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Voorwoord

Na een oproep in het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk om mee te werken aan een lustrumboek voor het 8e lustrum van de Hil-

versumse Historische Kring Albertus Perk hebben acht leden van onze historische kring hierop gereageerd.

Het bestuur had na een uitvoerige discussie al besloten, dat het onderwerp van het lustrumboek over de winkels in Hilversum moest gaan.

Ik prijs mij gelukkig, dat die acht mensen bereid waren zich te verdiepen in de winkels van hun jeugd om met dit onderwerp van dit lus-

trumboek mee te werken.

In een eerste bijeenkomst in april 2013 bleek al snel, dat een boek over de gehele Hilversumse middenstand tè veel omvattend zou zijn en

zeker niet haalbaar. Om dit ondewerp wat meer beperkt te houden, kwamen we tot de conclusie dat de herinneringen van de auteurs aan de

winkels uit hun jeugd een goed uitgangspunt zou kunnen zijn. Ook was de opdracht vanuit het bestuur, dat het een boek zou moeten wor-

den met veel afbeeldingen (vroeger en nu) en verhoudingsgewijs minder tekst. Die auteurs hebben dat met passie gedaan. Zij vertellen in

dit boek niet alleen over de winkels, maar ook over de veelkleurige wereld achter de etalage.  Zowel het leven van de melkboer en de

schoenmaker als het bestaan van de bonthandelaar en de juwelier passeren de revue.

Het  bestieren van een winkel en vooral de buurtwinkels was een hard en karig bedrijf.  De droom van zelfstandigheid was: niet hoeven te

werken voor een ‘baas’. Die vrijheid werd zwaar bevochten door noeste en lange arbeid plus ook nog eens een wenselijk sociaal gedrag.

Elke klant was koning. Dat was het gareel waarin de middenstander zichzelf plaatste. Het waren ook vaak meestal winkels die door man en

vrouw gedreven werden en kinderen moesten ook vaak meehelpen. Het hele gezin werkte vaak in de winkel.

Niet alle dromen zijn uitgekomen en het lukte niet altijd om de nering door te geven aan een volgende generatie. Dan ging de naam van een

zaak verloren, maar de verhalen zijn wèl bewaard gebleven en zijn een hommage aan al die winkeliers van toen.

In dit boek is zeker geen volledigheid nagestreefd en dat kan ook niet. Daarvoor waren er vroeger tè veel winkels. Heel veel winkels en vele

(vooral buurtwinkels) zijn in de loop van de jaren verdwenen. Dit boek wil dus de schijn van volledigheid niet dragen, maar de verhalen

geven wel een kijkje  in de wondere wereld van soms lang geleden. De auteurs hebben zo veel mogelijk de bronnen van de verhalen en de

vele foto’s vemeld. Zou er een omissie zijn dan wordt van te voren om milde clementie gevraagd.

Naast het feit, dat ik leiding mocht geven aan deze groep auteurs vond ik het een uitdaging om ook mijn eigen jeugdherinneringen aan de

winkels van de ’s-Gravelandseweg in een hoofdstuk te schrijven. Voor iemand met uitsluitend bestuurlijke ervaring was dit geen eenvou-

dige zaak, maar ik heb het evenals de andere auteurs met veel plezier gedaan.

Het was voor mij een leerzame periode.

Bij het boek is ook een DVD gevoegd met verhalen van eigenaren van winkels of familieleden die over een winkel nog wat konden vertellen. 

Veel dank aan onze secretaris Herman Meddens voor zijn onmisbare steun bij het samenstellen van dit boek. 

Ook veel dank aan Wietse Bakker, de vormgever van deze uitgave.

Hilversum, september 2015

Erik van den Berg, voorzitter van de HHK Albertus Perk
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Inleiding

Vernieuwing met 

tegenslag: 

de geschiedenis 

van de Hilversumse

middenstand

Karin Abrahamse

Voor 1850  Voor het houden van weekmarkten, vee- en paarden-

markten kreeg het dorpsbestuur vergunning van de provincie. Op

die weekmarkten kwam men tot uit de verre omtrek. Daar kocht

en verkocht men niet alleen melk, kaas, alle producten van het land

zoals wortels, bonen, bieten en graan, maar er was ook handel in

huisraad (emmers e.d.), kleding en schoeisel voor zover die niet

zelf werden vervaardigd. Ook ‘zigeuners’ verkochten hun waren

actief op de markt als ketel- of schoenlapper. Onderschat niet hoe

groot de huisnijverheid was in letterlijke zin. Een boer smeedde

zijn spijkers zelf. Er werd weinig weg gegooid. Andere belangrijke

bronnen voor het verkrijgen van goederen waren erfenissen waar

kleding vaak een belangrijk onderdeel van was. Van generatie op

generatie gingen zo rokken, onderrokken, jakken en jassen van

het ene familielid naar het andere over, een belangrijke factor bij

het voortbestaan van klederdracht. 

