Deel glazen overkapping trappenhuis van het Scheepvaarthuis, ontworpen door Willem Bogtman
Wandelroute Crailo - Bikbergen - IJzerenveld. (coll. SAGV)

Een Nationaal park in het Gooi?
Gertrude de Raad
Als medewerker van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) in Hilversum houd ik mij onder andere bezig met het beschrijven
van archieven. Net als bij onderzoek doen kom je bij het beschrijven soms bijzondere vondsten tegen. Zo zaten er in het archief
van de Belangencommissie voor het Gooi stukken uit 1932 die getuigen van een serieuze lobby voor een nationaal park. Ook in
de kranten werd indertijd over het plan bericht.
We weten nu dat dit park er niet is gekomen. Wel werd
drie jaar later het Nationaal Park De Hoge Veluwe gesticht. Wat hielden de Gooise plannen precies in en
waarom zijn ze niet doorgegaan? Is er een connectie met
De Hoge Veluwe?

Eerste berichtgeving in de kranten
Begin november 1932 verscheen in diverse lokale en
landelijke kranten het bericht dat er plannen zouden

zijn om een nationaal park te stichten in het Gooi. De
details waren onduidelijk, maar het had de aandacht van
de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi en de
Belangencommissie voor het Gooi.
Het nieuws was uitgelekt, het had op dat moment nog
niet naar buiten gebracht mogen worden. De Commissaris van de Koningin, de voorzitter van het Goois
Natuurreservaat, was nog niet op de hoogte van de plannen en de initiatiefnemers wilden ook het advies van de
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Kaart van de rijwielpaden in Gooi- en Eemland, 1929. (SAGV, coll. François Renoù)
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Centrale Schoonheidscommissie afwachten. Toch werd
er dus over bericht, eerst in Heemschut en De Gooi- en Eemlander, waarna andere kranten volgden, zoals het Algemeen Handelsblad op 3 november 1932:
Sinds eenigen tijd zijn in kweekerskringen plannen ontstaan tot
het stichten van een nationaal park, waarvoor de steun der regeering gevraagd is. Het doel zou zijn te voorzien in de reeds lang
gevoelde behoefte aan een Nederlandsche arboretum, een park,
waarin alle bekende boomen en heestersoorten tot vollen wasdom
konden komen. Daarnaast een steunbeweging voor de noodlijdende boomkweekerij tot stand te brengen, terwijl in het plan
een groote werkverschaffing besloten lag. Onderhandelingen voor
aanleg tot zulk een park, waar de regeering niet onsympathiek
tegenover staat, in de nabijheid van Doorn, zijn afgesprongen.
Sedert heeft men het oog laten vallen op het Gooische Natuurreservaat.
Wie de informatie heeft gelekt blijft een mysterie. Na
deze eerste berichtgeving werd het opvallend stil rond
de plannen voor een nationaal park, totdat in april/mei
1933 de kranten er weer melding van maakten , ditmaal
echter op de Hoge Veluwe. Wat was er in de tussentijd
gebeurd?

De initiatiefnemers
De grote instigator van de stichting van een nationaal
park om de boomkwekerij te helpen was de heer J.H.
van Straaten van Nes uit Boskoop, een invloedrijk man
in de boomkwekerswereld. Al in de Eerste Wereldoorlog
had hij een dergelijk plan bedacht. Maar destijds waren
de kwekerijen volgens hem te zeer verwaarloosd en was
Amerika ook nog een afzetmarkt. Na de Eerste Wereldoorlog ging het goed met de economie en konden de
kwekers de vraag niet eens aan.
Met de crisis begin jaren ’30 kwam hier een einde aan
en bleef men zitten met een groot overschot aan bomen
en planten. Van Straaten van Nes pakte daarom zijn
oude plan weer op en vormde samen met jonkheer G.F.
van Tets van Goidschalxoord in Zeist, voorzitter van de
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, een comité om de plannen uit te
werken en uit te voeren. Van Straaten van Nes heeft zich
met hart en ziel ingezet voor deze zaak.
Hij zette zelfs in mei 1934 in Bilthoven een Nationaal
Park in het klein op en mocht Koningin Wilhelmina en
Prinses Juliana daar ontvangen. De bloemen- en plantententoonstelling moest een voorbeeld geven van wat

Op 16 september 1935 werd aan de heer Van Straaten van Nes
deze plaquette in brons aangeboden vanwege zijn vele verdiensten voor de gemeente Boskoop. De plaquette is gemaakt
door G.J. v.d. Veen, hing oorspronkelijk in het Floragebouw (tentoonstellingsgebouw) in Boskoop, kwam vervolgens terecht op
de zolder van het gemeentehuis, werd gemonteerd op een flat
van een nieuwbouwwijk en werd in 2009 “teruggevonden”. Er
waren plannen de plaquette weer naar het gerenoveerde Floragebouw te verplaatsen. 1
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een Nationaal Park kon zijn.
Jacobus Smits was de grote pleitbezorger van een Goois
nationaal park. Hij nam deel aan het comité tot stichting
van een Nationaal Park. Hij was ten tijde van de plannen
boomkweker, voorzitter van de Bond van Plantenhandelaren, vicevoorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad
in Naarden maar ook wethouder van Naarden. Zo kon
hij namens burgemeester en wethouders van Naarden
in de vergadering van de Belangencommissie voor het
Gooi van 29 oktober 1932 voorstellen te bevorderen dat
voor den aanleg van dit park gronden van het Gooi-reservaat beschikbaar gesteld [zouden] worden.2

