
Frits Grund – hofleverancier
door Jac Maurer
 
In de beginjaren van de auto reed het Nederlandse
koninklijk huis Renault. Prins Hendrik kocht zijn
eerste auto, een Renault, bij Frits Grund, waarna
meerdere bestellingen volgden. De geschiedenis van
de firma Grund is verrassend en velen zullen haar niet
zozeer met Renault associëren, maar eerder met een
duur Engels merk.
 
koninklijk huis
Frits Grund is achtereenvolgens wielrenner, rijwiel
handelaar en uiteindelijk succesvol autoverkoper, met
name van Renaults. Hiervoor gaan we ruim een eeuw
terug in de tijd. Rond 1904 verkoopt hij zijn eerste
Renault en vanaf 1908 lukt het hem modellen van het
Franse merk aan het koninklijk huis te leveren. Konin
gin Emma en prins Hendrik wonen niet veraf en hoewel
zij de nodige ervaring hebben met het berijden van
Peugeots, koopt prins Hendrik als eerste auto een
Renault bij Grund (afbeelding 1). Het betreft een
viercilinder 35-45 pk Renault met een carrosserie van
de Haagse rijtuigenfabrikanten Hermans & Co. Het
koninklijk huis schaft in de 1911, 1913 (beide met een
carrosserie van Veth uit Arnhem) en 1921 nog een
drietal Renaults aan.

afbeelding 1 Een medewerker van Grund in een
Renault uit het topsegment. De wagen doet denken aan
de eerste auto van prins Hendrik (archief Erik van
Garderen).
 
prikkelend
Dit stimuleert de verkoop van Renaults, zoals een
tijdgenoot in de jaren twintig aan papier toevertrouwt:
“Het voorbeeld van dezen ‘primus inter pares’ werkte
inmiddels prikkelend, en ik herinner mij nog heel goed
uit die jaren, dat het in Arnhem en omgeving voor
chique gold, evenals de prins, een Renault te bezitten”.

De levensgeschiedenis van Frits Grund speelt zich
voornamelijk af in Arnhem. Hij is geboren in Rotter
dam op 22 december 1871, maar groeit op in de Gel
derse stad. Daar raakt hij verslingerd aan wielrennen,
rijdt hij menig wedstrijd op de piste en zegeviert hij in
1893 bij het wegkampioenschap van Gelderland. De
wegen hoeven nog niet afgezet te worden voor gemo
toriseerd verkeer. Dat is er in die jaren nog niet.
 
Jaap Eden
Hij raakt bevriend met de legendarische Jaap Eden
(schaatser en wielrenner) waarmee hij een rijwielzaak
start aan de Ketelstraat in Arnhem. Deze samenwer
king duurt niet lang, het verhaal gaat dat Jaap Eden
niet zo zakelijk ingesteld is vergeleken met Frits
Grund. De laatste start vervolgens aan de Velperweg
24 een nieuwe zaak. Op dat adres bevindt zich een
houten wielerbaan, in die jaren bekend onder de
Franse naam Vélodrôme. Hij opent daar een repara
tie-inrichting, een rijwielschool en tennisbanen en start
eveneens de verkoop van automobielen. Hij stopt niet
veel later met wielrennen, de Vélodrôme wordt afge
broken en hij verhuist naar een meer centraal gelegen
adres in Arnhem aan de Steenstraat 58a waar een
modelgarage wordt ingericht.

afbeelding 2 Het pand van Grund aan de Maliebaan
rond 1910 (archief Erik van Garderen).
 
In 1909 neemt Grund in Utrecht op de Maliebaan 71
collega Renault-dealer Goettsch & Co. over. Omdat
Grund zich inmiddels hofleverancier mag noemen,
verschijnt er een prachtig reliëf op de gevel (afbeelding
2). Het dealerschap van Renault breidt zich hiermee
fors uit: niet alleen Gelderland, maar ook de provincie
Utrecht valt binnen het rayon (afbeelding 3). De offi
ciële importeur van Renault is dan nog gevestigd in
Maastricht. De firma Thyssens frs. & sr. haalt sinds
1903 de auto’s in Boulogne-Billancourt bij de fabriek
op. In de loop van 1912 neemt Frits Grund het import
schap over, zodat hij naast de adressen in Arnhem en
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Utrecht eveneens gevestigd is aan de Maastrichtse
Onze Lieve Vrouwekade 10-11 (afbeelding 4). Naast
de import van Renault voegt hij ook die van Berliet en
Delage aan zijn portfolio toe.