Veel specialisatie op enige schaal was er nog niet, al waren er bak-

kers en slagers. De prijzen van het brood werden aanvankelijk be-

paald in Naarden, de zogenaamde broodzetting. Later bepaalde

het dorpsbestuur die. Ook kleer- en klompenmakers, smeden en

houtwerkers combineerden productie met een nering. In een arm

dorp als Hilversum waren velen afhankelijk van de armenzorg,

vaak bedeling in natura in de vorm van voedsel en turf.

Kleinkramers (kleine markthandelaars), waarvan er velen waren

in het dorp, verkochten (met permissie) koffie, thee, tabak, boter,

spek, turf, hout en azijn. Gezien hun grote aantal kan dat niet meer

dan een bijverdienste zijn geweest en verkochten ook zij goederen

die op het eigen akkertje werden geproduceerd of bij een groot-

handelaar in de stad werden ingekocht. En waarschijnlijk kochten

kinderen bij zo’n kleinkramer snoep. De vele tappers in het dorp

schonken natuurlijk in eigen kroeg maar sleten ook wijn, brande-

wijn en jenever per fles. Hoeveel daarvan door smokkel werd ver-

kregen is niet bekend. Dat het om aardige hoeveelheden ging

bewijzen de maatregelen ertegen en de naamgeving van bijvoor-

beeld het Jeneverpad.

Bij de lommerd kon je tot in de twintigste eeuw van alles te ver-

panden en je kon er ook allerlei dingen kopen op de druk bezochte

periodieke veilingen van de lommerd. 

Als dorpeling kocht je je spullen dus dicht bij huis, maakte ze zelf

of erfde die van familie. De Kerkstraat telde volgens het bevol-

kingsregister van 1850 dan ook maar één bewoner die zich ‘win-

kelier’ noemde. Had je meer dan gemiddeld te besteden en had je

bijvoorbeeld boeken, schrijfgerei, servies of een chique jurk nodig,

De Groest  had rond 1900 wel al een enkele winkel, maar het was er zeer rustig Coll. Streekarchief
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Cadeaux, en dat hij zijn Winkel voor het publiek geopend zal hebben van af

Woensdag 28 November. Hij vleit zich door een prompte bediening en civie-

len prijs met een groot bezoek vereerd te worden. Hilversum, 22 November

1873.

De ondergetekende maakt door deze bekend, dat van heden af zijn winkel

GEOPEND is. Garen, Band, Sajet, Wol en Breikatoen, en wat verder bij dit

vak behoort. Hij beveelt zich vriendelijk aan in de gunst van het publiek en

belooft van zijnen kant eene soliede bediening. Hilversum, November 1875.

Kerkstraat bij de Zeedijk. 

Winkelstraten, waar je naartoe ging voor luxe artikelen, ontwik-

kelden zich meteen in het toenmalige dorp. Langestraat, Kerk-

straat en Groest vormden gezamenlijk het centrum, met daaraan

straten en straatjes zoals Zeedijk, Leeuwenstraat en Stationsstraat.

Dat de krant in de hele streek verscheen, maakte vooral de vesti-

ging van een winkel aan die laatste twee straten interessant. Het-

zelfde gold voor de straten langs de route van de paardentram,

zoals de ’s-Gravelandseweg en Schoutenstraat, en ook langs het

traject van de Gooise tram. Als de klanten van binnen en buiten

het dorp er maar konden komen. Dat het klanten met geld waren

die met trein en tram kwamen, was bepalend voor het soort win-

kels dat men er vond.

Die ontwikkeling als winkeldorp had ook een ander gevolg: Het

werd comfortabeler om er te verblijven. Inwoners uit de grote ste-

den, kozen steeds meer voor tijdelijke of permanente vestiging in

het dorp, wat een volgende enorme impuls aan de middenstand

gaf. ’s Zomers breidde de klantenkring zich uit door mensen die

een zomerverblijf in Hilversum kochten of huurden. Ook deed in

deze tijd de winkelketen zijn intrede met een vestiging van De

Gruyter’s stores (zoals het bedrijf zich toen noemde) aan de ’s-

Gravelandseweg. Enige tijd later, in 1913, opende een filiaal van

Jamin aan de Kerkstraat.

dan ging je naar de stad of bestelde daar schriftelijk wat je nodig

had. De bestellingen werden door vervoerders per veerschip of in

een wagen gebracht. Het belang van een goede verbinding met

die stad was ook toen al niet te onderschatten. Nieuws en kranten

kwamen met de postdienst. De opening van een Postkantoor in

1850 betekende snellere bezorging van brief en courant. 

