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150 jaar industrie Beek en Hoff 

Onlangs werd na een grondige verbouwing het 
voormalige Beek en Hoff als gemeentehuis geo
pend. Wat velen niet weten, is, dat dit huis een 
industriële periode van circa 150 jaar heeft 
gekend. 

In 1821 werd Beek en Hoff te Amsterdam in 
opdracht van de erven Abraham van Eeghen 
twee kavels geveild1). 

De eerste kavel was ,,eene Hofstede, van ouds 
genaamd Limburg, nu Beek en Hoff, met zijne 
twee Huizingen, (doorgaans genaamd Groot en 
Klein Beek en Hoff)" inclusief „een erf met 
koepel, twee steigers en schuitenhuis aan de 
Vecht". De 37-jarige Henricus Johannes Tijssen 
Dirkszoon, fabrikant te Amsterdam, werd voor 
8150 gulden de eigenaar. 

De tweede kavel was „eene Huizinge en Erve, 
zijnde twee woningen onder één dak, voorheen 
geweest zijnde een Kolfbaan met een Kombofje 

(eenvoudige kookgelegenheid) en secreet, strek
kende voor van de straat, tot achter in de Vecht". 
De Loenense koopman Gerrit Althof kocht deze 
kavel voor 700 gulden. Hij bezat toen al de daar
naast gelegen woningen bij de molen. 

Oprichting 
Tussen 1821 en 1832 vestigde Tijssen een 
bedrijf op Beek en Hoff. Het excacte jaar van 
oprichting is onbekend, maar duidelijk is dat 
het bedrijf werd gevestigd in het vroegere Klein 
Beek en Hoff. Er was sprake van een „fabrijk en 
huis, zijnde een beenbranderij, mineraalberg-
blaauw- en Berlijnsblaauw makerij, en potasch 
bereiding". 

Eabriek, huis en erf waren samen 790 vierkante 
meter groot en lagen ongeveer op de plaats van 
de huidige raadszaal van het gemeentehuis. 

Plattegrond Klein en Groot 

Beek en Hoff met ingetekende 

bebouwing naar de situatie 

in 1910. 
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Groot Beek en Hoff rond 

1910. Links lender het 

geboomte) een gedeelte van 

Klein Beek en Hoff. 

Foto: collectie W. Mooij. 

Beek en Hoff had toen een omvang van 8212 
vierkante meter. 
Samen met de windkorenmolen - nu molen De 

Hoop - vormde deze fabriek de enige industrie 
te Loenen. 
De naam 'beenbranderij', ook wel 'beenstoke-
rij' genoemd, is een verouderde naam. Tijsen 
noemde zijn bedrijf een beenzwartfabriek naar 
het produkt dat hij maakte. 

Voor fabricage van beenzwart werden beende
ren uit veeslachtetijen gebruikt. Na grof te zijn 
vermalen, werden de beenderen in metalen 
bakken verkoold op - veelal met turf gestookte -
fornuizen. Door deze verkoolde beenderen te 
malen, grof te zeven en fijn te zeven, werd 
beenzwart van de gewenste fijnheid verkregen. 
Het allerfijnste zwart werd in de verfindustrie 
gebruikt. Het grovere beenzwart werd veelal 
gebruikt als ontkleurings- en zuiveringsmiddel 
in onder meer de suikerindustrie. 

Uitbreiding 
Na de bedrijfsstichting breidde Tijssen het 

bedrijf in 1833 uit met circa 850 vierkanre 
meter. Hij kocht alle eigendommen van Gerrit 
Althof, inclusief diens huizen aan de Vecht. Het 
ging om huizen die dienden als koetsier- en 
tuinmanswoningen, een koetshuis, een paarde-
stalling, een tuffloods, een stal en een pakhuis. 
Na het overlijden van H.J. Tijssen DKzn. 
(1851) en zijn weduwe Maria Magdalena Fehr-
mann (1853) werden de vaste goederen van 
Beek en Hoff verdeeld over de erflaters. Groot 
Beek en Hoff werd toegewezen aan hun zoon 
Christiaan Diederik Tijssen. Klein Beek en 
Hoff en het hierin gevestigde bedrijf werden 
voor de helft toegewezen aan Christiaan Diede
rik Tijssen. De andere helft ging naar Benjamin 
Jan Kruseman, gehuwd met erfdochter Maria 
Magdalena Jacoba Tijssen. 

