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Dit is een vervolg op de publicatie in HKE-kwartaalblad december 

2010. Daarin werd de nadruk gelegd op de oprichting in 1940 en  

periode van bloei, toen dit bedrijf te Eembrugge  

± 450 medewerkers had. Daarna ontwikkelde men andere  

producten en men schakelde over op een nieuwe techniek. Er was 

ook succes met de export, maar na jaren van bloei werd het  

concurreren steeds moeilijker. Dit deel 2 begint met herinneringen 

van of over een aantal belangrijke medewerkers.  

Het geeft vervolgens aandacht aan de vernieuwingen in de jaren 60 

en 70, de veranderingen vanaf ± 1970 en tenslotte de sluiting in 

2008, nadat het bedrijf bijna 70 jaar had bestaan.  
 

 

OUD-MEDEWERKERS 

Deel 1 eindigde met een alinea over directeur J. van der Eerde. Hij was belangrijk 

voor het succes, dat is behaald met ondersteuning van zeer gemotiveerde mede-

werkers. Van een klein aantal van hen volgt hier een indruk van hun beleving van 

het bedrijf. Die indruk werd verkregen door een gesprek met henzelf of met naza-

ten. 

 

Evert Kuijer (1907-1973) uit Eemnes. Bij Ocriet van 1940 tot 1970. Dochter Alie 

van den Berg-Kuijer (geb. 1933) vertelde over hem. 

Hij heeft er met veel plezier gewerkt. Zijn werk was alles voor hem. Vervoer naar 

de fabriek was eerst per fiets, toen per Solex en later met een Daf. Evert werkte 

altijd bij de productie van Ocrietproducten, zoals aanrechten en Lavet. Eerst jaren 

als gewone arbeider, waarbij veel slijpwerk werd gedaan; later als baas productie 

en bedrijfsleider. Het was werk in ploegendienst. Omstreeks 1970 moest hij stop-

pen, wegens “stoflongen”. Hij was toen bij het lopen al snel moe. Na het einde 

van zijn dienstverband ging hij nog wel naar de fabriek om oud-collega’s te spre-

ken. 

Historie van de Ocrietfabriek - deel 2 
 

ROM VAN DER SCHAAF, in samenwerking met MATHIJS WITTE 
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Geert Blaauw (geb. 1930 in Beerta); nu wonend te Baarn. Bij Ocriet van 1948 tot 

1990. 

Gevraagd naar zijn functies, noemde hij zich Manusje van alles. Zijn eerste jaren 

werkte hij achtereenvolgens bij de betonmolen, de granietmolen en in de trappen-

fabriek. Vanaf ± 1957 in de buitendienst. Voor het geven van technische aanwij-

zingen, reparaties en demonstratieprojecten heeft hij in de buitendienst met bijna 

alle producten van Ocriet te maken gehad. Vaak was daarbij kunst-en-vliegwerk 

nodig en lange werkdagen, wat de leiding zeer waardeerde. Dat was niet alleen in 

Nederland, maar ook in Duitsland, Zweden, Frankrijk en Moskou. Om op de 

hoogte te zijn van nieuwe producten nam hij zo nu en dan een kijkje in het labo-

ratorium. Dat viel op bij Van der Eerde, die eens zei: Daar heb je de nieuwsgierige 

weer.  

 

Rijk Hop (geb. 1932) uit Bunschoten / Spakenburg. Bij Ocriet van 1949 tot 1991. 

Na enkele baantjes in Bunschoten en Huizen, benaderde hij Ocriet en sprak be-

drijfsleider Wiemer. Die zei: Als je je vanavond bij de dokter in Baarn laat keuren, 

Transportbedrijf Koops uit Bunschoten bracht 
jaren lang de Ocrietproducten naar allerlei plaat-
sen in Nederland en veel landen in Europa. 
Waarschijnlijk is deze foto van 1956  
(archief Arie ter Beek). 

Evert Kuijer, medewerker van het eerste uur, 
heeft er altijd met veel plezier gewerkt. Mogelijk 
demonstreert hij hier in 1952, na gereed komen 
van de silo, hoe grind en zand in bakken op 
wagentjes naar de triltafels ging.  
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kan je morgen beginnen. Hij begon inderdaad de volgende dag en bleef er 42 jaar. 