Het ontstaan van een middenstand Naarmate Hilversum meer in-

woners kreeg en de verbindingen met Amsterdam en Utrecht ver-

beterden, werd het noodzakelijker èn eenvoudiger om

gespecialiseerde winkels te beginnen. Zowel de klandizie als de

aanvoer was immers verzekerd. De straatwegen naar ’s-Grave-

land, Utrecht, Soestdijk en Laren waren weliswaar tolwegen, wat

de kosten verhoogde, maar dat maakte tegelijkertijd het vervoer

wel zeker. Tegen het einde van de negentiende eeuw kwam ook

het verpakken van goederen als graan, zout, zeep en dergelijke in

zwang. Dat vergemakkelijkte het vervoer nog meer. 

Dat de klant ook toen verleid moest worden tot het kopen in die

winkels was meteen duidelijk. In De Gooi- en Eemlander werd na

het verschijnen in 1873 al flink geadverteerd door winkeliers en

ook toen al was de sinterklaasviering een belangrijke tijd om veel

te verkopen:

ST.-NICOLAAS. Meer clan vorige jaren is de ondergeteekende voorzien van

zeer fijne Galanterie-, Parfumerieën andere Luxe-Artikelen, Carlonnages,

enz., zeer geschikt voor ST -NICOLAAS-CADEAUX. De Étalage zal gereed

zijn Donderdag 3 november a.s. Mij vleijende met een druk bezoek heb ik

de eer onder minzame aanbeveling te zijn, UEds. dv. dienaar, J. DE WIT

Az. . Langestraat, —HILVERSUM. 

JOH. JANSSEN, MEUBELMAKER alhier, maakt het geachte Publiek zoowel

binnen als buiten deze gemeente bekend, dat bij hem ontvangen is eene

nieuwe sorteering KINDERSPEELGOED, alles, geschikt voor St.-Nicolaas-

De Kerkstraat was in 1921 een mengeling van het oud en moderne: boerde-
rijen naast de eerste grote winkelpanden.  Coll. Streekarchief

De winkel van Van den Brul op de Kerkbrink was bekend om de mooie etala-
ges, zoals deze uit de jaren 1920 die is gewijd aan de steeds belangrijker wor-
den omroep. Coll. Streekarchief

Kruispunt van de winkelstraten Achterom en Stationsstraat in 1930
Coll. Streekarchief

Albert Heijn vestigde zich in 1930 ook in de Havenstraat Coll. Streekarchief
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vensters die ’s avonds een lichtbaken voor het winkelend publiek

vormden. Er verschenen wervende publicaties over Hilversum en

de oprichting van een VVV diende weliswaar het vreemdelingen-

verkeer, maar een ander doel was om die vreemdeling tot vestiging

te verleiden. Horeca, makelaars en winkeliers sloegen daartoe de

handen ineen.

Vanuit de Nederlandse overheid werd veel in het werk gesteld om

de bevolking te ‘verheffen’. Dat deed men niet alleen door allerlei

sociale wetgeving maar ook door het onderwijs en de huisvesting

te verbeteren. Men stelde kwaliteitseisen aan scholen en wonin-

gen. De vakbonden maakten van die wetgeving gebruik en richtten

volkswoningen op. Daarbij hoorden allerlei sociale instellingen en

verenigingen met daarbij ook een bijzonder verschijnsel als coöpe-

ratieve winkels. De coöperatie was een al ouder fenomeen, verbon-

den met het socialisme. De bakkerij van Coöperatieve

Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Ons Belang in de Haven-

straat was decennialang een vertrouwde plaats waar men van het

gezamenlijk ingekochte meel, ‘socialistisch’ gebakken brood ver-

kocht. Het katholieke Help U Zelf was van oorsprong een coöpe-

ratieve bakkerij in Klein Rome en had een levensmiddelenzaak aan

de Hoge Larenseweg. 

De Eerste Wereldoorlog introduceerde een voor de middenstand

nieuw begrip. Doordat de internationale handel vrijwel stil lag en

men moeilijk aan grondstoffen kon komen, ontstond er schaarste

aan kolen, allerlei levensmiddelen zoals rijst, bepaalde broodsoor-

ten en vis. Huisvrouwen moesten als vervanging voor de gewone

zee ‘kleizeep’ bij de winkelier halen. Distributie garandeerde de

eerlijke verdeling en winkeliers werden verplicht de distributiebon-

nen in hun administratie verwerken. Zwarte handel in boter en

drank tierde welig. De gemeente bouwde zogeheten kiosken, tij-

delijke verkooppunten voor groente en vis. Kleine middenstanders

sloten leningen af om de slechte tijd te overbruggen, en toen die

langer duurde, sprong de gemeente soms bij om winkeliers die in

Het dorp groeit tot stad: 1900-1940 Naarmate Hilversum zich meer

ontwikkelde en er meer voorzieningen kwamen als elektriciteit en

gas, verbeterde ook het gemiddelde inkomen van de dorpsbewo-

ners. En aangezien alles met elkaar in verband staat, verrezen er

al snel scholen voor hoger middelbaar onderwijs. Die waren er al

voor 1900, in de vorm van internaten, maar de oprichting van een

HBS en een Gymnasium zijn vooral goede indicatoren voor de

groeiende welstand van de plaatselijke bevolking. Weliswaar

waren het makelaars, notarissen en bankiers die aandrongen op

de stichting van die scholen, maar al snel ijverden ook lokale in-

dustriëlen en winkeliers voor allerlei vormen van handelsonder-

wijs. Dat onderwijs richtte zich ook op de zonen (en later dochters)