De partijen werden bij de toedeling verplicht 
om bij eventuele verkoop of opvolging elkaar 
het recht van eerste koop te verlenen. 

Hooprust 
De nieuwe eigenaren breidden het bedrijf op 
Klein Beek en Hoff uit in de richting van de 
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Molendijk. Latere uitbreiding in zuidelijke 
richting werd mogelijk, toen B.J. Kruseman in 
1866 de naast het bedrijf gelegen buitenplaats 
kocht voor 3850 gulden. 

Dit gedeelte bestond uit twee percelen. Het eer
ste bestond uit een zoniet- en winterverblijf 
('Hooprust') met herenhuis, koetshuis, stalling, 
tuin en erf, gelegen in het dotp aan de Vecht 
(720 vierkante meter groot). Het tweede, hier 
tegenover liggende persceel, bestond uit een 
tuin met plantsoen, moestuin en boomgaard, 
gezamenlijk 3015 vierkante meter groot. 
In datzelfde jaar 1866 overleed Krusemans 
vrouw. Boedelscheiding van eigendommen 
vond pas in 1873 plaats, waarbij alle vaste goe
deren (de helft van de fabriekseigendommen, 
de buitenplaats Hooptust, de buitenplaats Zoe-
tevecht (thans Dorpsstraat 10), alsmede zijn 
overige huizen) aan B.J. Kruseman werden toe
gewezen. 

Tijssen kocht in 1874 twee daggelderswonin
gen naast de molen. Daarmee waren alle opstal
len tussen de molen en Hooprust, inclusief de 
gang naar de Vecht, in handen van de firman
ten. 

Mechanisatie 
In 1882 vroegen Tijssen en Kruseman aan bur
gemeester en wethouders van koenen toestem
ming hun fabriek te mechaniseren. Zij wilden 
in plaats van de paarden die de maalwerktuigen 
aandreven (rosmolens) ,,ééne horizontale loco-
mobiele van acht paardenkracht" om het been-
zwart te malen. 

De vergunning werd verleend met een proeftijd 
van een half jaar op onder meer de volgende 
voorwaarden: de schoorsteenpijp moest worden 
verhoogd tot boven de nok van Beek en Hoff, 
op de schoorsteenpijp moest een vonkenvanger 
aangebracht worden en de „locomobiele" 
mocht slechts met cokes wotden gestookt. 

Deze eisen waten Tijssen te gortig en hij ging 
bij de Kroon in beroep. De bedrijfsschoorste-
nen op een afstand van 65 en 22 meter van zijn 
huis Beek en Hoff waren respectievelijk twaalf 
en zeven meter hoog, meter en dat was volgens 
Tijssen hoog genoeg. Ook kon volgens hem de 
locomobiel beter met steenkool worden 
gestookt. In datzelfde jaar werd de locomobiel 
geplaatst. Maar wat is afgesproken over de 

schoorsteenhoogten en de te gebruiken brand
stof, is in de atchieven niet terug te vinden. 
Een jaar latet, in 1883, overleed Christiaan 
Diederik Tijssen. De onroerende goederen wer
den toegewezen aan zijn weduwe Adriana Mar-
garetha Blom. 

De hem toekomende helft van het bedrijf was 
Klein Beek en Hoff inclusief de daarvoor gele
gen gang en het erf (ter grootte van 2695 vier
kante meter), een huis dat was ingeticht als 
kantoor en laboratorium, en een daarnaast 
staand pakhuis inclusief erf en grond (512 vier
kante metet). 