Na een start als medewerker expeditie en medewerker magazijn, kreeg hij in het 

bedrijf veel verschillende functies. Tamelijk lang was hij voorman voor de produc-

tie van Ocron aanrechten. Maar hij is ook stoker geweest en werkte een tijdje bij 

de productie van Luxocron wastafels. De leukste periode was chef expeditie. Ook 

heeft hij heel goede herinneringen aan zijn werk voor de organisatie van perso-

neelsuitstapjes en Sinterklaasmiddagen van Ocrita. Rijk heeft veel kritiek op de 

gang van zaken vanaf ± 1980. Begin jaren tachtig zei hij eens tegen de directie: Ik 

heb op dit moment één ambitie en dat is zo snel mogelijk in de VUT te gaan. Jul-

lie bekijken het dan maar. Iets later was hij als voorzitter ondernemingsraad be-

trokken bij moeilijke veranderingen.  

 

Jan W. Kranendonk (1929-1991) woonde te Baarn. Bij Ocriet van 1954 tot  

± 1964. Zijn zoon Gijs vertelde over hem. 

Hoewel Kranendonk relatief kort bij Ocriet heeft gewerkt, herinnert zoon Gijs 

(geb. 1957) zich nog heel wat. Kranendonk was zoiets als technisch bedrijfsleider. 

Lunchtijd in 1954 in de toen net geopende nieuwe kantine. De omstandigheden van de medewerkers 
waren eenvoudig, maar de kameraadschap tussen collega's was groot. 
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Drie van zijn belangrijkste activiteiten waren heel bijzonder in de historie van de 

fabriek: de wegomlegging voor de uitbreiding in 1955, de studie en beproeving 

van AKMON-blokken voor Nederlandse zeeweringen (± 1961) en de ontwikke-

ling en installatie van Rollcurling (tot ± 1964 o.a. in Engeland en Frankrijk). Tot 

1958 woonde het gezin Kranendonk op de woonboot naast de fabriek. In de win-

ter verkocht moeder uit het raam erwtensoep aan de schaatsers. Op de loopplank 

moest je eerst tweemaal stampen om de ratten weg te laten springen. 

 

Elis Rijn (geb. 1940 in Amersfoort) wonend te Baarn. Bij Ocriet van 1958 tot 1998. 

Begonnen bij de loonadministratie, is hij de volle 40 jaar in de administratieve 

sector blijven werken. Vanaf ± 1980 was hij ook chef van de computerafdeling. 

Met trots vertelde hij over de fabriek, waarbij hij een periode van geweldige groei 

heeft meegemaakt. Bijzondere herinneringen zijn: 1) de overstromingen in de fa-

briek door abnormaal hoge waterstand van de Eem (o.a. 1959), 2) bij alarm van de 

Ocraatinstallatie vluchten door een rond raam als nooduitgang van het kantoor, 3) 

met bescherming geld voor de weekloners halen bij de bank in Baarn. 

 

Jan Kuijer (geb. 1944 in Eemnes); nu wonend te Hooglanderveen. Bij Ocriet van 

± 1961 tot ± 1967. 

Aangestoken door het enthousiasme van vader Evert kwam hij bij Ocriet en werkte 

bij de loonadministratie van de weekloners. Een bijzondere herinnering is de win-

ter van 1963. Door de langdurige vorst en grote hoeveelheid sneeuw lag de bouw 

lange tijd stil, waardoor er maanden lang geen afvoer van producten was. Omdat 

de productie bij Ocriet door ging, kwam er een te grote voorraad producten te 

staan. Jan heeft er prettig gewerkt. Toch verliet hij het bedrijf tamelijk snel, omdat 

hij ging trouwen en in Soest een woning kon krijgen, als hij daar ging werken bij 

de Rabobank. 

 

Gerrit Vermeer (geb. 1939) wonend te Bunschoten / Spakenburg. Bij Ocriet van 

1963 tot 1999; bij velen bekend als Gerrit Bolletje. Zijn aanvankelijke werk bij het 

Havenbedrijf te Amsterdam paste niet bij de opstelling in het eerste elftal van IJs-

selmeervogels, omdat hij bij het Havenbedrijf dikwijls op zaterdag moest werken. 

