormd door de drie zoons
van de overledene, de heren J.J. Henri M. Hagen,
J.W.M. Hagen en J.H.M. Hagen. J.J. Henri M.
Hagen werkte al vanaf 1911 in de fabriek van zijn
vader en had in het bedrijf eerst als leerjongen en
later als procuratiehouder gewerkt. Hij werd al in
1921 in de directie opgenomen.

Het bedrijf hield zich bezig met het produceren
van sigaren en het importeren van sigaren,
sigaretten en tabak. Het kenmerkende van de fïma
Hagen was dat er rechtstreeks aan de eigen
winkeliers werd geleverd en niet aan de
detailhandel. Ook vertegenwoordigde Hagen
buitenlandse huizen in tabaks waren. Hagen had
daarvoor een groot aantal winkels in beheer,
bijvoorbeeld op het
Vredenburg, Zadelstraat,
Lucas Bolwerk,
Nachtegaal-straat,
Kalverstraat Amsterdam,
Utrechtsestraat
Amsterdam, Spuistraat en
Korte Poten in Den Haag,
Galeries in Scheveningen,
Noord-blaak Rotterdam,
Vrijthof Maastricht en
Barteljonstraat in
Haarlem. In 1935 (en in
sommige gevallen eerder)
werd de winkelexploitatie
in het hele land stopgezet. De reden hiervan
was de groei van de
grootindustire in de
sigarenbranche, waardoor
het zelf exploiteren van
eigen winkels niet meer
rendabel was.
Het terrein aan de
Utrechtseweg had een
oppervlakte van
18.000m2, terwijl de
fabriek en bijge-bouwen
een ruimte van 15.000m2
in beslag namen. Afgezien
van de werknemers in de
administratie, de
expeditie, de vochterij en
het pakhuis werkten
j tweehonderdtwintig
1 mannen aan de
sigarenfabricage. Aan
lange tafels gezeten werkten zij naast en tegenover
elkaar in een heldere en schone ruimte met veel
daglicht, want het dak was grotendeels van glas.
Dit is van belang bij het op kleur leggen van de
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sigaren (licht, middel, zwaar). De temperatuur in
het hele gebouw werd constant gehouden en de
lucht in de werkzalen werd voortdurend door
zuigers ververst. In de droogkamers bedroeg de
temperatuur 120°F, de ideale temperatuur voor
een goede sigaar.