De locatie van het park
Welke gronden moesten dan volgens Jac. Smits beschikbaar gesteld worden? Hij had hierover advies ingewonnen bij de bekende tuin- en landschapsarchitect
Tersteeg. Deze kwam tot de conclusie dat de volgende
gebieden voor het nationaal park in aanmerking zouden
komen:
Met het nationaal park wilde men een arboretum, pinetum en één of meer rosaria realiseren door op een
natuurgebied van ongeveer 300 hectare een groot aantal
planten en bomen aan te planten. Zo werd er gesproken
van: 400.000 rhododendrons, 216.000 azalea’s, 500.000
coniferen, groenblijvende planten, bloem- en bladheesters plus bomen, 270.000 vaste planten en daarbij
nog rozen, rotsplanten e.d.
Het resultaat zou zijn volgens Jac. Smits:
1. Een nationaal bezit van de hoogste orde.
2. Eene leerschool met aanschouwelijk onderwijs
voor botanici, dendrologen, houtvesters, boom- 		
en bloemkweekers, tuinarchitecten en directeuren 		
van gemeente-plantsoenen en voor de jeugd in het 		
algemeen, zelfs voor de ouders.
3. Eene ideale plaats om in te verwijlen voor het groote 		
publiek, inzonderheid dat der groote steden.
4. Eene permanente grootsche reclame voor het
Nederlandsche kweekerijproduct.
5. Eene groote attractie, welke het vreemdelingenver-		
keer in ons land niet weinig zal bevorderen.
En als directe voordeelen: werkverruiming en het afnemen
van een groot deel van het gereed zijnde kweekerij-product,
waarvoor onder de tegenwoordige abnormale omstan digheden geen voldoende afzetgebied is.
Ook over de financiering had Smits al gedacht.
Het Goois Natuurreservaat zou alleen de gronden ter

Jacobus Smits. (www.IISG.nl)

Locatie
Bikbergen
Zuidzijde Eng Bussum
Westzijde Steenbergen
Om pompstation Laarderweg
Ten noorden van Anna’s Hoeve
tegen Eemnes
Tegen Zonnestraal, tussen de Loosdrechtseweg en
de Utrechtseweg
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Gemeente
Huizen
Bussum en Hilversum
Laren
Hilversum en Laren
Hilversum

ha.
72
40
24
30
35

Hilversum

25

Natuurwachters van het GNR, 22/8/1979. (coll. SAGV)

beschikking hoeven stellen. De kosten voor de aanleg
zouden kunnen worden betaald uit de kosten van de
werkloosheidsbestrijding. Vanwege de crisis zouden de
planten voor zeer lage prijzen kunnen worden gekocht
door de regering. Van de verschillende gemeenten zou
gezamenlijk slechts een bijdrage van 25 procent van
de kosten van het plantenmateriaal gevraagd kunnen
worden, met een maximum van 250.000 gulden.3
Tegenstanders van dit plan waren er uiteraard ook:
Kingma, wethouder in Bussum, en Lopes Dias, wethouder in Hilversum. Deze laatste was tegen dergelijke
“blommen” in het Gooireservaat en dacht dat het plan
uitsluitend Boskoops belangen diende.4 Wethouder
Kingma, tevens boomkweker in Naarden, was bang dat
de jonge aanplant chaos zou veroorzaken door vernielingen en het plukken van bloemen. Ook was hij bezorgd
over de gekunstelde indruk die de natuur zou wekken
door de aanplant.5

Advies van de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi		
Een nationaal park zou het Gooi veel kunnen brengen.
Maar paste zo’n beplanting wel binnen de landschappelijke eigenheid van de streek en in het bijzonder van
het Goois Natuurreservaat? Advies werd ingewonnen bij
de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi.
Deze commissie was niet enthousiast over een nationaal
park van 200 à 300 hectare in het Gooi. Het karakter van
het landschap zou teveel aangetast worden door massale
aanplant door de Nederlandse kwekerijen. De grote heidegebieden mochten niet aangetast worden en dit zou
met zo’n nationaal park niet te vermijden zijn.
Toch was beplanting volgens de commissie wel mogelijk in de gebieden voorgesteld door Tersteeg. Niet alle
beplanting zou hiervoor in aanmerking komen. Deze
moest nauwkeurig uitgezocht worden en moest passen
bij het karakter van het landschap. Niet het belang van
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het kwekersbedrijf moest hierbij voorop staan, maar het
streven naar verrijking van het natuurschoon in het Gooi.
Beplanting in de randgebieden van het Goois Natuurreservaat zou functioneel kunnen zijn ter begrenzing en
ter afronding. Lelijke bebouwing en minder fraaie uitzichten konden op die manier ‘afgedekt’ worden. Over de
geschiktheid van het Bikbergerbos bestond onenigheid
binnen de commissie, maar de meerderheid kon zich verenigen met het idee dat beplanting niet hoefde te leiden
tot vermindering van de charmes van het bos en dat deze
zelfs een aanwinst kon zijn.6

Waarom het Gooi geen Nationaal Park werd
Zowel de Belangencommissie voor het Gooi als de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi stond dus
niet afkerig tegenover het plan om kwekerijproducten
aan te planten in het Goois Natuurreservaat, zij het met
grote nauwkeurigheid en alleen in de aangegeven (rand-)
gebieden. We kunnen dus wel stellen, dat er grote terughoudendheid was in de steun voor de plannen.
Blijft de vraag waarom het Nationaal park er uiteindelijk niet is gekomen in het Gooi. Het antwoord op deze
vraag heb ik gevonden in het archief van de Commissie
tot Stichting van een Nationaal Park, aanwezig in het
Gelders Archief in Arnhem.
Het antwoord was simpel: er lag een beter aanbod, dat
van De Hoge Veluwe. Sterker nog, toen er gestemd werd
over aan welke terreinen men de voorkeur gaf om in
aanmerking te komen voor het Nationaal Park kreeg de
Hooge-Veluwe maar liefst tien stemmen tegenover twee
stemmen voor Amerongen, drie voor Warnsborn en
slechts één voor het Gooi. Het is niet moeilijk te raden
zijn van wie deze stem kwam.