van winkeliers. Die waren vaak voorbestemd tot opvolging in de

zaak. Dat kon in een moderne tijd niet zonder kennis van boek-

houden, warenkennis, in- en verkoop en voorraadbeheer. De R.K.

Vereniging van de Handeldrijvende en Industriële Middenstand

verzorgde al vanaf 1909 een handelsavondcursus tijdens de toch

altijd wat slappe wintermaanden. De Hilversumsche Courant pu-

bliceerde in datzelfde jaar een artikel waarin werd gepleit voor de

oprichting van een middenstandsbank, een arbeidsbeurs en een

incassobureau. Ook wilde men regels tegen oneerlijke concurren-

tie en het invoeren van contante betaling in plaats van op de lat en

op rekening.

Winkels vond men niet alleen in het centrum. Ook daarbuiten ont-

stond een florerende middenstand, met weliswaar vaak een min-

der luxe aanbod, maar wel gevarieerd en gericht op zowel de eigen

buurt als de wijdere omgeving. Een goed voorbeeld is de Haven-

straat die zich vanaf 1900 mocht verheugen in steeds meer winkels.

Zeker, aanvankelijk beginnend bij het centrum, maar al in de jaren

1920 was het een volledige winkelstraat met onder andere bakke-

rijen, kruidenierswinkels, boekhandels, modezaken, een sigaren-

handel en een fietsenwinkel. Een zelfde ontwikkeling gold voor

de Larenseweg en iets later voor de Gijsbrecht van Amstelstraat. 

In deze tijd bloeiden de reclame en de klantenbinding. Acties met

spaarzegels, bonnenboekjes en punten sparen moesten de klant

tot herhaald bezoek verleiden. Advertenties werden steeds fraaier

en etalages moesten een lust voor het oog zijn. Van den Brul

bouwde een enorme winkel aan de Kerkbrink met grote etalage-

Met deze auto bezorgde de ‘interieurverzorger’ H.L. Greeve in de jaren 1930 bestellin-
gen bij de  klanten thuis. Coll. Streekarchief

De Gijsbrecht  van Amstelstraat was in 1935 al een echte winkelstraat 
Coll. Streekarchief

De nieuw winkel van Coöperatie Ons Belang aan Havenstraat in aanbouw in
1935. Coll. Streekarchief

In 1948 organiseerde de CPN een demonstratie met als leus ‘lagere lonen dan
ook lagere prijzen’. Coll. Streekarchief
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dat de huisvrouw zoveel mogelijk de hand op de knip hield. On-

danks de veel eerdere plannen zou het nog tot 1931 duren voordat

Hilversum een eigen middenstandsbank kreeg. De Hilversumse

directeur hield in 1932 een lezing met als onderwerp: ‘Hoe komt

de middenstander aan crediet?’. Heel eenvoudig was dat blijkbaar

niet voor alle winkeliers. In 1936 werd het ‘Gooisch Middenstand-

borgstellingsfonds’ te Hilversum opgericht. Omliggende gemeen-

ten als ’s-Graveland en Blaricum namen hier ook aan deel. Het

fonds verleende krediet aan winkeliers die bij de banken geen le-

ning konden verkrijgen. Het fonds hanteerde strenge eisen. Zo

kon men weigeren als de winkelier zelf geen maatregelen had ge-

nomen om zijn financiën op orde te krijgen, of als men te grote

voorraden bleef aanhouden. De rooms-katholieke middenstands-

vereniging St. Willibrordus richtte in 1931 een commissie op tot

ondersteuning van in moeilijkheden geraakte leden. Meteen bij de

eerste jaarvergadering kon onder applaus worden meegedeeld dat

het eerste lid ‘reeds financieele en moreele hulpverleening’ had

ontvangen.

In de periode 1930-1940 werden ondanks de crisis ruim 80 nieuwe

winkels gebouwd. Meestal winkel-woonhuizen en vaak in buurten

als het Rode Dorp en Over het Spoor. 