£:/

Het fabricage proces.
In 1927 is J.J. Henri M. Hagen directeur van de
N.V. Hagen. De tabak wordt geïmporteerd uit
Indonesië, toen nog een kolonie van Nederland.
Er is Sumatra, Borneo- en Javatabak. Men verwerkte ook Zuidamerikaanse tabak, te weten
Havanna, Brazil en Yara. De tabak arriveerde in
grote pakken die na aankomst in de fabriek werden
gewogen, opengesneden en uitgepakt. Het eerste
stadium van bewerking was het onderdompelen
van de tabak in water. Hierdoor werd de broos
geworden tabak weer elastisch en soepel, waarna
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de stelen en nerven verwijderd werden. De tabak
werd in soorten bijeenverzameld. De verschillende
soorten werden gemengd en juist dat mengsel
maakte de eigen smaak van de sigaar, en was
tevens het geheim van de fabrikant.
Het binnengoed vormde de 'body' van de sigaar
en bestond uit een mengsel van wel soms 20
verschillende soorten tabak. Het
binnengoed werd bijeengehouden
door een reep tabaksblad, dat
omblad werd genoemd. Het
omblad moest zowel stevig als
soepel zijn, om het binnen-goed
te kunnen bundelen en de sigaar
goed te kunnen vormen.
Binnengoed dat met een omblad
omwikkeld was noemde men ook
wel wikkel of bosje. De maker
ervan heette dan ook
bosjesmaker.
De eigenlijke sigarenmaker nam
een smalle strook van de fijnste
tabak, die hij spiraals-gewijs om
het bosje heen wikkelde (zie een
sigaar). Dit dekblad moest
volkomen gaaf zijn om geen
'valse' lucht te kunnen doorlaten.
Bovendien moest het een egale,
bruine kleur hebben en qua smaak
en aroma zijn afgestemd op de
rest van de sigaar.
Het dekblad werd aan het eind
met een onschuldige kleefstof
vastgehecht. Vervolgens gingen de
sigaren naar de controle waar ze
gecontroleerd werden op de juiste
lengte en dikte. Verder werd er gelet op de juiste
stevigheid. In groepjes van tien stuks werden de
sigaren aan deze nauwkeurige inspectie
onderworpen. Na goedkeuring werden de sigaren
afgeleverd op de sorteerzaal waar zij op kleur
gesorteerd werden en in kistjes van honderd,
vijftig of vijfentwintig stuks werden verpakt. De
gevulde kistjes gingen onder een pers, waardoor
de sigaren een "aangename" vorm kregen. Na een
verblijf van enkele dagen in de stoomdrogerij
verhuisden de kistjes naar de plakkerij. Hier
werden de kistjes dichtgespijkerd en van randen en
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etiketten voorzien, en gingen ze naar het magazijn.
Voor de export naar de tropen werden de sigaren
speciaal in blik verpakt, hoewel ze ook in blik in
Nederland te koop waren.
Hoewel de Biltse Grift voor de fabriek langs
meanderde en er een haven was, is deze
waarschijnlijk voor het vervoer van de sigaren
niet meer gebruikt. Voor diegene die benieuwd is
naar enkele merknamen van Hagen: -Hagen, Royal House, -Brevas, -Camélias, -Carlotta, -Aida, en -Josephina Extra (fl 58,- per 500 stuks)
(inclusief vracht, invoerrechten en blikkosten,
franco thuis).
Rond 30 april 1927 werd de Sigarenfabriek Hagen
in De Bilt geopend. Op 1 augustus van datzelfde
jaar werd ook het 75-jarige jubileum gevierd.
Mevrouw de Wed. Hagen, echtgenote van wijlen
de Heer G.L.M. Hagen en haar drie zonen, die het
bedrijf beheerden werden met een erewacht van
het personeel verwelkomd en toegezongen. Bij
deze gelegenheid kreeg de NV Hagen het predikaat
"Koninklijk". De kinderen van het personeel
kregen een feestelijke middag in het gebouw
Plompetoren te Utrecht aangeboden door de
directie, terwijl deze zelf van 3 tot 5 recipieerden
in het kantoorgebouw. Het personeel was verder
de hele dag vrijaf.
In 1935 werd de NV omgezet in een firma met als
enige firmant de Heer J.J.H.M. Hagen.
Gelijktijdig daarmee werden de laatste
winkels opgeheven. De fabriek in de
Bilt werd verlaten en voortgezet in
Baarn. De levering van sigaren
geschiedde vanaf dat moment
uitsluitend aan derden. De
doelstelling in Baarn was het
vervaardigen van 60.000 sigaren per
week van een bijzonder merk, beperkt tot een 8-tal merken in de
prijsklasse van 25 tot 60 cent,
waaronder 14.000 senoritas in de
prijsklasse van 13 cent. Het pand aan
de Utrechtseweg werd verkocht

aan de NV Reckitts Handelsmaatschappij,
producent van het toen bekende zakje blauw.
Op 31-12-1936 was Hagen in liquidatie. Op 1-11937 werd de liquidatie beëindigd door de inbreng
van het gehele bedrijf in de "Hagen's Exploitatie
Maatschappij NV" gevestigd te De Bilt. Het doel
van deze maatschappij was statutair het exploiteren
van de onroerende goederen uit de voormalige
N.V. in 1 liquidatie.
Op 23-03-1952 werd "Hagen's Exploitatie
Maatschappij" ontbonden. Op 19-12-1952 werd
door J.J.H.M. Hagen een nieuwe NV opgericht:
de Koninklijke Sigarenfabriek H.G. en M.H.
Hagen N.V. wederom te Baarn. Het bedrijf werd
op 31-07-1956 opgeheven.
Research:
Frans Nas
Bronnen:
Archief NV Koninklijke Utrechtse Sigarenfabriek
Gemeentelijk Archief Utrecht
Biltse en Bilthovense Courant
Kamer van Koophandel en Fabrieken
Gemeente De Bilt
De Sigaar. Uitgave Nederlandse Vereniging
van de Sigarenindustrie te Eindhoven
Nas, F., "Sigaren uit Dieren"