De nadelen van het Gooi lagen volgens Tersteeg vooral in
het gebrek aan variatie in grondsoorten en het feit dat de
terreinen er te ver uit elkaar lagen, waardoor het plaatsen
van omrastering en het heffen van entree mogelijk was.
De heer Everwijn Lange vond het voorstel van de HoogeVeluwe ook beter omdat dit een particulier initiatief was
en men dus niet te maken had met overheidslichamen
zoals in het Gooi. Met een particulier dreigden geen loonconflicten of soortgelijke moeilijkheden.
De keuze viel op de Hooge-Veluwe maar het duurde tot
1935 voordat hier daadwerkelijk een nationaal park werd
gesticht. Het lukte de Commissie tot Stichting van een
Nationaal Park niet om met haar plannen bij de regering
voet van de grond te krijgen.
Uiteindelijk kwam het Nationaal Park er toch doordat ex-minister Marchant tot een akkoord kwam met
de Kröller-Müller Stichting. Op 26 april 1935 werd de
stichtingsakte voor De Hooge Veluwe verleden en werd
het landgoed aangekocht met door de liquidateur van de
Nederlandse Uitvoer Maatschappij geleende gelden. De
laatste notulen van de Commissie tot Stichting van een
Nationaal Park van juni 1935 worden besloten met een
dankwoord en gelukwens aan de voorzitter dat onze Commissie, al is het ook niet direct, indirect toch nog resultaat mag
hebben. 7

Anticlimax
Het idee van een Nationaal Park in het Gooi ging als een
nachtkaars uit. Geen wonder dat er verder weinig over
bekend en over te vinden is. Ik heb antwoord gevonden
op mijn vragen. Maar het antwoord was minder onthullend dan gehoopt. Zo kan het dus ook gaan met vondsten; ze blijken soms niet zo groot te zijn als gedacht.

NOTEN
http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZH04ce.
Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Archief SAGV035 Belangencommissie voor het Gooi, 1922-1941, inv.nr. 41.
3
Idem.
4
Gelders Archief, Archief 0909 Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, 1.2.5. Commissie tot Stichting van een
Nationaal Park, 1932-1935, inv.nr. 348.
5
De Gooi- en Eemlander 2 november 1932.
6
Zie noot 2.
7
Zie noot 4.
1

2
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Directeur Hecht op kantoor, met links (zittend) het hoofd boekhouding Te Nuyl.

Het Duitse geheim van de ENCF
Hans Hoogenboom

Wie ziet wat er in de wijk Over het Spoor ‘voor de oorlog’ allemaal in fabrieken is gemaakt moet verbaasd zijn. Van matrijzen
tot tapijt, van verband tot lakverf, van stofzuigers tot keelsnoepjes, van radio’s tot rijwielen, van kranten tot brilmonturen,
van haarden tot geurstoffen, van verse melk tot kerkgewaden, van maagtabletten tot kousen en van drukinkt tot zeepdoosjes
van celluloid.
Voor die zeepdoosjes was de NV Eerste Nederlandsche
Celluloidwaren Fabriek verantwoordelijk. Die was vanaf
1922 gevestigd aan de Kleine Drift 68, later aan de Ehrlichstraat/hoek Minckelersstraat. Dat er van deze fabriek, die negen jaar later al ter ziele is gegaan, behalve in
archieven niets meer is terug te vinden ligt voor de hand.
Dan was de iets verderop gelegen drukinktfabriek Van

Son een veel langer leven beschoren. Deze is na 144 jaar
nog steeds in bedrijf. De E.N.C.F. was gevestigd in hetzelfde industriebuurtje.
Zichtbare sporen van de fabriek zijn er niet meer. Foto’s van de opstallen op het terrein ontbreken. Er zijn
slechts wat schetsen bekend. De enige erfenis staat aan
de Liebergerweg: het rijtje van vier dienstwoningen, dat
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De bebouwing op het fabriekssterrein van het bedrijf langs de Kleine Drift. Op deze paar hectare zou na de sloop van de
fabriek een woonwijkje verrijzen.

de directie destijds in 1923 liet neerzetten voor gezinnen van (leidinggevend) personeel van de fabriek, onder
wie werkmeester Schenk. Zelf woonde de directie in
die jaren op stand ten westen van het spoor: eigenaar
Adriaan Nicolaas Honig had de villa Joelaan 8 bij het
Kraanvogelplein, en Carl Hecht aan de Vaartweg 68 en
later aan de Couperusweg.1 Een kleinzoon van Honig
herinnert zich nog de rode Pontiac van zijn opa.

Koog aan de Zaan
Het verhaal van de celluloidwarenfabriek begon in 1909
in het voor driekwart uit industrie bestaande dorp Koog
aan de Zaan, een van de zeven vroegere gemeenten
die nu Zaanstad vormen. Daar nam de jonge ondernemer Adriaan Nicolaas Honig – met hulp van zijn vader
Adriaan Honig en twee oudere broers - het initiatief tot
het oprichten van de Eerste Nederlandsche Celluloidwaren Fabriek A.N. Honig. Hij was 22 jaar. Het briefhoofd van de fabriek aan het Hellingpad vatte samen
waar het om draaide: vervaardiging van alle artikelen op
het gebied van celluloid. De inventarislijst van 31 december 1909 laat nog zien wat er in voorraad was. Artikelen
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als celluloid christusbeeldjes en kruizen maakten daar
deel van uit. Op de lijst staat ook Deutsche Celluloidfabrik Materiaal. Die fabriek zou later een hoofdrol spelen voor de ENCF.
Het bedrijf van Adriaan Nicolaas Honig in Koog was
vrij bescheiden van opzet en kon misschien mede daardoor overleven – de kosten waren te overzien. Het personeel maakte zeepdoosjes in zuurtjeskleuren voor op
reis, waaiers voor in de damestas, afsluitbare tandenborstelkokers, poederdozen, haarschuiers, nummerplaatjes, zalfpotjes en noem maar op. Het benodigde
celluloid kocht Honig in het buitenland. De Deutsche
Celluloid Fabrik (D.C.F.) in het Duitse Eilenburg (Saksen) was vanaf het begin een belangrijke leverancier.
Aan het begin van de oorlog in 1914 trouwde Honig met
een ‘mooie’ partij uit Aerdenhout: een jongedame uit de
gefortuneerde familie Coninck Westenberg.
Het ging niet slecht met Adriaan N. Honigs onderneming, maar hij wilde zijn bedrijf na een aantal jaren zien
groeien. Dat lukte eerst niet; buiten de landsgrenzen
woedde vanaf 1914 de wereldoorlog. Honig werd zelf
opgeroepen voor militaire dienst zodat hij de fabriek