1940-1975 Oorlog en moderniteit Toen de oorlog uitbrak was Hil-

versum nog niet geheel van de crisis hersteld. De werkloosheid

was nog steeds groot, maar de middenstand was langzaam opge-

krabbeld. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat er weer van alles

mis zou gaan. Het dagelijks leven ging door – er was niet veel ver-

zet tegen de Duitsers. De bezetting deed zich wel voelen door al-

lerlei economische maatregelen, maar die waren in het eerste

oorlogsjaar voornamelijk gericht op bescherming van het be-

staande en dus merkte men aanvankelijk niet veel verschil met het

vooroorlogse dagelijks leven. Dat veranderde toen de Jodenvervol-

ging ook in Hilversum losbarstte. Joodse middenstanders werden

het doelwit van allerlei maatregelen. In oktober 1940 moesten alle

joodse ondernemers zich laten registreren. Het ‘voor Joden verbo-

den’ kwam bij alle uitgaansgelegenheden te hangen zodat het so-

ciale leven met hun niet-joodse collega’s voor joodse winkeliers

vrijwel onmogelijk werd. Clientèle bleef weg en vervolgens werden

joodse winkels ‘geariseerd’, ofwel ze kregen een NSB-er als be-

drijfsleider. De Februaristaking van 1941 mocht uiteindelijk geen

verschil maken. De joodse bevolking werd in 1942 grotendeels ge-

moeilijkheden raakten, te ondersteunen. Na de oorlog verplaatste

men de kiosken om ze te verpachten aan verkopers van frisdranken

in bijvoorbeeld het Spanderswoud.

Na 1914/1918 groeide de economie weer. Vele nieuwe winkelpan-

den werden gebouwd met vaak bijzondere allure door de architec-

tuur en aankleding. Zo gaven winkels van Noordman, Greeve en

Wortelboer de Kerkstraat een chique uitstraling. Weliswaar gooide

de crisis van de jaren 1930 roet in het eten en moesten flink wat

winkeliers de deuren, soms tijdelijk, sluiten, maar toch kwamen

er ook vele nieuwe vestigingen. Vierkens liet een winkel met ‘lu-

nakroon’ ontwerpen door architect Alessie. De N. V. Hema of Hol-

landsche Eenheidsprijzen Maatschappij opende in november 1930

een nieuwe winkel met lunchroom in de Kerkstraat. Ook buiten

het centrum stelde men prijs op een fraaie winkelgevel. Albert

Heijn vestigde in 1935 een filiaal aan de Havenstraat (architect J.

van Laren) en De Gruyter in 1937 op de hoek van de Gijsbrecht van

Amstelstraat en Hilvertsweg. Architect W.M. Dudok ontwierp de

winkelbetimmering toen de bakkerij van Ons Belang in 1931 een

nieuw pand betrok naast het vakbondgebouw Ons Gebouw. Hij

ontwierp voor de gemeente ook buurtwinkels, vaak voor kruide-

niers, en andere kleine winkels voor de dagelijkse boodschappen.

Naast scholen en plantsoenen maakten deze winkels vanzelfspre-

kend deel uit van elk ontwerp voor zijn vele woningbouwcom-

plexen. De nieuwbouwwijken hadden een ander voor de

middenstand belangrijk kenmerk: de ventwegen langs nieuwe

straten zoals de Kamerlingh Onnesweg en de Jan van der Heijden-

straat. Deze liepen parallel aan weerszijden van de straat, langs de

huizen en hadden inderdaad als doel dat melkventers, groenteboe-

ren en bakkerskarren dichtbij de klanten konden komen zonder

het verkeer te hinderen. 

De crisis na de beurskrach van 1929 had ook in Hilversum de no-

dige slachtoffers gemaakt: veel kleine winkels moesten sluiten. De

geldontwaarding, de enorme werkloosheid, alles droeg ertoe bij

Druk verkeer van allerlei soorten vervoer in de Kerkstraat rond 1950.
Coll. Streekarchief

Bouw van het interieur van modezaak Lampe in februari 1951. 
Coll. Streekarchief

Bij de opening van de modezaak Lampe in 1951 genoten deze dames van 
hapjes en drankjes tijdens een modeshow. Coll. Streekarchief

De feestelijke opening van bontwinkel Maison Annietta  in augustus 1951. Coll. Streekarchief
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heeft de heer Gerard Jansen, die ook elders ervaring met deze nieuwe soort

winkel heeft opgedaan, dit volgens Amerikaanse stijl ingerichte en aan de

Nederlandse geest aangepaste levensmiddelenbedrijf geïnstalleerd. De arti-

kelen liggen duidelijk en aantrekkelijk uitgestald, waarbij de winkelende

dames niets anders te doen hebben dan de door haar gewenste waren in een

bij de ingang verstrekt mandje te deponeren. Aan het eind der drie gangen

vinden de cliënten drie cassa’s, waar de kosten van het gekochte worden vast-

gesteld. Met behulp van een microfoon geeft de bedrijfsleider de nodige ad-

viezen, terwijl in de aparte, zeer hygiënisch ingerichte afdeling de verkoop

van vleeswaar wordt verzorgd.