N. V, Vereenïgde Egyptische
Gigarettenfabrieken
v/h. S. Antoniou
te B I L T H O V E N .
De A l g e m e e n e
Aandeelhoudersv e r g a d e r i n g , welke g i s t e r e n t e n k a n tore der V e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u den, heeft een dividenduitkeering
van
13.3 % vastgesteld,
zijnde
fl. 1 3 3 . — per a a n d e e l .
(4890)
Dit d i v i d e n d is m e t i n g a n g v a n
heden tegen coupon N o . 1 bij de
I N C A S S O B A N K , te U t r e c h t of ten
k a n t o r e der V e n n o o t s c h a p betaalbaar gesteld.
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Stoomwasserij 'de sneeuwbal'
De was doen, is tegenwoordig een karweitje
dat je even tussen door doet. Je zet de
wasmachine aan en het werk wordt voor je
gedaan. Heel wat anders dan vroeger, toen alle
was met de hand gedaan moest worden. Voor
de rijken was dit niet zo'n probleem. Adellijke
families beschikten vroeger vaak over een
enorme hoeveelheid bed- en tafellinnen. Enkele
keren per jaar werd de vuile was uitbesteed
aan een blekerij of wasbaas. Voor de iets
minder weigestelden was meestal wel een
wasvrouw in de regio voorhanden. De modale
en armere gezinnen moesten echter dit
arbeidsintensieve karweitje zelf opknappen.
Huisvrouwen waren hier toch op zijn minst een
halve, vaak zelfs een hele dag - meestal de
maandag - aan kwijt.
Voor ik u deelgenoot maak over de geschiedenis
van de eerste Biltse blekerij of wasserij, zal ik in
het kort iets vertellen over blekerijen in het
algemeen. Er zijn twee soorten blekerijen te
onderscheiden: de garenblekerijen en de
kleerblekerijen. In de garenblekerijen werden van
vlas linnen garens en stoffen vervaardigd. Om het
grauwe uiterlijk van de garens en stoffen
aantrekkelijker te maken, werden deze gebleekt.
Na het spoelen en logen van het linnen werden de
stoffen uitgelegd in de open lucht (op de bleek),
waardoor door oxydatie de natuurlijke
kleurstoffen vernietigd werden. Belangrijk aspect
daarbij was, dat de stof vochtig bleef. Ideaal
waren de nachten met veel dauw; indien het een
droge nacht werd moest het linnen met water
natgegoten worden. Langzamerhand kwam er
vraag naar kleerblekerijen (uit veel garenblekerijen zijn later kleerblekerijen voortgekomen). Oorspronkelijk betrof het meestal
witte was, met name grote stukken zoals lakens
en tafelkleden. Deze moesten natuurlijk helder
wit en vetvrij teruggeven worden aan de klanten.
De werkwijze was als volgt: eerst werd het
wasgoed gesorteerd op vuilheid, daarna geweekt
in schoon water of gebruikt zeepsop, soms ook
wel een zemelenpreparaat.
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De volgende fase was het stampen van het
wasgoed in zeepsop, waarbij kokend sop werd
toegevoegd. Vervolgens werd ieder stuk wasgoed
nagekeken en werden de vuile plekken op
zeepplanken of wasborden behandeld met zeep.
Na het uitiekken werd de was gekookt in een
broeiketel of broeikuip met loog of met
zemelenwater. Hierna volgde het uitieggen op het
veld en het begieten ervan. Ten slotte werd het
wasgoed gespoeld en nogmaals nagekeken op
vlekken; hardnekkige vlekken werden opnieuw
behandeld. De wasstukken, die ervoor in
aanmerking kwamen, werden daarna nog door
geblauwd stijfsel gehaald en, net als de rest van
het goed, in een wringnet gelegd. Plaksters
legden daarna het goed uit op lange plaktafels,
legden soort bij soort en vouwden het goed,
waarna het gereed was voor verzending. De
meeste was werd dus ' nat toegeslagen'
teruggegeven. Moest de was 'droog toegeslagen'
terug dan werden het goed na het wringen en
voor het plakken te drogen gehangen.
Aanvankelijk was het ongebruikelijk, dat de was
'opgemaakt', d.w.z. gemangeld, gestreken en
kastklaar opgevouwen werd.
In februari 1839 vestigde zich blijkens een
advertentie in het Utrechtsch Dagblad vrouw
Sandberg in De Bilt, die haar diensten aanbood.
In de registers van de burgerlijke stand, die
beginnen bij het jaar 1840, wordt zij echter niet
genoemd. Ook in overzichten van beroepen uit
1795 en 1857 worden geen wasvrouwen of
blekers genoemd. (Wat echter niet wil zeggen dat
er geen vrouwen waren die wat bijverdienden
door de was van anderen te doen.) Of de was van
de Biltse landhuisbewoners werd uitbesteed of
gedaan werd door het inwonende personeel is
onbekend. De rijkere boeren- en
middenstandsfamilies hadden meestal een
inwonende 'meid', die de was waarschijnlijk voor