Bij Ocriet werkte hij eerst ongeveer 3 jaar als controleur van de eindproducten en 

vervolgens ongeveer 3 jaar bij de ± 1966 begonnen Ocron productie. Aan het 

einde van een werkdag in 1969 stapte directeur Van der Eerde op Vermeer af en 

bood hem de functie chef expeditie aan. Hij zei: Praat maar nergens over en dan 

begin je daar na de vakantie. Die functie hield hij tot 1995; een lange periode met 

een grote verandering in de soort producten. 
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Hans (J.A.M.) Tijhuis (1947-2007) woonde vanaf 1972 in Eemnes. Bij Ocriet van 

1963 tot 2006.  

Als 15-jarige begon hij op de afdeling Verkoop-Binnen met de orderverwerking 

voor Lavets. Hij maakte in de verkoop geleidelijk promotie en werd ± 2000 ad-

junct-directeur. Het bedrijf betekende veel in zijn leven. Bij beurzen in binnen- en 

buitenland had hij de eindverantwoording voor de inrichting. Maar als er in de 

Ocrietfabriek in het weekend moest worden overgewerkt voor een spoedlevering, 

leefde hij mee en ging op zondag naar het bedrijf om de mannen te verzorgen, 

dwz kip met patat brengen. Als hij tijdens vakantie in een bungalow of hotel 

kwam, werd direct gekeken of het aanrecht in de bungalow of de wastafel in het 

hotel van Ocriet was. Dat was tot zijn tevredenheid bijna altijd het geval. Hele-

maal trots volgde dan: Dit is ons aanrecht. 

 

Jan J. van Wegen (geb. 1943) woont vanaf 1980 in Eemnes. Bij Ocriet van 1965 

tot 1975.  

Hij was chef van de Tekenkamer. Toen hij bij Ocriet kwam waren de proeven met 

Ocron zo ver, dat de fabriekmatige productie moest worden ingericht. Trots denkt 

Jan terug aan zijn ontwerp van de Ocron productiestraat voor aanrechten. In de 

Met speelgoed auto’s en modelblokjes demonstreerde de Ocrietfabriek in 1961 aan Rijkswaterstaat de 
toepassing van AKMON-blokken van Ocriet voor zeeweringen. Helaas een mislukt project. 
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toen ontworpen productielijn zijn na de aanloop in 1966 kleine verbeteringen 

aangebracht. Bij de sluiting van het bedrijf in 2008 was die straat nog in dienst. 

Twee andere belangrijke projecten van zijn werk op de Tekenkamer: de tweede 

wegomlegging ± 1967 en het op rollen verplaatsen van het kantoor ± 1968. Jan 

speelde ook in het Ocriet voetbalteam. Wegens betere kansen voor zijn carrière 

stapte hij in 1975 over naar Compri Aluminium te Zwijndrecht. 

 

Ocriet heeft slechts weinig medewerkers uit Eemnes gehad. Hier volgt een opgave 

van andere Eemnessers die door gesprekken bekend zijn geworden. De periode bij 

Ocriet is meestal geschat. 

Bertus (roepnaam Bartje) van Zuilen (1895-1970). Periode bij Ocriet van ± 1940 

tot 1960 (pensioen).  

Gerrit van Klooster (1898-1980). Periode bij Ocriet van ± 1940 tot 1963 

(pensioen).  

Henk Nagel (1901-1970). Periode bij Ocriet van ± 1945 tot 1966 (pensioen).  

Hendrik Kuiper (1896-1974). Periode bij Ocriet van ± 1950 tot 1961 (pensioen). 

Otty Mierop (geb. 1955). Periode bij Ocriet van 1973 tot 1977 op afdeling Boek-

houding. 

 

VERNIEUWINGEN IN JAREN 60 EN 70 

De fabriek heeft in de jaren vijftig heel veel succes gehad met de levering van aan-

rechten, Lavetten, wasfonteinen en trappen van Ocriet. Daarbij was het Ocrateren 

een afwerking, waarvoor wereldwijd 33 octrooien zijn verkregen. Aan enkele lan-

den werden aan fabrieken voor betonnen buizen Ocraatinstallaties van Neder-

lands fabricaat geleverd. Misschien was de bedrijfsleiding door de successen te 

zelfverzekerd geworden. Omdat men aanvoelde, dat er vernieuwing nodig was, 

zijn er modellen gemaakt met modernere vormgeving van het Lavet en er werden 

ideeën uitgewerkt voor geheel nieuwe producten van Ocriet. Daarvan volgen hier 

twee opmerkelijke voorbeelden.  