aan een werkmeester moest overlaten. Hetgeen niet bepaald bijdroeg aan het bedrijfsresultaat. Toen de oorlog
in 1919 voorbij was wilde Honig direct zijn vleugels uitslaan.
Er deed zich een gelegenheid voor. Wat de verhuizing
van de ENCF vanuit Koog naar Over het Spoor in Hilversum mogelijk maakte, was te danken aan zijn Duitse
leverancier van het eerste uur. In december 1919 raakte
Adriaan Honig in gesprek met de Deutsche Celluloid
Fabrik over het starten van een gezamenlijke onderneming ergens in Nederland. Beide partijen dachten dat
een fusie het wederzijds belang kon dienen. Het eerste
gesprek liep direct uit op onderhandelingen. Nogal
wat Duitse ondernemers wilden in de chaos van de naoorlogse tijd waardoor de geldontwaarding enorme
proporties aannam - zo snel mogelijk weer vaste grond
onder de voeten. De situatie in hun land was instabiel
en dat zou niet beter worden. Ook de Deutsche Cellu-

loid Fabrik had gezocht naar aansluiting bij een goed
bedrijf in een land als Holland, dat in een stabielere situatie verkeerde. De Duitsers vonden het een mooie kans
om ‘over de grens’ te produceren met een hun bekende,
betrouwbare afnemer. Adriaan Honig had van zijn kant
geld nodig, plus een betere locatie. Voor uitbreiding was
geen kapitaal. Koog aan de Zaan was bovendien niet de
ideale plek.
De cruciale ontmoeting tussen de eigenaren van beide
celluloidbedrijven had plaats op 6 december 1919. Voor
de fabriek uit Koog waren Adriaan Honig en diens
tweede man Carl Hecht present, voor de Duitse firma
ene dr. Richard Muller en DCF-directeur Otto Pfitzinger.
Honigs partner, voluit Ernst Wilhelm Carl Hecht geheten, was in 1875 in Hamburg geboren. Na zijn opleiding had hij gewerkt bij handelshuizen in Duitsland en
– vooral – in Frankrijk. In dat land had hij aan Duitse zijde de oorlog beleefd. Hecht was officier en tolk geweest

De industrieel Adriaan Nicolaas Honig (1888-1950) kon van zijn celluloidwarenfabriek in
Hilversum op den duur geen succes maken. Hij keerde terug naar Koog aan de Zaan.
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en sprak dus naast Duits uitstekend Frans. Na de oorlog
was hij in 1919 naar Nederland getogen, waar hij in contact kwam met de Zaanse ondernemer. Hecht kreeg er
een dienstverband aangeboden, aanvankelijk als vertegenwoordiger. Honig vond hem vanwege zijn talen- en
handelskennis een aanwinst. Hecht zou goed kunnen
helpen om orders binnen te halen.
Het bedrijf uit Eilenburg had meer kennis en ervaring
‘aan boord’ dan de fabriek van Honig. DCF was een loot
aan de stam van het Eilenburger Chemiewerk, dat in
1887 speciaal was opgericht voor de fabricage van celluloid. De Duitsers legden in 1919 vrijwel meteen een
concreet voorstel op tafel.
Belangrijk punt was de te kiezen vestigingsplaats voor de
fusiefabriek. Koog aan de Zaan had afgedaan, Honig en
Hecht wilden die gebouwen verkopen. De keuze van een
nieuwe thuisbasis viel al in 1920 op Hilversum vanwege
de mooie centrale ligging van die plaats in het land, de
treinverbindingen (naar o.a. Duitsland) en de relatief

goedkope grond in de wijk Over het Spoor. Langs de
Minckelersstraat aan het eind van de Kleine Drift hadden
de fusiegenoten een geschikt terrein ontdekt. Er stond
al een gebouw dat men kon kopen en aanpassen voor
honderdduizend gulden. Nieuwbouw kostte nog eens
een halve ton. Het adres zou Kleine Drift 68 worden. Bij
het ontwerp kon (en zou) architect B.H. Bakker worden
betrokken.
De Duitsers hadden behoorlijk wat in te brengen. Het
ging om kapitaal, machines en – niet onbelangrijk
– kennis over de chemische bereiding van celluloid.
Tussen de partijen kwam het vlot tot een akkoord over
geldelijke zaken – toekomstige dividenduitkeringen en
de jaarsalarissen voor de twee directeuren: twaalf duizend Hollandse guldens de man.

Geheimhoudingsplicht
Een eis van Duitse zijde was dat de nieuwe fabriek zichzelf en het volledige personeel zou verplichten tot abso-

Carl Hecht, de man die bij de ENCF tweede directeur naast Honig werd en later z’n eigen celluloidwarenbedrijf begon.
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lute geheimhouding over de fabricage van celluloid en
de te maken producten. Die geheimhouding moest strak
worden geregeld en gehandhaafd. Dat had te maken met
het afschermen van bedrijfsinformatie voor concurrentie en mogelijk andere nieuwsgierigen. Celluloid had
immers eveneens militaire toepassingen. Wat misschien
nog zwaarder woog voor de Duitsers was, dat ze met hun
eigen artikelen de wereldmarkt konden bereiken onder
de naam ENCF. Dat fungeerde voor hen als ‘neutraal’
verkoopbureau. Ook dit was vertrouwelijke informatie.
De celluloidfabriek was begin jaren twintig in Over het
Spoor een doorsneebedrijf. Er werkte ongeveer tachtig
man personeel.
Op het langwerpige, omheinde fabrieks-terrein stonden
een kantoorgebouw, een productiehal, een drooggebouw en enkele loodsen. Het lag tegen de Minckelersstraat aan, schuin tegenover de gasfabriek. Het
stratenplan van de wijk was volop in ontwikkeling. Honderdvijftig meter richting spoor lag de slachtplaats waar
in 1924 het nieuwe abattoir zou openen. De grond ten
oosten van ‘de celluloid’ was van de St. Josephparochie.
Daar zou in 1936 een kerk verrijzen als middelpunt van
het buurtje. Aan de overkant van de Minckelersstraat,
aan de Kleine Drift, lag toen al enkele decennia de