Ohaar rekening nam, al dan niet in samenwerking
met haar bazin.
In inventarissen uit respectievelijk 1871 en 1872
van de boerderijen Ridderoord en Weltevreden
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hun vestiging in De Bilt gewoond hadden.
Mogelijk speelde De Boers gezondheid een rol.
Hij was al 56 toen hij in De Bilt kwam.
De Boers opvolger werd Teunis Wallenburg, die
evenals Van Essen uit ' s Graveland afkomstig
was. Bij twee van zijn zoons, Hendrik Jan en Jan,
is later in de Registers van de burgerlijke stand in
een later stadium eveneens het beroep bleker
ingevuld. In 1896 bestond het personeelsbestand
uit drie mannen en vijf vrouwen, alsmede één
jongen. Van Essen was hier niet meer bij. Deze
was in oktober 1893 teruggekeerd naar zijn
geboortegemeente.
Teunis Wallenburg overleed in januari 1900. Wie
zijn directe opvolger was, is onbekend. Wel
bekend is, dat zijn oudste zoon Hendrik Jan vanaf
1901 de wasserij - inmiddels De Sneeuwbal
genaamd - de daaropvolgende negentien jaar zou
runnen. In 1895 was hij uit De Bilt vertrokken
naar Kortenhoef, waar hij een aantal jaar met zijn
vrouw, de Biltse Wilhelmina van Manen,
gewoond heeft. In 1897 was hier ook hun eerste
dochter Alida Johanna geboren. Aardig om te
vermelden is nog, dat Wilhelmina een dochter
was van Erris van Manen. Deze was volgens de
adreslijst van 1880 tuinman van en woonachtig op
het landgoed Het Klooster. Tot 1893 was dit
landgoed eigendom van G.H.L.
baron van Boetzelaer (sindsdien
is hier het KNMI gehuisvest).
Waarschijnlijk was Van Manen
in 1888 met de baron
meeverhuisd naar het landgoed
Houdringe.
Wallenburg pakt het meteen
voortvarend aan, door op 24
april vergunning aan te vragen
voor een stoomketel van 5
atmosfeer en een pulsator nr. 1.
De stoomketel moest dienen voor
het koken en drogen van
wasgoed. Voor het laatste
werden op de zolder geribde
leidingen gemonteerd. De
pulsator werd gebruikt voor het
'opvoeren van koud water uit de
Het bieekveld werd ten tijde van de Hygienische Wasscherij niet meer als
vaart,
in een op zolder te
zodanig gebruikt (1932 -1934).
plaatsen reservoir, uit welk
gaat grotendeels verscholen achter boerderij
Nieuw Bureveld, die in 1898/1899 gebouwd
werd. In feite was er sprake van twee
arbeiderswoningen, die met elkaar verbonden
waren door een breed middengedeelte. In dit
middengedeelte was bovendien nog een aanbouw,
die doorliep tot aan de Grift. Vermoedelijk waren
aanvankelijk beide woningen bewoond door de
gezinnen van Van Essen en De Boer en was in het
midden het bedrijfsgedeelte. Aan de achterzijde
van het gebouw bevond zich het bleekveld.
Erg veel ruimte zal de wasserij in de beginjaren
niet gevergd hebben, aangezien de was met hand
gedaan werd, mogelijk volgens dezelfde
arbeidsintensieve werkwijze, die hierboven
beschreven is. In 1891 wordt de 'kleereblekerij J.
de Boer' voor het eerst genoemd in het vijf
jaarlijkse overzicht in de Verslagen over de
toestand der gemeente De Bilt. Als personeel
worden genoemd twee mannen ouder dan 18 jaar,
waarschijnlijk De Boer en Van Essen zelf,
alsmede twee gehuwde vrouwen, mogelijk hun
echtgenotes. Daarnaast werkten er nog twee
meisjes in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Erg lang
zijn De Boer en zijn vrouw niet in De Bilt
gebleven. Al in mei 1892 vertrokken zij weer
naar Kortenhoef, de gemeente waar zij ook voor
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worden in ieder geval wastobben genoemd.
In de tweede helft van de 19e eeuw groeide het
welstandspeil in Nederland gestaag en werd het
gebruikelijk, dat ook de 'nouveaux riches' hun
was uitbesteedden. Bovendien veranderden de
normen wat betreft hygiëne en nam het aantal
kledingstukken per persoon sterk toe. Wat
ondergoed betreft hanteerde men vroeger de
spreuk: één in de was, één aan de bast, één in de
kast. De veranderingen leidden tot de oprichting
van diverse wasserijen hier in de omgeving. In
1888 werd de eerste wasserij in De Bilt opgericht.
Eenjaar later vestigde de Stoom-, Wasch, Bleeken Strijkinrichting Burger zich in Zeist. Deze
wasserij bestaat overigens nog steeds en was
jarenlang verantwoordelijk voor de enorme
schuimvlokken bij het sluisje bij het huis Sluishoef
aan de Utrechtse weg. Kort na de eeuwwisseling
zou ook nog een blekerij van Tiekstra verrijzen
bij het fort Vossegat, toen nog behorend tot het
grondgebied van de gemeente De Bilt.