 Omstreeks 1960 is er met Rijkswaterstaat een plan opgezet om granietblokken 

voor zeedijken te vervangen door zogenaamde AKMON-blokken van Ocriet. 

Door de speciale vorm liggen ze heel vast. Kranendonk heeft diverse modellen 

laten maken om de werkwijze en de economie aan te tonen. Maar helaas bleek 

Ocriet, ondanks Ocrateren, onvoldoende bestand tegen zeewater.1  

 Er is in de jaren 1962 tot 1964 veel geld uitgegeven om het Rollcurlingspel te 

introduceren. Dat is geïnspireerd op het vooral in Schotland en Engeland be-

dreven curling op ijs. Rollcurling gebruikt van Ocriet gemaakte curlingstenen 

op kogellagers, die als het ware glijden op een heel gladde baan van beton. 
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Door tegenvallende resultaten moesten beide projecten na enkele jaren van noeste 

arbeid worden gestopt.  

Ondersteund door deskundigen van Ratiobouw te Rotterdam, TNO te Delft en 

Bruynzeel te Zaandam is er vanaf eind jaren vijftig geëxperimenteerd om Ocriet te 

vervangen door kunststof. In een schuurtje tussen de fabriekshallen en de Eem 

werden in de jaren 1964 en 1965 in het geheim eindelijk successen geboekt. 

Daardoor kon ± 1966 de lopende-band-productie van Ocron met veel “vallen en 

opstaan” op gang komen. Het nieuwe aanrecht was ontworpen door Wim Crou-

wel van Bruynzeel. De naam Ocron is gekozen als variant op het alom bekend 

geworden Ocriet. Ocron bestaat hoofdzakelijk uit door BASF geleverd kunsthars 

en fijn kwartszand, dat door thermische behandeling een homogene massa wordt. 

Ocron werd aanvankelijk in enkele effen tinten geleverd (zilvergrijs, lichtblauw, 

zachtgroen en zwart) voor aanrechten en douchebakken. Het is een krasvast en 

slagvast materiaal. In de Ocrietkrant van november / december 1968 kondigde 

Van der Eerde aan, dat de resultaten van productie van Ocron zodanig waren, dat 

1969 het laatste jaar zou worden met productie van aanrechten en Lavets van 

Ocriet. Naast de aanrechten was er inmiddels een groter assortiment producten 

van Ocron ontwikkeld. Voor badkamers kreeg het succesvolle Lavet opvolgers in 

Na deze in 1962 geopende Rollcurlingbaan bij het Berghotel te Amersfoort werden er nog heel wat 
banen aangelegd, maar helaas sloeg de sport onvoldoende aan. In het midden staat de heer Prinsen, 
die later verkoopleider werd. 
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modernere vorm: Ovalet (kinderbad op 

poten), Badinet (combinatie van wasta-

fel en Lavet) en Wascomo (wastafel). 

De opvolger van badcelvloeren kreeg 

de naam Ocroton (Ocron op beton). 

Voor grote gebouwen kwamen er trap-

treden en bordesbekledingsplaten van 

Ocron. Volgens geïnterviewde perso-

nen viel de omzet van deze producten 

voor badkamers en gebouwen tegen. 

Ook waren er klachten door scheurtjes 

bij de badranden. Tot ± 1975 zijn er 

waarschijnlijk weinig andere nieuwe 

producten ontwikkeld.  

Voor de aanrechten (keukenbladen) 

van Ocron werd in 1975 een ogen-

schijnlijk nieuwe vervanger gelanceerd 

onder de naam Chicron. Deze werd 

geproduceerd op dezelfde lopende-

band als Ocron. Voor de aanrechten 

werd door toevoeging van gekleurde 

granietkorrels en gebruik van blanke 

kunsthars een bijzonder uiterlijk verkregen. Later zijn er voor de aanrechtbladen 

lichtere kleuren ingevoerd, maar geen wezenlijke veranderingen. Voor Chicron 

was het motto enige tijd: Keihard de beste. Uit oogpunt van efficiency werden 

mallen van ± 5 meter lengte ingevoerd. De bladen werden naar behoefte van de 

lengte afgezaagd, terwijl de waterkering aan linker en rechter zijde werd aange-

lijmd. De opstaande rand, die eerst een feature was voor de verkoop, kon later 

optioneel weggelaten worden met behulp van een vulstuk in de mal. Die moge-

lijkheid werd ingevoerd, omdat een veel lagere rand van de concurrenten dikwijls 

de voorkeur had van de klanten. 