Het geheel werd getaxeerd op een waarde van 
4136 gulden. 

Verouderd 
De 65-jarige Benjamin Jan Kruseman kreeg nu 
de leiding van het beenzwartbedrijf Hij werd 
bijgestaan door zijn 28-jarige zoon Philip Ben
jamin Jan Kruseman. 

De fabriek was ten dele gemechaniseerd, maar 
eigenlijk verouderd. Daarbij lag zij te verspreid 
over het terrein van Beek en Hoff om econo
misch rendabel te zijn. Bovendien nam de vraag 
naar beenzwart af en werden minerale blauwen 
verdrongen door synthetische kleurstoffen. 

In 1888 probeerde Kruseman junior daarom de 
zaak nieuw leven in te blazen. Hij vroeg een 
vergunning aan het college van burgemeester 
en wethoudets om een nieuwe fabriek „geheel 
naar het nieuwste systeem ingericht, zodat bij
na alle onaangename reuk of hinderlijk gedruis 
voorkomen wordt, met stoom als beweeg-
kracht, op te rigten, op een gedeelte van het 
naast de oude fabriek gelegen Hooprust". 
In een nagezonden bijvoegsel beloofde hij 
onder meer een schoorsteen te plaatsen van 
twintig meter hoog (inclusief vonkenvanger) en 
verse beenderen die stank vetspreiden, in een 
verdunde oplossing van kalkmeel te dompelen. 
Bovendien zegde hij toe, dat „de ruwe beende
ren die per schip worden aangevoerd, zullen 
gelost worden onmiddellijk na aankomst, 
mocht de lossing niet onmiddellijk geheel kun
nen geschieden, dan moet het schip met de 
lading buiten de kom van de gemeente worden 
gevoerd op minstens 200 meter van de losplaats 
van de fabriek". 
De aanvraag veroorzaakte niettemin een aantal 
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bezwaarschriften. Zoals die van weduwe 
C.H.C, de Meester-de Ranitz, wonende aan de 
overzijde van de Vecht. Zij deelde mee, dat „de 
ondervinding haar gedurende haar 26-jarig ver
blijf op den huize 'Calorama' heeft geleerd, dat 
die grondstoffen alvorens verwerkt te worden, 
zeer hinderlijke en walgelijke uitdampingen 
verspreiden, en het meermalen gebeurt dat 
schepen die met grondstoffen beladen (zijnde 
rauwe beenderen, waaraan zich veelal reeds in 
staat van rotting zijnde deelen bevinden) dagen 
lang in de onmiddellijke nabijheid der thans 
bestaande fabriek en dus ook van haar woning 
liggen". 

En ook de heer A. Reinders, wonende in de 
Fabrieksplattegrond. naaste omgeving van Beek en Hoff, klom in de 

pen. Volgens hem kon iedereen in Loenen 
weten, dat „de bedoelde fabriek tot nadeel van 
gezondheid en tot last der omgeving ondragelij
ke stank veroorzaakt bij de langdurige bewaring 
en later bij de bewerking der grondstoffen, en 
voortdurend allerlei vuil, roet en onreinheden 
verspreidt uit schoorsteen en gebouwen". 
Wellicht geschrokken van de reacties op zijn 
(overmoedige?) plannen, trok Kruseman na zes 
weken zijn aanvraag schriftelijk in. „Door de 
loop der omstandigheden", verklaarde hij zelf. 

Verkoop 
In 1897 werd Beek en Hoff in veiling gebracht 
door weduwe A.M. Tijssen-Blom. Voor 5050 
gulden werden de plaatselijke timmerman 
Evert Fluijt en Frans van Veeren de eigenaars. 
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Een jaar later verkocht het duo het huis voor 
6500 gulden aan de Amsterdamse fabrikant 
Michel Joseph Ameschot. 