Ondanks de wat ordinaire naam was het concept van de winkel in-

derdaad een succes. Waar klanten tot dan toe geduldig hun beurt

afwachtten om geholpen te worden door het personeel achter de

toonbank, konden ze nu snel en efficiënt binnen en buiten gaan.

Dat zo’n winkel meer ruimte vergde, was geen probleem. Het aan-

tal klanten groeide immers zienderogen. De Gruyter en Albert

Heijn volgden al snel het voorbeeld. De persoonlijke bediening

bleef voorbehouden aan exclusieve zaken zoals Eichholtz (comes-

tibles).

Ook de grootwinkelbedrijven deden hun intrede. C&A opende een

vestiging in Hilversum en V&D, al sinds 1939 ook aan de Kerk-

straat gevestigd, breidde steeds meer uit. Het waren geduchte con-

currenten voor de al bestaande modemagazijnen en andere

winkels in die buurt, zoals Noordman en Van der Meer. Hilversum

is altijd goed voorzien geweest van modezaken, maar tegen de prij-

zen en voorraden van deze ‘winkeliers’ viel niet op te boksen. Men

ging ten onder of worstelde: de exclusieve winkels kozen er net als

vroeger voor om de binding met hun meer vermogende klanten te

versterken. Thuisbezorging, exclusieve openingen en modeshows

moesten dit bewerkstelligen. Modezaak Lampe liet de opening van

de winkel in 1951 opluisteren met lezingen en modeshows.

Deze tijd zag ook de opkomst van de meer massale acties om het

publiek te interesseren voor nieuwe producten en voor de breedte

van het winkelaanbod. De winkelbeurs De Gooise Hoofdstad was

deporteerd. Mede als gevolg daarvan stond een deel van het cen-

trum leeg; woningen en winkels waren verlaten.

Ook nu was er de distributie, die alle winkels trof die levensmid-

delen of gebruiksgoederen en kleding verkochten. Naarmate de

oorlog vorderde waren er meer bonnen dan spullen leek het wel.

Verduistering waardoor ook etalages donker bleven, de invoering

van noodgeld dat geen enkele waarde had, de leegstand: Tegen het

einde van de oorlog was de ondernemingszin geheel uitgeblust. 

Al tijdens de oorlog ontstonden plannen om het centrum te mo-

derniseren. In 1946 publiceerde Dudok zijn Kernplan, waardoor,

als het zou zijn uitgevoerd, het stratenpatroon geheel zou zijn ver-

anderd. Kerkstraat, Kerkbrink en Groest zouden verdwijnen voor

brede avenues met moderne flatgebouwen en winkels. Het plan

adresseerde een probleem dat ook toen al veel Hilversummers tot

wanhoop dreef: het verkeer. Steeds meer en steeds langer waren

de opstoppingen in het centrum, vooral op zaterdagen. Vooral de

winkeliers werden er gek van. Zelfs zo erg dat zij het voor elkaar

kregen dat de fontein van Dudok in de Kerkstraat werd gesloopt,

zodat er parkeerplaatsen konden komen. Bovendien gaf het bak-

stenen gevaarte toch al teveel schaduw, waardoor het in de winkels

donker bleef. Het Kernplan ging niet door – er was geen geld, de

wederopbouw moest nog beginnen, en er was te veel verzet onder

de bevolking die het oude vertrouwde ‘dorp’ zag verdwijnen. Bo-

vendien vreesden de winkeliers onteigeningen.

De middenstand was wel aan het veranderen. De Winkelsluitings-

wet van 1951 schreef de vrije zondag voor en men moest het per-

soneel voortaan om 18.00 uur naar huis laten gaan, behalve

natuurlijk tijdens de kerstweek. Daarnaast stegen de lonen voor

het midden- en kleinbedrijf. En er doemde nog een spook op,

vooral voor kruideniers: de zelfbediening. Op 14 december deed

De Gooi- en Eemlander verslag van de opening van de Kijkgrijp: 

Onder grote belangstelling is gisteren in Hilversum de eerste “Kijkgrijp” zelf-

bedieningswinkel geopend. In het daartoe verbouwde pand Kerkstraat 94

De Heigalerij in aanbouw in 1956 Coll. Streekarchief

Opening van de eerste overdekte winkelgalerij de ‘Heigalerij’ in september
1956. Coll. Streekarchief

De gevel van het grootwarenhuis van Vroom en Dreesmann in 1958
Coll. Streekarchief

Ludieke opening van winkelcentrum Chatham aan de Admiraal de Ruyterlaan in 1960. 
Coll. Streekarchief
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Aanvankelijk in de Egelshoek, maar dat stuitte op verzet van de

provincie. Daarom ontwikkelde men later in nauwe samenwerking

met bouwondernemer Matser de Kerkelanden. Gedurende vier

jaar had deze nieuwe, steeds groter wordende wijk slechts de be-

schikking over een noodwinkel (van Albert Heijn ) maar in 1970

startte de bouw van een groot overdekt winkelcentrum, met daarin

ook een restaurant en een gelegenheid om koffie te drinken. Na-

tuurlijk had een adviescommissie toen ook al vier jaar vergaderd

over het gewenste winkelaanbod. Het winkelcentrum was vanaf

het begin populair. Onder de bewoners van de wijk maar ook in

de rest van Hilversum. Men kon er immers makkelijk en gratis par-

keren en nergens anders vond je zoveel winkels bij elkaar.