Omstreeks 1975 kwam ook het Luxocron op. Dat is een variant van Ocron, die 

dikwijls met gemarmerd uiterlijk als kunstmarmer werd geleverd; het eerst als dou-

chebak. Vanaf eind jaren zeventig werden de fraaie Luxocron wastafels een groot 

succes. Het waren eigenlijk toilettafels; in het Engels Vanity-tops. Voor de model-

len zijn mallen in Amerikaanse stijl gekocht van een bedrijf in Los Angeles. In 

1979 betekende de levering van ± 1800 wastafels aan het grote nieuwe hotel Cos-

mos te Moskou een doorbraak. Mede door goede contacten van dhr. W.M. Ahron-

Indruk van de ± 1966 begonnen lopende-band-
productie van aanrechtbladen van Ocron. Met 
kleine vernieuwingen heeft de opstelling dienst 

gedaan tot de sluiting van de fabriek in 2008. 
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heim (1925-2009) met Novotel werden veel wastafels geleverd aan chique hotels 

in diverse Europese landen, maar ook in Riad en Caïro. In 1984 waren er al meer 

dan 6000 geleverd. Helaas bleek tamelijk snel, dat de andere producten voor bad-

kamers geen succes waren. 

 

VERANDERINGEN NA 30 JAAR 

In de eerder genoemde Ocrietkrant van december 1968 gaf Van der Eerde ook 

aan, dat de financiële situatie al enkele jaren moeilijk was en dat de gestegen loon-

kosten een belangrijke oorzaak vormden. In 1968 was er al geen ploegendienst 

meer. Het aantal medewerkers daalde vanaf ± 1965 geleidelijk.  

Vanaf begin jaren zeventig werden er door Bruynzeel kritische vragen gesteld over 

de knowhow en productreeks van Ocron. Toen waren er ruim 200 medewerkers. 

Het aantal medewerkers was in 1973 al minder dan 150. In maart 1975 besprak 

Met producten van Ocron probeerde men vanaf 1968 het succesvolle Lavet nieuw leven in te blazen. 
Op deze foto het Badinet. 
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Bruynzeel met Van der Eerde afbouw van de productie op korte termijn. Met een 

efficiencyrapport van McKinsey werd onderbouwd, dat het bedrijf geen toekomst 

meer had. Dat was een grote klap voor Van der Eerde. Na onderhandeling met 

Bruynzeel werd een aangepaste koers bepaald. Het assortiment werd beperkt en 

bestond uitsluitend uit producten van Ocron. Naast keukenbladen werden wasta-

fels en enkele andere producten voor badkamers geproduceerd. Voorraden wer-

den beperkt door productie na opdracht. Bij grote opdrachten werd tijdelijk perso-

neel ingehuurd. Er werd gezocht naar een koper van de Ocrietfabriek, maar tever-

geefs. Tenslotte kocht Van der Eerde in 1976 het bedrijf van Bruynzeel voor één 

gulden, terwijl hij afstand deed van zijn pensioenrechten. Wel ontving hij voor 

ontslagvergoeding van een twintigtal medewerkers ƒ 26.000,-. Omstreeks 1980 

liepen de zaken weer heel goed; vooral door de levering van Luxocron wastafels 

aan hotels. De heer Ahronheim speelde daarbij een belangrijke rol. Op het gebied 

van keukens en badkamers werden in die tijd uitgebreide opstellingen getoond op 

veel beurzen.  

Een andere belangrijke verandering begon, toen Van der Eerde in 1983 ernstig 

ziek werd. Daardoor moest de fabriek noodgedwongen worden verkocht. Het aan-

Op deze beurs presenteerde de Ocrietfabriek vooral de Luxocron badkamerproducten. Waarschijnlijk 
± 1974 in Den Haag. 
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tal medewerkers was intussen verminderd tot 75, maar er werden per jaar nog glo-

baal 50.000 aanrechten geleverd. Met het beursgenoteerde Braat Bouwstoffen 

(hoofdkantoor in Den Haag) werd spoedig overeenstemming bereikt. Na diverse 

wisselingen van de nieuwe directie bij Ocriet, die ook verband hielden met reor-

ganisaties bij Braat Bouwstoffen, werd eind 1987 drs. J.N. Zeevat directeur van 

Braat en in 1989 eigenaar. Hij heeft kort daarna diverse onderdelen van Braat ver-