drukinktfabriek Van Son. Die was in 1872 begonnen en
is nog steeds in bedrijf.
Het is de ENCF in Hilversum nooit voor de wind gegaan.
Het jaar 1921 was volgens de boeken het laatste waarin
winst is gemaakt, zegge en schrijve vijftien mille. Vanaf
1922 werd louter verlies genoteerd.
In mei 1922 startten de eigenaren de fabriek op. De aanvoer van ruw celluloid en andere grondstoffen uit het
oosten gebeurde per spoorlijn(tje). Er lag vanaf station
Hilversum een railverbinding waarlangs steenkool naar
de gasfabriek werd vervoerd, die pal achter de in aanbouw zijnde celluloidfabriek lag. Een aftakking van het
spoortje liep naar het slachthuis, honderd meter zuidelijk van de ENCF. De rails liepen over het terrein.
Honig en Hecht adverteerden niet of nauwelijks, maar
ze waren wel prominent aanwezig op belangrijke jaarbeurzen. Zo stond hun bedrijf in 1921 op de vijfde Jaarbeurstentoonstelling in Utrecht. De directeuren hadden een fraaie stand laten ontwerpen door de Zaanse
grafisch- en industrieel ontwerper Piet Zwart. Die zou in
1938 beroemd worden met zijn ontwerp van de Bruynzeel-keuken.
Op het fabrieksterrein in Hilversum werd hard gewerkt
aan de productie van de celluloid en artikelen van dat
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Kopie van een ambtelijk stuk uit 1920, met een beschrijving van de inrichting van de ENCF.

materiaal. Celluloid was zeer handig en makkelijk te
verwerken, maar ook uitermate licht ontvlambaar. In
de fabriek was alles er op gericht om brandrisico uit te
sluiten. Nabij de gasfabriek zaten meer brandgevaarlijke bedrijven. Zoals de Hilversumse gemeentelijke omnibusdienst die er een garage had. Daar gingen in oktober 1929 enkele voertuigen in vlammen op, pal naast
de zuiveringskamer van de gasfabriek (!). De brandweer
wist net te voorkomen dat een voorraad benzine in brand
vloog.
In Over het Spoor was de chemische industrie goed
vertegenwoordigd. Zo zaten er onder andere ook de
verffabriek Le Ripolin (aan de Larenseweg), de NV Van
Son’s Inkt- en Verffabriek (Kleine Drift) en de smaak- en
geurstoffenfabriek Polak & Schwartz (aan de Liebergerweg). Bij laatstgenoemde fabriek maakte men muskus
voor de zeepfabricage. Daardoor kon het volgens klagende omwonenden in die tijd behoorlijk stinken. Gezond zal het ook niet zijn geweest.
Veel fabrieken hadden hun eigen geur. Achter de gasfabriek lagen de vloeivelden en de vaalt. Alles bij elkaar
een hoop smerigheid. Of de celluloidfabriek ook iets bij-
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droeg aan het stankpalet in oost is niet bekend.

Een soort deeg
Voor het maken van celluloid gebruikte men bij de ENCF
een recept van nitrocellulose, kamfer, kolodiumwol, alcohol en katoen. Het werd gemengd en gekneed tot een
soort deeg en dan verder bewerkt. Het grote voordeel
van het materiaal was, dat het bij een bepaalde temperatuur harder of zachter kon worden, en dat het allerlei
behandelingen en bewerkingen kon ondergaan: het kon
worden gemengd, gekneed, gereinigd, gegoten, gewalst, geperst, gesneden, geschaafd, gedraaid, gedroogd
en gepolijst. De fabriek had machines waarmee het
personeel het spul tot populaire artikelen kon vormen.
Vooral babyspullen van celluloid lagen goed in de markt.
Maar ook naar zaken op het gebied van haarverzorging
was veel vraag. Evenals naar rijwielbenodigdheden zoals
jasbeschermers, spatlappen en speciale handvatten. De
celluloidindustrie maakte ook poppen, maar niet bij de
ENCF aan de Kleine Drift.
Het productiehart van de fabriek bestond volgens de
hinderwetvergunning uit twee grote ruimten die ‘zalen’

werden genoemd: de walsenzaal en de persenzaal, plus
de verfmaalderij. Hier werden de ingrediënten gemengd
en tot makkelijk te verwerken blokken en platen geperst. De verwerking tot gereed product gebeurde op
een aparte afdeling. Dan waren er nog ruimten voor het
polijsten, de kammenfabricage en het verzendklaar
maken. De grootste hoeveelheid celluloid was te vinden
in het magazijn en in de droogkamer.
In de fabriek golden vele veiligheidsregels in verband
met het brandgevaar. De deuren waren van metaal,
niet van hout. Het personeel mocht in de fabriek ui-

teraard geen rokertje opsteken. Her en der hingen bordjes rooken verboden. Alle voorwerpen die aanleiding
zouden kunnen geven tot het verwekken van vuur - zoals
pijpen, sigaren en sigaretten - moesten voor aanvang
van het werk in het schaftlokaal worden gedeponeerd.
De portier had instructie om elke hem onbekende persoon, die zich naar de fabriek begaf, te vragen om zijn
rookwaar in bewaring te geven. Buitenstaanders mochten alleen de fabriek in met toestemming van de directie. Alle ruimten, de polijstafdeling voorop, dienden
steeds zo schoon mogelijk te blijven, want ook losse

Een stempel en een schets van de fabriek. (bron Facebook-pagina @nvencf)
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ENCF-successen in De Gooi- en Eemlander van 21 juli 1926.