leggers worden Constantia Fabricius en later haar
kinderen, die zij met Van Boetzelaer kreeg (niet
Van Boetzelaers kinderen uit zijn eerste huwelijk)
als eigenaar genoemd. Al met al is dit jammer,
aangezien wel de kasboekjes van de baron
bewaard zijn gebleven, maar niet die van zijn
vrouw.
Jan de Boer en Klaas van Essen vestigden zich
beiden eind juni in De Bilt. Uit de Registers van
de burgerlijke stand wordt duidelijk, dat De Boer
de bleker was en Van Essen blekersknecht. Over
de beginjaren van de wasserij zelf is - behalve de
vermelding in het register - verder niets te vinden
in de archieven. Onduidelijk is of de barons
raadslidschap (sinds 1881) of zijn functie als
watergraaf van het waterschap De Biltse en
Zeister Grift (sinds 1887) hier iets mee te maken
hebben. Mogelijk heeft hij de zaken mondeling
afgehandeld. Blijkbaar werd een wasserij in 1888
ook niet gezien als 'inrichting, die gevaar, schade
of hinder' kon opleveren voor de omgeving.
Indien men van plan was een dergelijk bedrijf te
vestigen werden de omwonenden hiervan op de
hoogte gesteld. Indien gewenst konden deze dan
bezwaar maken. Bij de oprichting van de blekerij
is deze procedure echter niet gevolgd.
Het gebouw waarin de blekerij gevestigd was,
bestaat nog steeds. Het ligt aan de
Universiteitsweg (vroeger Bunnikseweg), maar