kocht. Vanaf 1991 is zijn kantoor gevestigd bij de Ocrietfabriek, die als enig be-

langrijk bedrijf van Braat over was. Door vertrek van 15 medewerkers werd in 

maart 1991 het aantal medewerkers verminderd tot 64. De bezuinigingen en wijzi-

gingen in de leiding hebben de sfeer vanaf begin jaren tachtig veranderd. De per-

soneelsvereniging Ocrita was opgeheven en daardoor ook allerlei activiteiten voor 

het personeel. Aan de viering van 25- en 40-jarige jubilea werd door de directie 

nog wel duidelijk aandacht besteed.  

 

Waarschijnlijk heeft Bruynzeel al in de jaren zeventig zien aankomen, dat de soci-

ale woningbouw ging aflopen. In dat segment heeft Ocriet vanaf 1946 de belang-

rijkste leveringen gehad en daarop waren lange tijd de producten gericht. In de 

jaren tachtig konden de verkopers van Ocriet nog grote orders voor renovatie ver-

krijgen via de technische dienst van woningbouwverenigingen. Toen in 1993 was 

besloten, dat woningbouwverenigingen moesten worden verzelfstandigd tot wo-

Globale aantallen medewer-
kers, verzameld uit diverse 
bronnen. 

Na Ocron kwam voor aanrechten de uiterlijke variant Chicron. 
Waarschijnlijk is dit de Bouwbeurs te Utrecht in 1976. Ongeveer 
tien jaar later kwam men met heel andere lichte kleuren. 

Medewerkers Ocriet 

Jaar Aantal 

1940 15 

1946 50 

1947 100 

1952 150 

1958 350 

1959 400 

1965 450 

1970 200 

1973 150 

1983 75 

1991 64 

2000 60 

2008 23 
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ningbouwcorporaties, ontstond er een 

verschuiving in de markt. Ocriet had 

zich jaren lang toegelegd op producten 

die weinig onderhoud nodig hadden. 

Maar men had geen ervaring opge-

bouwd in de particuliere markt. En 

door de komst van nieuwe materialen 

kwamen er nieuwe concurrenten. 

Ocriet kon de innovatie van de concur-

renten niet bijhouden en kampte dik-

wijls ook met kwaliteitsproblemen. 

Vanaf ± 2000 was de markt van bun-

galowparken, zoals Center Parcs, het 

belangrijkste. In die sector is de kras-

vastheid van de aanrechten van primair 

belang. Daarnaast waren er ook leve-

ringen aan de keukenleveranciers Kel-

ler, Bruynzeel en Bribus. 

 

SLUITING IN 2008 

Volgens oud-medewerkers was er om-

streeks het jaar 2000 per jaar nog een 

omzet van globaal 20.000 rechte en 

3000 hoekaanrechten. Het aantal me-

dewerkers was toen gedaald tot ongeveer 60. Geleidelijk liep de omzet verder 

terug. In mei 2006 kwam via de Gooi- en Eemlander een schets naar buiten van 

projectontwikkelaar Van Hoogevest, voor de bouw van 56 woningen op het ter-

rein van Ocriet. De directie van Ocriet gaf toen aan op zoek te zijn naar een ge-

schikte kleinere locatie. Er werkten nog ± 40 medewerkers. Door overleg met het 

bestuur van gemeente Eemnes, maakte stedenbouwkundig bureau Bügel Hajema 

in 2008 een structuurschets voor woningbouw. Directeur Zeevat verklaarde in mei 

2008, tijdens de presentatie bij Ocriet, dat het bedrijf op zoek was naar vervangen-

de ruimte, bijvoorbeeld in Almere of Lelystad. Maar in augustus 2008 moest het 

bedrijf onverwacht sluiten. In verband met eventuele verkoop, werden tijdens de 

bouwvakvakantie de kosten van sloop getaxeerd. Daarbij werd in de lucht een 

ontoelaatbare hoeveelheid gevaarlijk donker asbest geconstateerd, veroorzaakt 

door verpulverde isolatie van de globaal 50 jaar oude stoomleidingen in de pro-

ductieruimte. Op de eerste dag na de vakantie werden de 23 medewerkers naar 

14 oktober 1988 stond voor Gerrit Vermeer en 
echtgenote in het teken van zijn 25-jarig jubile-
um bij de Ocrietfabriek. 
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huis gestuurd en het bedrijf werd voor onbepaalde tijd gesloten. Omdat er door 

stoppen van de productie geen inkomsten meer kwamen, moest directeur Zeevat 

faillissement aanvragen.  

