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van de naam De Bilt: hij brengt haar in zijn Etymologisch 
Woordenboek'm verband met een Oudnederlands woord 
bil, dat eveneens met de jacht te maken zou hebben. 

Kritieken op deze stelling geven echter een geheel 
andere afleiding, die via het oudhoogduitse bil{spreek 
uit biel) naar balen bijl loopt. Ook Miedema blijkt deze 
laatste opvatting te onderschrijven. Overigens is noch 
in de stichtingsoorkonde van 1122 noch in die van 
Godebald in 1125 het woord bilt(e)ofœn afleiding ervan 
gebruikt. 

In voorbeeld twee is sprake van die nyeuwe bilt, 
in het jaar 1364 voorkomende langs de Utrechtseweg. 
In een gebied dat loopt van ongeveer 100 meter oostelijk 
van de tegenwoordige Kerklaan tot 600 meter west ervan, 
vinden we die oude naam regelmatig vermeld. Gezien 
het jaar van de eerste vermelding bestaat er beslist geen 
verband met de overgang van het Gerecht Over de Vecht 
op Oostbroek. Het is een gebied, een deel van het 
drooggevallen veen, begaanbaar en geschikt geworden 

voor cultuur en daardoor een uitbreiding van de oostelijk 
ervan gelegen 'oude' bilt. Ook dit mag er dus op wijzen 
dat biltv/d met iets van grotere omvang dan één enkele 
heuvel te maken heeft. 

Het ontstaan van de plaatsnaam De Bilt moeten 
we dus zien als 'het dorp opde bilt' of vrij vertaald 'het 
dorp op de zoom', te vergelijken met Bergen op Zoom 
in Brabant. 

Noten: 

P.W.A. Imminken A.J. Maris, Reg/strum Gu/donism 
Oud-Vaderlandsche Recht(OVR)3e Reeks 23, Utrecht 
1969. 
Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde, 
Leuven, 11e jg. afl. 3-4, 1979. 
Bronnen Zeist I, blz. 104. 
Gemeente Archief Utrecht, Invent. I nr. 16 folio 168. 

Een interview met de Heer OUand 

Bert van Kooten 

In 1980 verhuisde het bedrijf OUand (sinds 1978 de koninklijke) van de Dorpsstraat te De Bilt naar Nieuwegein. 
Daarmee kwam een einde aan een relatie die meer dan vijftig jaren heeft geduurd. 
Op 15 juni jongstleden vond een gesprek plaats met de heer F. W. (Frederik Walraven) Olland, de man die 
het bedrijfin de jaren twintig vanuit Utrecht naar De Bilt bracht en het Vervolgens tot 1973 bestierde. Zijn 
uitstekende geheugen en een aanvullend archiefonderzoek hebben geleid tot het onderstaande relaas, dat 
moet worden gezien als een eerste stap in een onderzoek naar de betekenis van de Olland-vestiging voor 
de Biltse gemeenschap. 

Overgrootvader Olland 

Het gesprek met de heer Olland begint bij overgrootvader 
Hendrik Olland. Deze in 1780 geboren Amsterdammer 
vestigde zich op zeker moment in Groningen als horloge-
en klokkenmaker. Hij moet ook in zijn vrije uren veel 
plezier van zijn technische aanleg hebben gehad. Van 
zijn hand is een groot zogenaamd 'mechanisch schilderij': 
een driedimensionaal kijkje in een landschap met beekje, 
scheepjes, houthakker, enzovoort. Datgene wat in 
werkelijkheid kan bewegen, beweegt ook in dit schilderij. 
De constructie bestaat nog steeds en bevindt zich ergens 
in de magazijnen van het Nationaal Museum van 
Speelklok tot Pierement in Utrecht. 

Grootvader Olland. 

Zoon Hendrik, geboren in Groningen in 1825, vond zijn 
beroep eveneens in de techniek. Na een aanloop in 
Groningen rondde hij zijn opleiding afin Arnhem. Hij 
trouwde daar met Johanna Adriana Jansen uit Velp. 
Niet lang na de geboorte van hun zoon Hendrik in 18 51 
vestigde het gezin zich in Utrecht, aanvankelijk aan de 
Wittevrouwensingel (toen nog: Cingel), maar al spoedig 
aan de Oudegracht. Beroep van Hendrik: wis- en natuur
kundig instrumentmaker. 