In 1907 trad de 89-jarige Kruseman sr. uit zijn 
bedrijf. Hij verkocht de onverdeelde helft van 
de fabriek aan zijn zoon P.B.J. Kruseman. De 
tuin van Hooprust werd tezelfdertijd verkocht 
aan Ameschot (huize Hooprust had Kruseman 
in 1896 aan zijn zoon geschonken). 
Binnen een jaar verkocht ook de weduwe Tijs-
sen-Blom haar belangen in het bedrijf. Ame
schot kocht het voor 3500 gulden. P.B.J. Kruse
man wilde het bedrijf echter nog niet opgeven, 
maar op kleinere schaal voortzetten. 
In 1910 verkocht hij zijn aandeel in het bedrijf 
niettemin aan Ameschot. Hij bedong daarbij 
echter, dat hij machines, gereedschap, de ijzeren 
kap boven de oude machinekamer, de ijzeren 
ramen en de dakpannen „voor zoover die bij de 
overplaatsing der fabriek kunnen worden 
gebruikt en in gebruik genomen" alsmede de 
vruchtbomen en de struiken kon behouden. 

Na afvoer van deze marerialen liet Ameschot in 
1912 de fabrieksgebouwen en loodsen slopen. 
Het terrein dat daarop ontstond, werd ingericht 
tot parktuin en boomgaard. Vervolgens werd 
het bij de tuin van Beek en Hoff getrokken. 
Uiteindelijk bereikte Ameschot dus met de aan
kopen wat hij wilde: uitbreiding van Beek en 
Hoff en verwijdering van de onfrisse been-
zwartfabrieken. 

Nieuwe fabriek 

In 1910 vroeg P.B.J. Kruseman een hinderwet
vergunning aan voor de vestiging van een been-
zwartfabriek. Deze moest komen in aan de 
Vecht gelegen gebouwen die hij buiten de ver
koop van de oude fabriek had weten te behou
den. 

Ondanks verweer van Ameschot kreeg Kruse
man van het gemeentebestuur een vergunning. 
Daaraan zat echter wel een aantal voorwaarden. 
Zo mochten uitsluitend ontvette beenderen of 
zogenaamd schroot gebruikt worden; moest het 
branden in gesloten ijzeren retorten plaatsvin
den en moesten vrijkomende gassen naar de 
vuurhaard worden geleid om zodoende geheel 
te worden verbrand. Adus moest stankoverlast 
vermeden worden. 
De betrekkelijk kleine fabriek was voorzien van 

elektrische aandrijving (de afbeelding op pagina 
6 toont de indeling van de fabriek). 
In 1911 stichtten Kruseman en Jacob Pos Azn 
uit Loenen de N.V. Fabriek van Beenzwart en 
minerale blauwen, „voorheen H.J. Tijssen 
Dkzn". Bij deze voortzetting van de fabriek van 
Kruseman bracht laatstgenoemde het herenhuis 
Hooprust en zijn fabriek aan de Vecht in. Pos 
kwam met kapitaal en ondernemingszin over 
de brug. 

Samen met de Vreelandse smid Maarten Blom 
kochten zij een stuk griendland aan de Bergse-
weg (Vreeland; thans is daar Prinsen Waterwer
ken gevestigd). Ondanks veel verweer kregen zij 
in 1912 een vergunning voor de oprichting en 
het in bedrijf hebben van een beenderextractie-
fabriek. 

Deze moest beenderlijm produceren en been-
derschroot (ontvette beenderen voor bij voor
beeld de beenzwartfabriek). Het bleef evenwel 
bij een plan. Om onbekende reden werd de 
fabriek niet gebouwd, zodat de gevreesde hin
der en bedrij fsoverlast achterwege bleef. Het 
beenzwartbedrijf in Loenen produceerde nog 
wel, maar waarschijnlijk kwamen de inkomsten 
voornamelijk uit de verhandeling van produk-
ten. 