De Biltse wasserij werd opgericht door G.H.L.
baron van Boetzelaer. Als gebruikers worden
genoemd J. de Boer en N. van Essen. Volgens
het 'Register grondbelasting gebouwde
eigendommen' betrof het een blekerij met
woning. De blekerij was gesitueerd aan de Biltse
Grift, waar water ruimschoots voorhanden was.
De baron was weliswaar de oprichter
en wordt ook als eigenaar genoemd
in het register, maar feitelijk is dit
onjuist. De grond was namelijk
eigendom van Van Boetzelaers
vrouw Constantia Fabricius, die het
landgoed Houdringe na de dood van
haar vader in 1881 had geërfd. Zij
kreeg het landgoed echter pas na de
dood van haar moeder in 1887 in
handen. Waarschijnlijk heeft
Constantia Fabricius ook de
bouwkosten van de wasserij voor
haar rekening genomen. In de
kasboekjes van de baron worden
alleen inkomsten en uitgaven
genoemd, die zijn eigen en van zijn
ouders geërfde eigendommen
betreffen. Ook in de kadastrale
De hygienische Wasscherij, gezien vanuit het westen (1932 -1934)
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dan 16 jaar in dienst, die het vuile, droge
reservoir de injector voor ketelvoeding het water
wasgoed moesten uitzoeken, sorteren of merken.
neemt'.
Ook indien er sprake was van overwerk, zoals het
De stoomketel werd wel hij als 'hinderlijk'
geval was in 1907, moest er toestemming
verondersteld, want voordat Wallenburg tot
gevraagd worden, in dit geval aan de
plaatsing over kon gaan was een HinderwetCommissaris van de Koning van de provincie
vergunning vereist en werden de burgers in de
Utrecht. Alleen personeel van 16 jaar en ouder
gelegenheid gesteld bezwaren naar voren
mocht overwerken. Het maximum aantal uren
brengen. Bezwaren kwamen er niet binnen en op
waarop gewerkt mocht worden, bedroeg 13 uur
23 mei werd er een aanplakbiljet in de gemeente
per dag en tussen 11.00 uur en 15.00 moest er
opgehangen dat Burgemeester en Wethouders
een pauze zijn van minimaal één uur.
Wallenburgs verzoek hadden ingewilligd. Het
In 1910 deed Wallenburg wederom een schrijven
personeel bestond in dat jaar uit zes mannen en
aan de gemeente toekomen, nu met de
vijf vrouwen. Een van deze vrouwen was
mededeling, dat hij een ketelkamer met
Wallenburgs zuster Margaretha, wier beroep
machinekamer wilde bouwen, waarin een
strijkster is. In 1907 zou zij zelf een wasserij aan
stoomketel van 16 PK zou worden geplaatst. De
de Kerklaan stichten. Twee jaar later deed
ketelkamer
werd aangebouwd achter het linker
Wallenburg een verzoek voor het plaatsen van
huis.
Mogelijk
was het gehele huis al in gebruik
een stoommachine, 'tot het drijven van eene
als
bedrijfsruimte
en werd alleen nog maar het
waschmachine en een centrifuge in het
rechter
huis
bewoond.
De nieuwe aanbouw was
waschlokaal'. Uit de begeleidende tekening in het
verdeeld in twee ruimtes. Links was het ketelhuis,
correspondentie-archief wordt duidelijk, dat het
rechts de machinekamer. Volgens de tekening zou
bedrijfsgedeelte verdeelt was in drie ruimtes. Een
achter het ketelhuis een ongeveer 14 meter hoge
apart hok waarin de stoommachine, stoomketel,
schoorsteen gebouwd worden voor de rookafvoer.
injector en stoompomp geplaatst werden; links
Onduidelijk is of er afgeweken is van de
hiervan een ruimte met een wasmachine en
bouwtekening, aangezien bekend is, dat de
centrifuge en recht een 'lege' ruimte. Hier werd
schoorsteen aan de zijkant van de aanbouw heeft
mogelijk de was gesorteerd en/of gestreken en
gestaan. Het jaar daarop werden nog twee houten
ingepakt.
schuren op het terrein vergroot. Deze zijn inmidEigenaardig is, dat volgens de opgaven in het
dels afgebroken.
gemeente-archief het met de wasserij in 1903 niet
In 1922 vertrokken Wallenburg en zijn vrouw
zo goed lijkt te gaan. Er worden slechts twee
naar Amsterdam.
werknemers genoemd: Wallenburg en zijn zuster.
Een latere opgave in datzelfde jaar vermeldt drie
Twee jaar daarvoor was de wasserij overgenomen
werknemers. In volgende opgaven lijkt de
door Hendrik van Dijk, de echtgenoot van zijn
toestand zich hersteld te hebben. Meestal is er
oudste dochter Alida. Blijkens een advertentie in
sprake van rond de tien personeelsleden, vaak
het
adresboek van 1922 werkte ook H. Rijkse, de
voor meer dan de helft bestaande uit vrouwen.
man
van Alida's zuster Anna mee door
Het personeelsverloop was waarschijnlijk groot.
bestellingen voor Bilthoven aan te nemen in zijn
In de meeste jaren wordt er melding gemaakt van
sigarenmagazijn 'Sumatra'.
vrouwen boven de 16 jaar, maar soms - zoals in
1909 - had hij alleen maar jonge meisjes in dienst.
Uit weer een andere advertentie wordt duidelijk,
Waren zij jonger dan 16 jaar dan moest voor hen
dat de wasserij alleen bestellingen van particuvrijstelling aangevraagd worden bij het Ministerie
lieren aannam, niet van gestichten of ziekenvan Landbouw, Nijverheid en Handel. Van
huizen.
Wallenburg is zo'n verzoek niet bewaard
gebleven, wel van zijn zuster Margaretha. In
1909 had zij in haar eigen 'wasch- en bleekinrichting' aan de Kerklaan twee meisjes jonger
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Twee jaar daarvoor was de wasserij overgenomen
door Hendrik van Dijk, de echtgenoot van zijn
oudste dochter Alida. Blijkens een advertentie in
het adresboek van 1922 werkte ook H. Rijkse, de
man van Alida's zuster Anna mee door
bestellingen voor Bilthoven aan te nemen in zijn
sigarenmagazijn 'Sumatra'.