Athletiek: hobby en reclame

een aantal vrije uurtjes aan de atletieksport wijdde. Naar verluidt werkten ze zich gezamenlijk in het zweet op een veldje

Onder het kopje ‘Athletiek’ verscheen op 11 mei 1925 in De Gooi-

naast de gasfabriek aan de Jan van der Heijdenstraat. Om hun

en Eemlander een kort bericht: Zondag hield de sportvereenig-

hobby structuur te geven richtten ze de ‘sportvereeniging ENCF’

ing E.N.C.F. (Eerste Nederl. Celluloidfabriek) te Hilversum een

op. Daarmee zochten ze aansluiting bij de Utrechtse Provin-

welgeslaagd onderling sportfeest op het terrein van genoemde

ciale Athletiek Bond, zodat ze in officiële wedstrijden konden

fabriek, daartoe welwillend afgestaan door de directie.

uitkomen. De directie van de celluloidfabriek zal hen de bedri-

De fabriek telde rond 1934 een tiental jonge werklieden dat

jfsnaam graag hebben geleend. Hun prestaties zouden reclame

Karl Koch gaat juichend over de finish. Links twee tijdwaarnemers. (coll. GAC)
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G.A.C.-ploeg 4 x100 meter, uit 1930. V.l.n.r. Arie Mijnnen, Geurt van Bokhorst, Ab Goubitz en Koop Reijnders (coll. GAC)

zijn en het zou de naamsbekendheid van de ENCF ten goede

deed ook Hilversum aan, met onder andere paardensport.

komen. Bovendien was competitie met andere verenigingen

Atletiek was aanvankelijk vooral een aardig tijdverdrijf bij ve-

en bedrijven goed voor de contacten. De eerste sportieve suc-

renigingen waar de competitie in de zomer stil lag, zoals bij

cessen doken in 1926 op in de uitslagenkolommen van dagblad

voetbal en korfbal. De liefhebbers traden in die maanden tegen

De Gooi- en Eemlander. De heren sleepten in competitieverband

elkaar aan. Ook kleine bedrijfsteams als die van de ENCF deden

menige ereplaats in de wacht: Geurt van Bokhorst (400 meter,

dan mee. In Hilversum kwam het op 13 september 1927 tot een

kogelstoten), Koop Reijnders (100 meter, speerwerpen), Karl

krachtenbundeling, toen leden van Excelsior die ook aan atle-

Koch (polsstokhoogspringen, verspringen) en R. Koch (kogel-

tiek deden (de club was korfbalkampioen in 1926) samengin-

stoten), Paul Karow (hoogspringen met aanloop), Kraay (3000

gen met het puikje van de ENCF. Initiatiefnemers waren Jo Leb-

meter met hindernissen), Van Ouwerkerk (discuswerpen) en

bink, Ko Merkenbach, Piet Slikker en Herman Reeskamp. Het

het estafetteteam. Atletiek was hot, de Olympische Spelen kwa-

was de geboorte van de Gooische Atletiek Club. Prompt werd

men in 1928 immers naar Amsterdam. Het Olympisch circus

die in 1928 kampioen van de Utrechtse bond.

Kampioensploeg GAC uit 1928, met
Geurt van Bokhorst (2e van l.), Paul
Karow (3e van l.) en Karl Koch (1e van
r.), die alledrie bij de ENCF werkten.
(coll.GAC)
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Koperen mallen voor de vormgeving van – in dit geval – onderdelen van fietssturen zijn bewaard gebleven.

celluloidsnippers en –stof waren hoogst brandbaar en
dus riskant. Kwam het ergens toch tot ontbranding,
dan bluste het personeel tot de komst van de brandweer
direct met stralen leidingwater. Er stonden op diverse
punten brandkranen. De schoorstenen dienden om
de drie maanden te worden geveegd. Asch en sintels
van vuren moeten behoorlijk bekoeld zijn alvorens ze
worden gestort op de daarvoor bestemde plaats.
Wat op het terrein ook taboe was laat zich raden: sterke
drank. In de vergunning stond een eis ten aanzien van
de benodigde werklieden: Als zoodanig zullen alleen
worden gebezigd geschikte en bedaarde personen, die
geen misbruik maken van sterke drank. Geen licht ontvlambaar kroegvolk dus. Personeelsleden waren verpli-
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cht om collega’s die zij de regels zagen overtreden onverwijld bij hun leidinggevende aan te geven.

Celluloid-tanden
Celluloid was rond 1870 uitgevonden en handige
ondernemers bedachten er steeds nieuwe toepassingen voor. Het was crèmewit en kon daardoor materialen imiteren zoals ivoor, schildpad, hoorn en ook
kunsttan-den. In augustus 1919 maakte Mec. Dentiste
W. Wolfrat de lezers van dagblad De Gooi-en Eemlander attent op zijn atelier aan de ’s-Gravelandseweg. Op nummer 28 vervaardigde hij ‘kunsttanden en gebitten van
caoutchouc, Goud of Celluloid’. Al eerder was het materiaal gebruikt voor de fabricage van biljartballen, die

normaliter van ivoor waren. Celluloid werd beruchter
naarmate er meer en ernstiger ongelukken mee gebeurden. Wereldwijd deden zich volgens de dagbladen
regelmatig rampzalige branden en explosies voor. Zoals
bij de celluloidrampen in Singapore (1907, eenentwintig doden), Wenen (1908, twintig doden), Boedapest
(1923, honderd doden), Berlijn (1928, drie doden), New
Jersey (1933, vijf doden) en Tokio (1939, veertig doden).
Ook in ons land waren ongelukken niet te vermijden.
Zo waren er celluloid haarkammetjes die dameskappers gebruikten bij de watergolf-behandeling. Daarbij

moest de klant onder een elektrische droogkap. Het gebeurde wel eens dat een vonkje van de ventilator in de
kap de kammetjes - en daarmee het versgekapte hoofd
- in brand deden vliegen. Op 3 december 1932 maakte
het nieuwsblad Het Vaderland hier een artikel over onder
het kopje Brandende vrouwen. In Hilversum werd op 24
september 1934 celluloid de oorzaak van het ontstaan
van een dramatische brand in een verenigingsgebouw
aan de Bosdrift. Tijdens een filmvoorstelling voor kinderen vloog de rolprent in brand door oververhitting van
het celluloid. Er vielen vijftig (zwaar)gewonden, bijna

In Het Vaderland van 3 december 1932 schreef Dr. P.H. van der Hoog
onder de kop ‘Brandende Vrouwen’ over de soorten van verbrandingen,
die voorkwamen bij haarverzorging.