V&D verbouwde in 1955 de winkel aan de Kerkstraat. Ruimer,

meer verdiepingen en van essentieel belang: een personenlift. Dat

maakte het de klant makkelijker en die hoefde niet meer bepakt

met aankopen de trappen af te dalen. In 1962 opende C&A de door

Dudok ontworpen winkel aan de Kerkstraat 84. Het oude postkan-

toor moest ervoor wijken. Vooral de introductie van roltrappen

maakte het grote en lichte pand tot een voorbeeld van moderniteit.

De andere grote winkels moesten wel volgen en langzamerhand

begon ook het idee post te vatten dat het allemaal anders kon in

het centrum. De door het vele tweerichtingsverkeer benauwde

straten vormden een hindernis voor de klanten. Trottoirs waren te

smal en parkeren kon er eigenlijk niet. 

In de periode 1969-1972 voorzag men de Kerkstraat en de Schou-

tenstraat van sierbestrating, volgend op een regeling dat het ver-

keer er voortaan verbannen was, op toelevertijden voor

leveranciers na. Plantenbakken van bielzen en het ruitpatroon van

de tegelaanleg gaven een voor de jaren 1970 typerend uiterlijk aan

de straten. De winkeliers waren enthousiast. Men kon meer uit-

stallen (daar kwamen wel al snel beperkende regels voor), het pu-

bliek flaneerde ongehinderd van winkel naar winkel en ongeveer

tegelijkertijd bouwde Matser vlakbij de eerste parkeergarage in het

in 1952 een enorme gebeurtenis met grote tenten, muziek en de-

monstraties en veel aandacht in de pers. Die beurs trok bezoekers

uit Hilversum en wijde omgeving. Burgemeester Boot en zijn echt-

genote verrichtten de opening in de Oude Haven. Braderieën in

winkelstraten buiten het centrum, zoals aan de Gijsbrecht van Am-

stelstraat, vrolijkten de zomermaanden op. De ondernemingszin

was volledig terug. 

Een ander voor Hilversum nieuw fenomeen was de opening van

een overdekte winkelgalerij aan de Van Hogendorplaan. In de

nieuwe wijk die nog in aanbouw was verrees een complex van flat-

gebouwen met daar tussen de overdekte winkelpassage met de

naam Heigalerij. Enige jaren geleden werd het geheel aangewezen

als gemeentelijk monument, typerend voor het nieuwe denken

over de rol en plaats van winkels. Voor het publiek was het ideaal:

dicht bij de nieuw betrokken woning vond men al de winkels voor

dagelijkse boodschappen bij elkaar en men had geen last van het

wispelturige Nederlandse weer. Bij de opening in 1956 sprak bur-

gemeester Boot de woorden ‘Ik hoop en vertrouw van harte dat de

cliënten tevreden zullen zijn en dat ten gevolge van die tevreden-

heid de winkeliers hun debiet steeds groter zien worden en de

bouwmaatschappij zoveel voldoening van haar arbeid heeft ont-

vangen dat ze niet zal aarzelen nieuwe initiatieven te ontwikkelen’.

Er verschenen in deze periode inderdaad meer winkelrijtjes, bij-

voorbeeld aan de Stephensonlaan en aan de Admiraal de Ruyter-

laan, gericht op hun wijk, maar niet overdekt. Pas in de jaren 1960

zou de overdekte Van Riebeeckgalerij naar voorbeeld van de Hei-

galerij in een nieuwe wijk gebouwd worden. Hilversum was boo-

ming. Veel nieuwe woningen en dus nieuwe inwoners, hoewel ook

velen uit het oude dorp wegtrokken. Het was in deze tijd dat de ge-

meente nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor bebouwing zocht.

C&A opende in 1964 een moderne nieuwe winkel in de Kerkstraat, op de plaats waar eerder het post-
kantoor stond. Coll. Streekarchief

In Kerkelanden werd in 1970 gestart met het bouwrijp maken van de grond
voor het winkelcentrum Kerkelanden. Coll. Streekarchief

Het winkelcentrum Kerkelanden is bijna klaar in november 1971.
Coll. Streekarchief

Door de aanleg van het voetgangersgebied in de Kerkstraat in 1971 veran-
derde die in een oase voor het winkelend publiek. Coll. Streekarchief
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‘de ondernemer beter beschermd worden tegen de nadelige gevol-

gen die een te groot aantal winkels voor zijn bedrijf kan hebben.