bewoond door Van Dijk en zijn vrouw Alida
Wallenburg. Dit is in ieder geval het huisadres,
dat genoemd wordt in het dossier van de Kamer
van Koophandel (toen Bunnikseweg nr. 20, later
zou het de nrs. 21 en 23 krijgen).
Volgens de dossiers van de kamer van
Koophandel werd in december 1932 de zaak
overgedaan aan Willem Anthonie Fentener van
Vlissingen, zelf woonachtig aan de Hoflaan. De
naam van de 'wasscherij en fijnstrijkerij' werd
omgedoopt in de Hygiënische Wasserij NV.
Blijkens de statuten, die werden gepubliceerd in
de Nederlandse Staatscourant d.d. 29 mei 1934
had de wasserij ten doel het exploiteren van een
wasbedrijf en aanverwante bedrijven en het
vervaardigen en het drijven van handel in
chemische wasmiddelen in de ruimste zin des
woords. Een drietal commissarissen hield toezicht
op de naamloze vennootschap; directeur werd
Willem Anthonie Fentener van Vlissingen zelf.
Kort na de publikatie in de Staatscourant deed

Uit weer een andere advertentie wordt duidelijk,
dat de wasserij alleen bestellingen van particulieren aannam, niet van gestichten of ziekenhuizen. Die particulieren zocht men vooral in
regio De BiltAmersfoort, de Vechtstreek en het
Gooi; zelfs in Amsterdam werd nog gratis
bezorgd. Nog steeds lag het personeelsbestand
rond de tien personen. In 1926 waren dit om
precies te zijn twee mannen en acht vrouwen.
Eveneens in 1926 deed de weduwe Constantia van
Boetzelaer-Fabricius (de baron was in 1914
overleden) een bouwaanvraag voor een stenen
garage. Blijkens een bijgevoegde situatieschets
was de oude aanbouw nog steeds in gebruik als
ketelhuis en machinekamer.
Tussen het linker huis en het
middendeel was geen muur
(meer) aanwezig. De ruimte
hier was in gebruik als
mangelkamer. Het goed kon
op een koude of warme
mangel gestreken worden.
Hiernaast stond in een
afgescheiden ruimte een
stoommachine. In het
resterende deel van het
middendeel was de wasserij
gevestigd. Voor boorden,
manchetten en overhemden
had men een speciale
afdeling. De uitbouw naar de
grift toe was in gebruik als
bergplaats en werd eveneens
in 1926 opgeknapt. Ook de
nieuw te bouwen garage
wordt aangeduid als
bergplaats. Het rechter huisje
is op de situatieschets niet
weergegeven, maar
waarschijn-lijk werd het toen Situatieschets uit 1926, toen de aanbouw naar de Grift werd opgeknapt
en er een garage of bergplaats werd bijgebouwd.
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Waarvoor de nieuwe ruimte diende wordt niet
vermeld. Eigenaardig is, dat pas in de Biltsche
Courant van 8 oktober 1937 een berichtje van
Burgemeester en Wethouders werd geplaatst
onder het kopje 'Hinderwet', dat door de
Hygiënische Wasscherij N.V. een verzoek was
ingediend tot het oprichten van een 'wasch- en
bleekinrichting' en dat in de fabriek een
stoommachine, een mangel- en wasmachine
zouden worden geplaatst. Op de foto's, die bij dit