De verslaggever van De Gooi- en Eemlander was er bij,
toen de fabriek op 18 oktober 1930 in de hens ging.

Heel wat ‘gereedschap’ voor de haarverzorging was van celluloid gemaakt. Vooral kammen en
borstels. Ook ceintuurs van celluloid waren gewild, evenals gespen en haarbanden.
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Werkmeester Schenk van de ENCF woonde in Hilversum
een huwelijk bij in 1936.

allemaal jonge meisjes. Drie van hen zouden overlijden.
Op eind oktober 1922 hielden de fusiepartners een
buitengewone ledenvergadering in de Oporto Bar in
Amsterdam. Op de agenda stond onder andere de
brandverzekering. De fabriek was op dat punt onvolledig gedekt. Het was niet gelukt het totale bedrag van een
kleine zes ton ergens onder te brengen. Wellicht vonden
verzekeraars het risico te groot.

Hoogere Machten
De (mede-)eigenaren hadden rekening gehouden met
aanloop- en opstartproblemen in 1922, dat ze als een
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bouw- en installatiejaar beschouwden. De fabriek had
toegang tot diverse buitenlandse markten. Optimisme
schemerde door. In het jaarverslag over 1922 is echter nog
een bijzondere zin te lezen. Men hoopte er het beste van indien
niet door Hoogere Machten of tengevolge van niet te voorziene
omstandigheden verhoudingen worden geboren, die onze gemotiveerde verwachtingen vernietigen.
De directieleden hielden misschien rekening met mogelijk onheil vanuit een andere hoek, eentje die te maken had met de chaos die in Duitsland heerste. In 1922
en 1923 kampte dat land met een enorme inflatie, dito
schulden en snel stijgende werkloosheid. Instabiliteit
alom.
De verduitste fabriek (de DCF had na een aandelenoverdracht inmiddels negentig procent in handen) in Hilversum zag voor zichzelf in 1923 nog steeds perspectief. Ook
in de afdeeling Celluloid-waren kunnen wij eene flinke vooruitgang constateren, aldus het jaarverslag. Men zag afzetmogelijkheden zowel in als buiten Europa zoodat wy ons genoodzaakt
zien de fabricage-afdeeling voor Toilet-artikelen geregeld uit te
breiden. Maar de buitenlandse concurrentie met oudere
gevestigde merken was hevig. De directeuren vroeg zich
af hoe ze goedkoper konden produceren.
Halverwege 1923 was er een productieterugval door
gebrek aan grondstoffen, verkoopprijzen daalden en
materiaalkosten stegen door de duurder geworden collodiumwol. De ENCF produceerde te duur vergeleken
met de andere twee (Duitse) fabrieken in Eilenburg en
Troisdorf. ‘Hilversum’ was relatief te veel geld kwijt aan
lonen, elektriciteit en stoom.
Het verslag over 1923 vermeldde volgens Ekelers beknopte overzicht een maatregel: Intussen is de directie er
steeds op bedacht om op alle mogelijke manieren te bezuinigen
en de fabricage op peil te brengen. De loonen zijn met 6 % verlaagd! De inkomensachteruitgang trof niet de directeuren Honig en Hecht.
Ekeler: hetgeen in schrille tegenstelling staat tot hetgeen
de ‘arbeiders, arbeidsters, werkmeesters en beambten
samen verdienden!’ Loonsverlaging was in de crisisjaren
een bekende noodgreep. Over 1924 is weinig bekend. In
1925 vroeg de ENCF octrooi aan voor een celluloid bekleding voor zgn. honingraatspoelen, nodig bij de bouw
van zend- en ontvangapparatuur.
Een afnemer van die bekleding kan de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek zijn geweest, die verderop aan de
Jan van der Heijdenstraat was gevestigd.

Dit soort (toilet)artikelen maakte de fabriek van Adriaan Honig: onder andere zeepdoosjes, kammetjes en haarborstels. (bron Facebook)

Briefhoofd van de ENCF in 1918,
toen de fabriek nog in Koog aan
de Zaan zat.

De Deutsche Celluloid-Fabrik had vestigingen in Eilenburg, destijds in de provincie Sachsen, en in Leipzig.

Octrooibewijs van de ENCF voor een methode van
het aanbrengen van een krasvrije oppervlaktelaag.
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Net opgeleverde nieuwbouwwoningen aan de Pelikaanstraat, die de St. Josephkerk als buurman kregen.

Honig en Hecht wilden ondanks de flauwe markt verder
investeren en stelden de Duitsers voor om een nieuwe
polijstzaal en waterperserij te bouwen. Inmiddels waren
de aandelen DCF in handen van chemiereus I.G. Farben terechtgekomen.2 De prijzen van de grondstoffen
zouden zakken, zo verwachtte Herr dr. Pfitzinger.
Toch kwam Hilversum niet uit de verliezen. De malaise
beet steeds dieper en de concurrentie met Zwitserland
en Japan was moordend. In 1927 was er een lichtpuntje:
de fabriek vroeg octrooi aan voor de vervaardiging van
krasvrije oppervlaktelagen. Drie jaar later werd dit verleend.
Waar de naam ENCF publicitair gezien het meest van
profiteerde was de kleine atletiekvereniging die werknemers van de fabriek waren begonnen. Ongetwijfeld aangemoedigd door de wetenschap dat in 1928 de
Olympische Spelen naar Amsterdam zouden komen –
en op sommige onderdelen naar Hilversum. Maar van
de vermelding van hun ereplaatsen bij wedstrijden van
de Utrechtsche Provinciale Athletiek Bond werden de
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bedrijfsresultaten van de fabriek niet beter!
Verdere bundeling van krachten was in 1927 geboden.
De ENCF ging samen met de Rheinisch-Westfalischen
Sprengstoff AG (Troisdorf ) in Keulen en de Westfalische-Alhaltischen Sprengstoff AG (Wasag) in Berlijn celluloid fabriceren en verkopen. Eind januari 1928
werd het contract getekend. Namens Hilversum deed
Carl Hecht dat. ‘Grote baas’ Herr dr. Müller poogde
ook concerns in andere landen voor samenwerking te
strikken: Dupont in de VS, Nobel in Frankrijk, Imperial
British en Machucelli in Italië.
Het oude fabrieksgebouw in Koog aan de Zaan werd toch
nog verkocht. Machinefabriek P.M. Duyvis & Co, ook in
Koog, betaalde er vijftien mille voor. In 1929 gaven orders van Philips wat lucht. Ook mocht de ENCF in België
gepatenteerde fietssturen met onbreekbare eindstukken
afwerken en verkopen.
Eind januari had Honig op een andere manier geluk,
toen hij het er bij een aanrijding op het kruispunt Melkpad-Bussumerstraat in Hilversum levend vanaf bracht.