De heer Olland: 'Mijn grootvader was een speaalist 
op het gebied van de meetinstrumenten, vooral 
meteorologische. Hij maakte vele zogenaamde zelfregis-
trerende toestellen. Van grote invloed op de ontwikkeling 
van zijn bedrijf is wel geweest zijn vriendschap met Buys 
Ballot. ' 
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Dr. C.H.D. Buys Ballot was sinds 1847 hoogleraar 
wiskunde (en later ook mechanica en natuurkunde) aan 
de Utrechtse universiteit. Zijn grote passie, de meteorolo
gie, leidde tot de oprichting van het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut in 1854. Voor zijn 
waarnemingen had de wetenschapper behoefte aan veel 
en vooral betrouwbare meetinstrumenten, niet alleen 
voor de Utrechtse vestiging maar met name ook voor 
de 'buitenposten'. Buys Ballot gaf aan welke instrumenten 
hij nodig had, Hendrik Olland maakte ze. Een door hem 
vervaardigde zelfregistrerende barometer, een zogenaam
de barograaf , bevindt zich nu nog binnen de muren van 
het KNMI in De Bilt. 

Een volgende specialisatie van Hendrik Olland is 
wellicht ingegeven door de plaats waar zijn bedrijf was 
gevestigd: Oudegracht, hoek Draekenburgsteeg, twee 
panden verwijderd van de Rijksmunt. Voor het wegen 
van muntgeld had dit bedrijf de behoefte aan zeer 
nauwkeurige weegschalen. Hendrik Olland maakte ze. 

De heer Olland: 'De Rijksmunt bezat lange tijd een 
weegschaal voor massa tot honderd kilo. Ik vermoed 
dat deze door mijn grootvader is gemaakt, want toen 
het apparaat aan vervanging toe was, kwammen bijons 
bedrijf met het verzoek om het geheel te vernieuwen. 
Dat hebben we dan ook gedaan. ' 

de eerste jaarbeurs, presenteerde Willem Carel in één 
van de monsterkamers op het Vredenburg de moderne 
Produkten van zij n snel wegerfabriek. Het bedrij fkende 
vervolgens jaren van sterke groei en Willem Carel - hij 
had zelf geen zoons - begon naar een waardige opvolger 
om te zien. 

De heer Olland: 'Mijn vader had in Zwolle een zaak 
in optische instrumenten. Daar was ik graag. Ik knutselde 
wat af, eigenlijk wel de hele dag, maakte radio 's, daar 
had ik schik in.' 

In 1922 reisde Frederik W. Olland af naar Utrecht, 
vestigde zich in de M. A. de Ruijterstraat en ging in de 
leer bij instrumentenmakerij H.M. Smitt aan de 
Middellaan te Bilthoven. 

Na een jaar vertrok hij weer, naar Zwolle en 
Arnhem, om vervolgens in 1925 op verzoek van zijn oom 
Willem Carel opnieuw naar Utrecht te komen. 

De heer Olland: 'Mijn oom Willem Carel haalde 
mij'terugnaaiUtrechtmetde bedoeling dat ik zijn zaak 
zou overnemen. Vanaf 1924 woonde hij in Haarlem. Hij 
had een bedrijfsleider in dienst voor de dagelijkse gang 
van zaken. Zelf vertoefde hij zo'n vier keer per jaar in 
Utrecht. Toen ik kwam werd ik onmiddellijk aangesteld 
als de nieuwe bedrijfsleider. ' 

Oom Willem Carel Olland 

Techniek bleef de toon zetten bij de familie Olland. De 
oudste zoon van Hendrik en Johanna Adriana, Hendrik 
jr., vestigde zich als medisch instrumentmaker aan de 
Voorstraat in Utrecht. De derde zoon, Willem Carel - de 
tweede zoon was in 1862 op jonge leeftijd overleden -
nam het bedrijf van zijn vader over. De vijfde zoon, 
Johannes Cornells, rondde zijn opleiding tot instrument
maker af en vestigde zich in 1898 te Zwolle. Hij kreeg 
vier zonen, waarvan de in 1904 geboren Frederik 
Walraven de jongste was. 

Nadat Willem Carel het OUand-bedrijf had 
overgenomen, kocht hij een pand aan de Biltstraat, hoek 
Gasthuissteeg. In 1896 kreeg hij een vergunning om 
erachter een grote werkplaats op te richten. Vlak voor 
de eeuwwisseling verhuisde het gehele bedrijf van de 
Oudegracht naar het nieuwe onderkomen. 