artikel geplaatst zijn, is echter duidelijk
bedrijvigheid te herkennen. Deze foto's moeten
wel in de periode 1932-1934 gemaakt zijn,
aangezien op de vrachtauto de tekst 'De
Hygiënische Wasscherij' te lezen is en de
nieuwbouw uit 1934 nog niet aanwezig is. Het
rechter huisje bleef ook onder Fentener van
Vlissingen nog als woning gehandhaafd bleef en
werd onderverhuurd. In 1940 woonde hier de
heer G.H. Keldermans.

Hygiënische Meikînrjchtîng fi. van Dijk
JULIANALAAN 28

-
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§ Bezichtiging

der

wasscherij

wordt

gaarne

Over het bedrijf zelf zijn
verder niet veel meer
gegevens voorhanden. In
1939 werd de wasserij
uitgebreid met een
pneumatische
boordenpers met
luchtpomp waarna
Fentener van Vlissingen
driftig aan het adverteren
sloeg in de Biltsche
Courant. Met de tekst 'De
Hygiënische Wasscherij
N.V. De Bilt. De
Wasscherij die uw goed
spaart!' probeerde men
klanten te lokken. In 1943
echter blijkt er gedurende
enkele maanden een
' Liquidations-treuhänder '
benoemd te zijn geweest,
een liquidatiegemachtigde dus.
Wellicht duidt dit erop,
dat het bedrijf in
moeilijkheden was
geraakt. De problemen
werden echter overkomen
en voorlopig bleef de
wasserij haar werk
verrichten. Blijkbaar had
men aan klanten geen
gebrek.

toegestaan.

= Bestellingen voor Bilthoven worden «ingenomen door H. R1TKSE (Sigirenm. „Somatri")
Aanbevelend, H . V A N DIJK.
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Advertentie uit het adresboek van 1922.
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Na een jarenlange stilte wordt in een advertentie
in de Biltsche Courant d.d. 20-5-1947 vermeld,
dat men door uitbreiding weer enkele cliënten kon
aannemen. Hierna werd er om de paar weken
geadverteerd, waarbij fragmenten uit brieven
klanten moesten winnen. 'Met dank voor de
uitstekende manier waarop U mijn was verzorgd'
en '... kom ik weer vragen of ik bij U terug mag
komen. Bij U wordt zorg aan de was besteed'
luidden de teksten van de al dan niet
daadwerkelijk door de wasserij ontvangen
brieven. De elektrische wasmachine en het feit,
dat deze steeds beter betaalbaar werd voor de
consument zal in die tijd een niet mis te verstane
concurrent geweest zijn. Het einde van de
wasserij volgde dan ook snel. Tot 23 september
1950 bleef de wasserij bedrijf uit oefenen. De
officiële opheffing volgde pas enige jaren later.
Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden te Nijmegen op 28
februari 1953 werd besloten de NV Hygiënische
Wasscherij te liquideren.
Wanneer precies het pand verlaten werd is
onduidelijk. Met ingang van 1 november 1950
werd de grond waarop het bedrijf stond al in
erfpacht gegeven aan de fa. G.P. Wessel. Deze
wasserijmachinefabriek veranderde in 1954
enkele gevels en bouwde er wat toiletten en een
garderobe bij. Drie jaar later ging de familie Van
Boetzelaer uiteindelijk over tot verkoop van grond
en gebouwen.
Inmiddels is ook de firma Wessel al zo'n jaar of
twintig geleden vertrokken en is het pand
eigendom van het couriersbedrijf Selectrans B.V.
De schoorsteen is inmiddels al lang ter ziele,
maar voor de rest is het oorspronkelijke bedrijf,
alsmede de verschillende aanbouwen, nog steeds
grotendeels ongewijzigd aanwezig.
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