Marga Verschoor

Poviet Producten CV.
In 1942 werd in Bilthoven aan de
Julianalaan 135 Poviet Producten CV
gevestigd. Het was een Commanditaire
Vennootschap, met als beherend
vennoot de Utrechtse Hermanus
Johannes de Groot.
De Poviet had als doel: ’Het fabriceren
met zoveel mogelijk behoud van
de natuurlijke eigenschappen, van
grondstoffen, halfproducten en
producten voor de voedings- en
genotmiddelen industrie’. Er werd
onder andere in plantaardige soepen
en aroma’s, sausen en mayonaises,
aromatische stoffen, vitamine extracten,
voedingsgisten, gistextracten, groenten,
kruiden, specerijen en vruchten
gehandeld.
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Het bedrijf bestond al eerder want in
het Utrecht Nieuwsblad van 2 maart
1930 stond in de rubriek ‘Wat zullen
we eten?’, een recept voor erwtensoep
waarin poviet als smaakmaker werd
gebruikt. In dezelfde rubriek werd
in 1933 een recept voor wortelsoep
gegeven, waarin de soep op smaak
wordt gebracht met zout, maggi, aroma,
marmite of poviet.
Ook werd in de jaren dertig
geadverteerd:
“DIE POVIET-BOUILLON IS TOCH
LEKKERDER ZEG! JA HÈ? EN ZE HEEFT
OOK ‘T HOOGSTE VITAMINENGEHALTE,
NAAR IK HOORDE”
“Povietjes staan in ’t voorste gelid van
alle bouillonblokjes en veroveren al

meer de markt. Zowel door smaak
en voedingswaarde. Povietjes is het
merk blokjes, dat geheel van zuiver
plantaardige samenstelling is, het
gebruik ervan geeft dus waarborg ter
vermijding van darmstoornissen”.
Het bedrijf kwam goed de oorlog door.
In augustus 1945 werd in de Biltsche en
Bilthovensche Courant een advertentie
geplaatst:
Wij vragen goede arbeiders
Leeftijd 25 -35 jaar ter opleiding tot
vakarbeiders
Prettige werkkring
Aanmelden bij Poviet Producten C.V.,
Julianalaan 135, Bilthoven
Poviet Producten CV werd in Bilthoven
voortgezet en in 1946 omgezet in een
NV. H.J. de Groot werd commissaris
der NV en P.B. Rottier directeur. In april
1948 stond men met een stand op de
Jaarbeurs.
In maart 1948 kwam een nieuwe
directeur, J.J. den Braber. In december
1948 verhuisde het bedrijf naar
Amsterdam, Mauritskade 14. Op
datzelfde adres was ook de Amstel
Brouwerij gevestigd. Poviet Producten
NV veranderde niet van naam, maar ging
wel over op geheel andere producten.
In 1949 stond het geregistreerd als een
dochtermaatschappij van de Amstel
Brouwerij. Er werden infusievloeistoffen
met dextran en immunoglobulines
vervaardigd. Ook werden bovine
serum albumines gemaakt. Ik heb daar

Advertentie uit de jaren dertig.

halverwege de jaren zestig gewerkt.
De band met de Amstel Brouwerij was
duidelijk. Ook de werknemers van Poviet
Producten konden goedkoop Amstelbier
aanschaffen.
In 1970 werd het bedrijf verkocht aan
AKZO. Poviet Producten NV bestaat nog
steeds en is nu gevestigd in Arnhem.
Het is nu een Groothandel in chemische
grondstoffen en chemicaliën voor
industriële toepassing. Wel iets heel
anders dan waar men in de jaren dertig
mee begon.

De Biltse Grift juni 2012

47