Inmiddels duurt de faillissementsprocedure al meer dan 2 jaar. Een belangrijk pro-

bleem is, dat de waarde van de grond mede wordt bepaald door de aanwezigheid 

van de bedrijven aan de noord- en zuidkant van de Ocrietfabriek. Daarvan vormt 

het damwandenbedrijf Sterk Midden Nederland het grootste knelpunt. In de toe-

komst krijgt het terrein mogelijk een woonbestemming, maar de invulling is nog 

onzeker. 

 

VERANTWOORDING 

In de Gooi- en Eemlander van 15 en 17 mei 2006 stonden artikelen ivm een 

bouwplan bij Eembrugge, opgesteld door projectontwikkelaar Van Hoogevest. 

Vanaf dat moment heeft Rom van der Schaaf materiaal verzameld om een artikel te 

publiceren over verleden en toekomst van het terrein van de Ocrietfabriek. Door 

Op 1 november 1989 werd het 50-jarig bestaan van de Ocrietfabriek gevierd met een feestavond voor 
het personeel in Geertruidenberg. Op de foto directeur Jan Zeevat, die voor zijn speech nog wat infor-
matie krijgt van Rijk Hop, als voorzitter Ondernemingsraad. 



18 HKE jaargang 33 

het idee van Mathijs Witte (bestuur USINE2) in juli 2010, voor een oproep in de 

Baarnsche en Bunschoter Courant, kregen we veel reacties. Het resulteerde in sa-

menwerking voor gesprekken en verzameling van gegevens uit diverse bronnen. 

De van oud-medewerkers en relaties ontvangen foto's, Ocrietkranten, kleine voor-

werpen en dergelijke zijn voor belangstellenden te zien in de Oudheidkamer Eem-

nes. Daarbij zijn ook verslagen van gevoerde gesprekken en informatie van Histo-

rische Kring Baerne. Dit artikel geeft daarvan slechts een heel klein deel. Veel in-

formatie is digitaal vastgelegd. Wij danken de tientallen personen, die hebben bij-

gedragen aan de inhoud van deze publicatie en de verzameling van overige herin-

neringen. 

 

 
ENKELE BRONNEN VAN GEDRUKTE INFORMATIE 

Brochures met de titels “Ocriet sanitair” en “Bedrijfshygiëne bevordert arbeidsprestatie”. 

Uitgegeven ± 1944 door BeKa Baarn. 

Soester Courant 08-11-1946: advertentie met oproep voor beproeving van een “douche-

waschbak” in enkele huizen met badkamer. 

Boek “Eemnes, randgemeente van het Gooi”, door Dr. W. Sleumer Tzn, uitg. Stichting Uni-

versitaire Uitgaven, Amsterdam 1950, blz 119-121. 

Brochure Lavet Vademecum van ± 1960. Deze geeft in 42 blz een uitgebreide beschrijving 

van de toepassing en installatie. Ook de Nederlandse octrooien op Lavet en Ocrateren 

worden genoemd. Tevens lijst van flatgebouwen en woningen waarvoor Lavets zijn 

geleverd.  

Brochure Ocriet ronde wasfonteinen van ± 1960. Geeft in 16 blz een uitgebreide beschrij-

ving van de toepassing en vergelijking met alternatieven. Tevens lijst van bedrijven en 

instellingen waaraan wasfonteinen zijn geleverd. 

Ocrietkranten. Met name van winter 1959-1960, augustus 1965 en september 1965.  

Baarnsche Courant 07-12-1983: Het brein achter de ‘keiharde schoonheid’ viert dubbel 

jubileum.  

Rapport “Ocrietfabriek – Eemnes, cultuurhistorische verkenning”, door Kees Volkers, mei 

2009. 

 

 
NOTEN 

1. Rapport van juli 1961: “Akmon blokken, als constructie-elementen voor zeeweringen, 

dijken en pieren”, een studie van de Ocrietfabriek N.V. te Baarn, in nauwe samenwer-

king met deskundigen van de Rijkswaterstaat te Utrecht en IJmuiden. 

2. USINE is de afkorting van Utrechtse Stichting voor het INdustrieel Erfgoed. 