Hij klapte met zijn luxe-auto op een vuilnisauto, zo
meldde De Gooi- en Eemlander. De bestuurder was A.N.H.
van de Joelaan.
Maar in het najaar kwam er vanuit de Verenigde Staten
een inktzwarte lucht aan. Het economisch noodweer
brak los toen de aandelenbeurs in New York op donderdag 24 oktober in elkaar klapte, de krach die al snel ook
in Europa alle beurzen mee de diepte in trok.
Wat de celluloidwarenfabriek in Hilversum in 1930 nog
meer kwaad deed was het brandspook. Op 19 april kon
het eigen personeel zelf nog een beginnende brand in
het ketelhuis blussen. Celluloidsnippers hadden vlam
gevat. Maar bij de grote brand een half jaar later, op 18
oktober, was er geen houden meer aan.
Op het terrein gingen twee grote loodsen met machines
en voorraden celluloid in de hens nadat in de walserij een
buizenpers was gesprongen en daarbij vonken waren
geslagen. Voor de arbeiders was het volgens De Gooi- en
Eemlander een sauve qui peut – een ‘redde wie zich redden kan’. Het laboratorium liep zware waterschade op.
Door dit alles moesten diverse afdelingen van de fabriek
dicht. Tot overmaat van ramp bleek de dekking van de
brandverzekering ontoereikend. Men kreeg slechts de
helft vergoed.
Een maand na de brand zaten de aandeelhouders bijeen met de vraag: moet er worden geliquideerd? Tot
het laatst verzette Adriaan Honig zich daartegen. Maar
de DCF wilde van de verliesgevende ENCF af, ook al
was ooit afgesproken dat men auf Gedeih und Verderb3 gebonden zou zijn en blijven, zoals Herr dr. Müller gezegd
wilde hebben. DCF-eigenaar I.G. Farben hield echter
voet bij stuk. En op 29 april 1931 werd besloten de vennootschap in liquidatie te laten treden. Met als afhande-

laars de heren Hecht en Honig. De laatste dag van het
bedrijf was 31 mei 1931.
Carl Hecht startte daarna een eigen, kleiner celluloidbedrijf onder de naam C. Hecht & Co. Het woonhuis aan
het begin van de Zilvermeeuwstraat werd zijn kantoor,
met daarachter een twee verdiepingen hoog magazijn.
Later verhuisde hij met zijn bedrijf naar Bussum. Veel
papieren van de oude ENCF zijn later in een verhuisdoos
gevonden door Ben Ekeler uit Soest, die zich er opwerkte
tot directeur. Hij heeft over de fabriek een beknopt verslag geschreven, waarvan in dit artikel gebruik is gemaakt.
Op de oude fabrieksgrond van de ENCF verrees vanaf
1933 een wijkje met volgens De Gooi- en Eemlander in totaal 108 ‘frissche, moderne’ middenstandswoningen. Ze
kwamen aan drie nieuwe straten: de Zilvermeeuwstraat,
de IJsvogelstraat en de Pelikaanstraat. Die namen pasten
bij de vogelbuurt, maar in dit geval waren het de namen
van spraakmakende KLM-vliegtuigen in de jaren dertig.
Zo vloog De Pelikaan, een Fokker-hoogdekker, in december 1933 in recordtijd van Amsterdam naar Batavia
en terug. Twintigduizend mensen verwelkomden het bij
terugkeer. Het was een welkome afleiding in crisistijd.
Adriaan Nicolaas Honig bleef na de ondergang van zijn
celluloidbedrijf wonen aan de Joelaan in Hilversum. Een
van zijn kleinzonen vertelt, dat opa op die dag eind oktober 1930 na de grote brand ontdaan thuis kwam en
zijn gezin (vrouw en zeven kinderen) vertelde dat hij
alles kwijt was. Daarna heeft zijn vader Adriaan Honig
hem opgenomen in het familiebedrijf NV Het Hart en
De Zwaan (lijnolie, lijnkoeken en mengvoeder) in Koog
aan de Zaan. Hij werd er directeur. A.N. Honig overleed
in 1950.

BRONNEN
Naamloze Vennootschap Eerste Nederlandsche Celluloidwaren Fabriek, opgericht door A.N. Honig. Beknopt verslag
over de periode 1909-1931/1934, van oprichting tot liquidatie. Plus bijlagen. Door Ben Ekeler, najaar 1992. Hecht,
herinneringen aan de mens, de firma, de medewerkers. Door Ben Ekeler, Soest, februari 1993.
NOTEN
1
De villa Joelaan 8 dateert uit 1913 en is een ontwerp van de architect H.A. Pothoven. Adriaan Honig ging er in 1920
wonen. In 1934 vergrootte hij de villa met een grote uitbouw, waarvoor het bouwbedrijf Kakes uit Koog aan de Zaan
werd ingehuurd.
2
Deze fabriek was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog octrooihouder voor het gifgas Zyklon B, een pesticide dat
twee andere bedrijven produceerden en dat de nazi’s in onder andere Auschwitz gebruikt om joden te vergassen.
3
Auf Gedeih und Verderb: In voorspoed en tegenspoed.
HHT-EP 2016/3 137