De heer Olland: 'Niet lang daarna is de nadruk 
komen te liggen op deproduktie van weegapparatuur. 
Dieontwikkelingkwamineenstroomversnellingnadat 
mijn oom Willem Carel in 1907 ergens in Amsterdam 
een Amerikaanse vinding had gezien: 'automatic scales', 
een automatische toonbankweegschaal. Hij bedach ter 
zelfde term 'snelwegers' voor. ' 

Het bedrijflegde zich inderdaad vanaf dat jaar toe 
op de produktie van snelwegers en in 1913 werd de hele 
instrumentenafdeling geliquideerd. Vier jaar later, tijdens 

Frederik Walraven Olland 

Eén van de eerste problemen waar Frederik W. 
Olland mee te maken kreeg was die van de te krappe 
huisvesting voor machines en personeelsleden (22 man 
in 1925). Aan een uitbreidingsplan werd door het 
Utrechtse gemeentebestuur de voorwaarde gekoppeld 
dat de rooilijn van nieuwe huisvesting ter plekke maar 
liefst 12 meter moest worden teruggebracht van de 
belendende panden. Uitbreiding zou daarmee in feite 
inkrimping betekenen. 

De heer Olland: 'Toen heb ik maareen advertentie 
in de krant laten zetten, waarin ik bedrijfsruimte te koop 
vroeg in Utrecht of omgeving.' 

Rijtuigenfabriek Ingenhoesz aan de Dorpsstraat 
te De Bilt meldde zich als verkopende partij. Het bedrijf 
had tot die tijd verzuimd de produktie van het inmiddels 
achterhaalde vervoermiddel achter zich te laten en op 
zoek te gaan naar alternatieven, waardoor het in ernstige 
financiële problemen was geraakt. Het gevolg was sluiting 
van het bedrijf dat was gevestigd schuin tegenover het 
toenmalige gemeentehuis. 

De heer Olland: 'De vraagprijs was 46 duizend 
gulden. Ik had mijn oom Willem Carel op de hoogte 
gesteld van de mogelijkheid. Samengingen we eens kijken 
bij het pand 
en vervolgens naar de makelaar aan het Janskerkhof 
te Utrecht, waar de koop binnen vijf minuten werd 
beslecht. ' 
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Met pand van de snelwegerfabriek van Olland aan de Dorpsstraat, foto uit 1955. 
(foto: Gemeentearchief De Bilt) 

De jaren die daarop volgden werden gekenmerkt 
door aankoop van grond achter en naast het eigen perceel 
ten behoeve van eventuele toekomstige uitbreiding. 

De heer Olland: 'Het pand had een kantoor aan 
de straatkant. Erachter stond een grote hal met drie oude 
smidses. Pal tegenover de nieuwe behuizing was een 
wagenmaker/j gevestigd. Daar huurde ik een kamer met 
kost en inwoning. Lekker dichtbij. De eerste uitbreiding 
van de fabriek heeft mijn oom niet meer meegemaakt: 
hij stierf op 6 juli 1928. ' 

Na het overlijden van Willem Carel werd het bedrijf 
omgezet in een naamloze vennootschap, met Frederik 
W. Olland als directeur. In 1929 betrok hij, zojuist 
getrouwd, een woning aan de Soestdijkseweg Zuid, naast 
de latere Van Everdingenschool. 

De heer Olland: Daar hebben we bijna dertig jaren 
gewoond. In 1956 zijn we verhuisd naar de Soestdijkse
weg Noord, nummei 394, recht tegenover de Hobbema-
laan. Het tuinhek komt van de oude behuizing aan de 
Dorpsstraat. Het is nog aanwezig. ' 

Net als zijn oom stond hij open voor mogelijkheden 
om de produktenscala uit te breiden. 

De heer Olland: 'Al voor 1930 zijn we in het bedrijf 
gestart met de produktie van elektrische koffiemolens. 
Niet die apparaten, die je tegenwoordig in ieder 
huishouden aantreft, maarmachinesdiespeciaal'waren 
ontwikkeld voor de kruidenier. Echt belangrijk is de 
produktie voor ons bedrij f nooit geweest. Vlak na de 
tweede wereldoorlog zijn we ermee gestopt. ' 

Wel van groot belang bleven de snelwegers. Tot 
in 1980 zijn bij Olland dergelijke apparaten van de band 
gekomen. De economische recessie in de jaren dertig 
heeft in het bedrijf haar sporen achtergelaten. 