afbeelding 3 Een hal in het Utrechtse pand van Grund,
rond 1910. Diverse Renaults zijn te zien maar ook een
motorfiets en auto's van andere merken (archief Erik
van Garderen). 
 

afbeelding 4 Een advertentie van Grund uit 1912, in
het Frans (bron: www.conam.info). 
 
oorlogsproductie
Twee jaar later verdwijnt de trots en hoop op voor
spoedige handel met het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog. De Franse auto-industrie moet noodge
dwongen de fabricage van personenauto’s stoppen en
overgaan op oorlogsproductie. Louis Renault levert
veel vracht- en pantserwagens aan het Franse leger en
ontwerpt een kleine tank, de FT17. Grund blijft daar
mee slechts in naam importeur, zonder dat er iets te
importeren valt.
De vestigingen in Maastricht en Arnhem worden
verlaten en de bedrijfsactiviteiten concentreren zich in
Utrecht. De garages blijven volop in bedrijf met het
rijdend houden van het bestaande wagenpark. Een auto
heeft in die jaren zeer regelmatig onderhoud nodig.

Veel onderdelen zijn kwalitatief nog kwetsbaar en
reparaties arbeidsintensief. In de loop van de oorlog
worden onderdelen en grondstoffen schaarser, waar
door onderhoud steeds meer een kwestie is van het
zoeken naar en het maken van alternatieve oplossin
gen. In die zin lukt het om het hoofd boven water te
houden tot het moment dat steeds minder brandstof
beschikbaar komt en het wagenpark langzaam maar
zeker tot stilstand komt. In 1917 is zelfs een algemeen
rijverbod in Nederland van kracht.
Na 1918 stelt Louis Renault geen nieuwe importeur in
Nederland aan. Vanuit Frankrijk wordt aan enkele over
het land verspreide hoofdvertegenwoordigers gele
verd. Grund is daar een van, evenals Straetmans in
Maastricht, Van Messel in Amsterdam en Scheepbou
wer in ’s-Gravenhage. Frits Grund doet zijn zaak in
1919 over aan jhr. Gerrit Johan Anne Schimmelpen
ninck en Jan Hendrik Vermeulen, die bij de oprichting
van hun eigen firma de naam Grund aanhouden: ‘Au
tomobielhandel v/h Grund & Co’. Zij zijn al jaren aan
de zaak verbonden via de toevoeging ‘& Co’. Hoeveel
Renaults Frits Grund zelf verkocht heeft, is niet te
achterhalen. Als importeur heeft hij zover bekend ruim
honderd Renaults naar Nederland gehaald.
 
verbintenis
Onduidelijk is welke activiteiten Frits Grund nadien
ontplooit. Bekend is dat hij een tijd adviseur is van het
bekende Arnhemse en Nijmeegse Automobielbedrijf
N.V. L. A. Moll’s A.T.I.M. Hij overlijdt op 28 mei
1927 op 55-jarige leeftijd.
De firma Grund & Co is inmiddels weer een zeer be
langrijke agent van Renault en voorziet het midden van
ons land van de automobielen uit Boulogne-Billan
court. Deze positie komt in 1926 onder druk te staan.
In Parijs besluit men een eigen importfirma te starten
onder de naam ‘Societé Anonymes des Usines Renault,
afdeeling Holland’. Deze wordt centraal in het land
gevestigd en wel in Utrecht, aan de Merwedekade 8.
De firma Grund verlegt zijn activiteiten dan naar an
dere automerken, zoals Hudson en Essex en wordt zelfs
importeur van Rolls-Royce. Met dit laatste merk blijft
men nog een tijd hofleverancier. Renault wordt daar
mee van hoofdmerk een bijmerk, wel trouw aanwezig
in het leveringspakket, waarschijnlijk mede dankzij de
opgebouwde kennis en vanwege het goed gevulde
onderdelenmagazijn.
In 1976 sluit de firma officieel haar deuren. Rolls-Roy
ce wordt overgedaan aan de firma Hessing en Renault
Nederland N.V. neemt het verkoopdeel van Renault
over op het vertrouwde adres aan de Maliebaan in
Utrecht. Daarmee verdwijnt na bijna 75 jaar de ver
bintenis tussen de naam Grund en Renault.
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bronnen:
Het Utrechts Archief (o.a. archief Kamer van
Koophandel)
Orgaan voor het Rijwiel- en Automobielbedrijf, 3 juni
1927
 

(Dit artikel is een lichte bewerking van een artikel dat
eerder verscheen in Losange Magazine, najaar 2011.)