P.B.J. Kruseman was de laatste fabrikant van 
beenzwart in Loenen. Hij overleed op 24 maart 
1918 te Loenen op 64-jarige leeftijd. 
Een half jaar later werd de fabriek verkochr 
door Jacob Blom en Abraham Witsen. Zij 
waren op dat moment directeur respectievelijk 
gedelegeerd commissaris van de N.V. Fabriek 
van beenzwart, enz. voorheen H.J. Tijssen 
Dkzn. 

Nieuwe eigenaar voor 11.500 gulden werd de 
Amsterdamse koopman M.J. Ameschot. Na 
toestemming van de gemeente liet hij de 
fabriek nog datzelfde jaar (tot genoegen van de 
omwonenden) slopen. 

De N.V. Tijssen Dkzn. bestond echter nog wel. 
Tot 1926 werd nog handel gedreven. In dat jaar 
werd het huis Hooprust voor 4000 gulden ver
kocht door Samuel Nopol. Deze Amsterdamse 
koopman was de enige directeur en liquidateur 
van de N.V. Tijssen Dkzn. Hij verkocht het 
huis aan zichzelf in zijn hoedanigheid als direc
teur van de N.V. Algemene Bouwmaatschappij 
Hera te Amsterdam. 
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derwetvergunning - tot ongenoegen van Ame-
schot - niet vereist. 

Wel was in 1931 zo'n vergunning nodig voor 
de plaatsing van een benzinepomp en grond-
tank à 3000 liter. Ameschot, geholpen door de 
op de Leeuwendijk woonachtige mr. Loggere, 
verzette zich hiertegen. Beide heren gingen in 
beroep bij de Kroon, maar na veertien maan
den volgde goedkeuring tor installatie. Mits 
werd voldaan aan maar liefst 26 voorwaarden. 
Nog driemaal kwamen Ameschot en Loggere 
daarna in verweer. In één geval was dit terecht. 
Want door onvoldoende fundering van een 
maalinrichting onstonden trillingen en geluids
overlast, die tot in het huis van Ameschot voel
baar waren. Na her aanbrengen van een nieuwe 
fundering veroorzaakte het bedrijf nagenoeg 
geen last meer aan de omgeving. 
Het bedrijf dat opereerde onder achtereenvol
gens de namen Utrechtse Kunstmesthandel 
N.V., H. Griffioen's Fourage- en Kunstmest
handel N.V. en Handelmij. Vulcaan-I.oenen 
N.V., stond tot mei 1968 onder directie van 
Griffioen. 

Daarna werd her bedrijf onder andere leiding 
nog enkele jaren voortgezet. Uiteindelijk kwam 
na circa 150 jaar een einde aan de industriële 
periode en de handelsactiviteiten rond Beek en 
Hoff. 

In 1980 werden op de plaats van het toen ges
loopte pakhuis zes woningen gebouwd, thans 
Dorpsstraat 100 a en b, en 102 a t/m d. Het 
herenhuis met tuin, nu Dorpsstraat 98, werden 
aanvankelijk nog verhuurd. Later werd het ver
kocht voor particuliere bewoning. 

J. Boersrra 

Korenmolen de Hoop in de 

eerste helft van deze eeuw. 

Links van de molen de in 

1910 gebouwde 

beenzwartfabriek. Rechts de 

in 1899 gebouwde installatie 

en schoorsteen voor de 

stoomaandrijving van de 

maalinrichting. 

Foto: collectie W Mooij. 

Twee jaar later verkocht Hera het huis Hoop-
rust met kas en tuin voor 6800 gulden aan de 
Baambruggenaar Hendrik Griffioen Gzn. In 
1929 bouwde Griffioen in de tuin naast Hoop-
rust aan de Vecht gelegen een pakhuis voor de-
opslag van kunstmest. De gemeente maande 
hem tot het aanvragen van een hinderwetver
gunning, maar deze was zijns inziens niet 
nodig. Er werden immers geen schadelijke Pro
dukten verhandeld zoals kunstguano en poud-
retten (gedroogde menselijke faecalin). Na nog 
onderzocht te hebben of I homasslakkenmeel 
schadelijk zou zijn, bleek uiteindelijk een hin-
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