De heer Olland is nog onder de indruk van 
machteloosheid in die periode: 'Jekon niets beginnen, 
het overkwam iedereen. We hadden aan vankelijk nog 
onze produktie uitgebreid met snijmachines, nadat we 
in 1933 de noodlijdende Verenigde IJzerfa brieken uit 
Doetinchem hadden overgenomen. Maar tenslotte restte 
ons ook niets anders dan een spelletje kaarten Wegingen 
in De Bilt van start met 22 man personeel. Tien jaren 
later zaten we met zeven om de tafel. Uiteindelijk gingen 
we, zoals zoveel bedrijven, over op de produktie van 
wapenonderdelen. Hiervoorkregen we een redelijk aantal 
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opdrachten. Tijdensdemobilisatie werd het aantal orders 
verviervoudigd, zodat we plotseling de vraag nog 
nauwelijks aankonden. We werkten uiteindelijk met drie 
ploegen, vierentwintig uur per dag. ' 

Voor en tijdens de tweede wereldoorlog werden vele 
Duitse bedrijven ingeschakeld in de oorlogsindustrie. 
Als gevolg daarvan moesten zij ten slotte de vervaardiging 
van hun oorspronkelijke produkten overlaten aan 
bedrijven in de bezette gebieden. Voor het Olland-bedrijf 
betekende dit, dat in 1942 in opdracht van een Duitse 
fabrikant de produktie van snelwegers weer kon worden 
opgepakt 

De gevolgen van Dolle Dinsdag (5 september 1944 
meldde Radio Oranje dat Britse troepen Breda hadden 
bereikt, waarna een geruchtenmachine op gang kwam 
die leidde tot enorme paniek onder de Duitser bezetter 
en sympathisanten en tot ijdele hoop onder de bevolking) 
bleven ook voor het Olland-bedrijf niet uit. Geen gas, 
geen water, geen elektriciteit, geen telefoon, waardoor 
de produktie volledig moest worden stilgelegd. De 
volgende maand bereikte de heer Olland het verzoek 
om in het magazijn van zijn bedrijf een gaarkeuken voor 
drieduizend monden op te nemen. 

De heer Olland: 'Dat magazijn was een soort 
overkapte ruimte achter het kantoor. Een gaarkeuken 
op die plaats zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. We 
hadden er namelijk, ondereen berg van kisten, een auto 

met gasaanhanger verstopt. Maar goed, toch maar 
ingestemd. Uiteindelijk konden we die auto nog een paar 
keer gebruiken om over de IJssel extra voedsel voor de 
gaarkeuken te halen. ' 

Na de bevrijding in 1945 kwam de snelweger 
opnieuw in produktie. Tot 1958 was dit produkt de 
belangrijkste pijler van het bedrijf. 

De heer Olland: 'Eind 1957pikten we een idee uit 
de Verenigde Staten op: dekoffieautomaat. Samenmet 
een ingenieur uit Delft ben ik begonnen met de ontwikke
ling van een eigen apparaat. Stap voor stap is dat gelukt. 
Eerst maakten we twee koffieautomaten. Ze kostten 
tussen de vijf- en zesduizend gulden per stuk. Eén ervan 
verkocht ik ergens in Brabant. Vervolgensmaakten we 
er nog eens vijf, daarna twintig en al spoedig werd de 
koffieautomaat ons belangrijkste produkt. Nu, in 1992, 
produceert Olland eigenlijk alleen nogkoffieautomaten. ' 

De laatste jaren volgde de heer Olland het bedrijf 
nog van een afstand. Zijn zoon is hem opgevolgd nadat 
Frederik W. per 1 januari 1973 de zaak verliet. 

DeheerOlland: 'Uiteraardlet ik opdehoogtepun-
ten, zoals het 125-jarig bestaan in 1978, waarbij het 
bedrijf het predikaat 'Koninklijk'verkreeg. Ennatuurüjk 
de verhuizing naar Nieuwegein in 1980. Er zijn nu zo 'n 
140 personeelsleden, da 's wel wat meer dan toen we naar 
De Bilt kwamen. ' 

De Dorpsstraat en het verkeer in de vorige eeuw 

Tjitse Langerveld 

Vandaag de dag gaan we 'even' naar Utrecht of naar 
Zeist. En dat dankzij de auto of de trein. Toch was 
het nog maar honderd jaar geleden dat De Bilt een 
goed bereikbare plaats werd. 

Tot in het begin van de vorige eeuw bestond het 
verkeer in de Dorpsstraat van De Bilt hoofdzakelijk uit 
boerenwagens en karren en, vooral in de zomer, rijtuigen 
en koetsen van de villa- en buitenplaatsbewoners. 
In die tijd was er nog geen sprake van een regelmatig 
tijdschema voor diligences en postwagens van en naar 
Utrecht. Wel reed er in het begin van de vorige eeuw 
vanuit Utrecht tweemaal per week een postkar door de 
Dorpsstraat, die via Zeist en Driebergen naar Nijmegen 
ging. De postkar vervoerde staats- en zakenpost, dus 
geen poststukken of brieven voor particulieren. 

Deze postritten hadden een aansluiting op ritten 
naar Arnhem en Duitsland. Met vele wegen in ons land Een postkar, zoals die in het midden van de vorige 

eeuw werd gebruikt. 