Boeken (1)
Ronny Cnudde: Edouard Sarazin; de Belg aan de wieg
van de automobiel. Eigen uitgave, z.p., 2012. ISBN
978-90-8188-170-8, prijs € 16,95 (via www.asnbooks.
nl).
 
besproken door Hans Waldeck
 
Ronny Cnudde is voorzitter en hoofdredacteur van het
clubblad Gazette van de Belgische Mercedes-Benz
Club. Als gepassioneerd autoliefhebber publiceert hij
regelmatig over de autogeschiedenis. In eigen beheer
heeft hij een boekje van 176 bladzijden met 72 zwart-
witfoto’s uitgegeven over Edouard Sarazin, een Bel
gische ingenieur die aan het einde van de negentiende
eeuw aan de basis stond van een in die tijd bijna on
waarschijnlijke Duits-Franse samenwerking van uit
vinders en bouwers van stoom-, gas- en verbrandings
motoren. Met de beschrijving van het korte leven van
Edouard Sarazin krijg je een zeer gedetailleerd zicht
op de ontwikkeling van met name de verbrandingsmo

tor en de samenwerking van bijna alle Belgische,
Duitse en Franse grootheden op dit gebied. John
Cockerill, Etienne Lenoir, maar vooral Nikolaus Otto,
Gottlieb Daimler en Wilhelm Maybach, Carl Benz,
Emile Levassor en René Panhard en de gebroeders
Michelin en Armand Peugeot passeren allemaal de
revue, ook in hun onderlinge soms innige en zakelijk
vruchtbare relatie. Niet alleen Edouard Sarazin, maar
ook zijn echtgenote Louise speelt in deze geschiedenis
een centrale rol. Edouard zou al op 47-jarige leeftijd
overlijden. Zijn vrouw zette daarna de vertegenwoor
diging van Daimler in Frankrijk met kennis van zaken
voort. Uiteindelijk zou zij daardoor zelfs huwen met
Emile Levassor!
De rechtgeaarde automobielhistoricus moet dit helder
met enige Vlaamse accenten geschreven boekje heb
ben gelezen. Sneller, completer en boeiender kun je
niet op de hoogte raken van de onstuimige jaren van
de ontwikkeling van de verbrandingsmotor. Van harte
aanbevolen dus! Ook voor de prijs hoef je het niet te

Colofon
Het Conam Bulletin is het orgaan van de Contactgroep
Automobiel- en Motorrijwielhistorie. De Conam is op
12 oktober 1991 opgericht en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 40482134. De
Conam staat open voor iedereen met interesse in de
geschiedenis van personen- en vrachtautomobielen,
motorrijwielen en andere (motor)voertuigen in de
ruimste zin, de Nederlandse in het bijzonder.
Oplage: 120 – Verschijnt viermaal per jaar: in maart,
juni, september en december
Fons Alkemade, redacteur; Albert Gerbel, eindredac
teur; Bart Oosterling, opmaak
Redactieadres: Fons Alkemade, Molenaerstraat 39,
2023 EJ Haarlem, 06-53540283
redactie@conam.info
Aanwijzingen voor het aanleveren van bijdragen
aan het Conam Bulletin: zie de website.

Bestuur van de Conam:
Voorzitter: Jan Wouters, 0492-562418, voorzitter@
conam.info
Secretaris: Henk Schuuring, 020-6368005, secreta
ris@conam.info
Penningmeester: Gerard Hoogendijk, 0513-419208,
penningmeester@conam.info

Website: www.conam.info (webmaster: Rutger Booy,
010-2131661, webmaster@conam.info)
Lidmaatschap: Het Conam-lidmaatschap kost € 45
per jaar. Eenmalig is een entreegeld van € 10 verschul
digd. Alle leden ontvangen het Conam Bulletin en
hebben toegang tot alle onderdelen van de website. Zij
hebben ook recht op korting bij het Nederlands Cen
trum voor Autohistorische Documentatie (NCAD).
 

15