De consument kan immers maar één keer zijn inkomen ergens be-

steden. Zowel de detaillist als de consument zijn met de continuï-

teit van de ondernemingen gebaat’. 

De conclusies waren niet best: 

‘In Hilversum was per 1 februari 1976 205.550 m2 bruto vloerop-

pervlak aanwezig. Daarnaast staat nog 5000 m2 op het punt ge-

realiseerd te worden, terwijl er op dit moment al sprake is van

overbewinkeling.’ 

Het rapport beval aan om te stoppen met verdere uitbreiding, de

verkeersproblematiek actief op te lossen en de kwaliteit en variatie

van de winkels te verbeteren. 

Het leek of alles op alles werd gezet om die aanbevelingen niet op

te volgen. In hetzelfde jaar werd het winkelcentrum in de Hilver-

sumse Meent gebouwd. Dat was dus al lichtjes strijdig met de con-

clusies van het rapport. De verkeersproblematiek trachtte men aan

te pakken met de voortvarende verdere uitvoering van het wegen-

structuurplan en de verdere aanleg van de Verdeelweg. De uitvoe-

ring daarvan verliep na veel protesten echter dramatisch langzaam,

om zelfs eind jaren 1970 volledig stil te komen liggen. 

Toen ook nog het station werd gesloopt, en aan de Kerkbrink het

beruchte ‘gat’ ontstond na de sloop van de hele oostwand van het

plein, bood Hilversum rond 1980 een meer dan treurige aanblik.

En om het geheel een bijna fatale nekslag te geven ontstond er een

landelijke economische crisis met ingrijpende bezuinigingen,

massale werkloosheid en veel protestdemonstraties, ook in Hil-

versum. De voorspellingen van het rapport zouden alle bewaarheid

worden: ‘Het verarmen van kleinere winkelcentra en verspreide

vestigingen en het verzwakken van het winkelapparaat in het cen-

trum’.

Niemand, en vooral de middenstand niet, was daar blij mee. Hoe

zou men het oude elan weer terug kunnen vinden? Dat duurde nog

wel even. Pas in 1988 gloorde er weer wat hoop toen het winkel-

centrum Chatham werd heropend. De galerij van winkels was gro-

centrum aan het Noordse Bosje. 

De uitbreiding van het aantal winkels in Hilversum bereikte in

1973 een hoogtepunt met de opening van wat aanvankelijk het

‘Magazijnenplein Hilvertshof ’ zou heten. Maar liefst 80 winkels

kwamen daar bij elkaar verspreid over drie verdiepingen en met

twee parkeerdaken (een boven het aanpalende V&D) voor de auto’s

van de klanten. Veel zaken waren nieuw, anderen waren vanuit hun

oude locatie in de binnenstad verhuisd. Bij opening was dit het

eerste overdekte winkelcentrum over meer verdiepingen in ons

land en nog tot in de jaren 1980 zouden er vanuit ver gelegen plaat-

sen busreisjes voor huisvrouwen worden georganiseerd om dit

wonder te aanschouwen.

De Stichting Raad van Ondernemers, ook wel aangeduid als de

winkeliersvereniging STRO, een samengaan van allerlei lokale

middenstandsverenigingen, werd ingeschakeld om te adviseren

over verdere wenselijke ontwikkelingen voor het centrum.

1975 – heden: weer crisis dan vernieuwing en weer crisis

Alles wees er immers op dat er een nog mooiere nieuwe tijd aan

zou komen, maar niets bleek minder waar. Aangekondigd door

de oliecrisis van 1973 doemden er donkere wolken op, juist voor

Hilversum. De bouw van Hilvertshof had al gezorgd voor een

chaos in het centrum, onder meer door de sloop van veel oude pan-

den. De voetgangersgebieden hadden de verkeersstromen veran-

derd, maar niet verminderd. Ook buiten het centrum was het niet

overal florissant. Winkelcentrum Kerkelanden floreerde, maar de

winkeliersvereniging in de Van Riebeeckgalerij liet in 1976 een on-

derzoek uitvoeren naar het verband tussen de verkeerssituatie

rondom de galerij en het uitblijven van omzetstijging. De ge-

meente liet in datzelfde jaar voor de hele stad uitzoeken hoe het

winkelareaal precies verdeeld was over de verschillende wijken, en

of de situatie verandering behoefde. Waren er niet teveel winkels

door de ongelimiteerde uitbreiding? Met de resultaten kon 

Het Hilvertshof in aanbouw in 1972 gezien vanaf de toren van Vituskerk. Coll. Streekarchief

Het gloednieuwe voetgangersgebied in de Kerkstraat gezien vanaf de Kerk-
brink, april 1971. Coll. Streekarchief

Bouwhekken verschenen in 1970 aan de Groest voor de bouw het Hilvertshof
Coll. Streekarchief
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pen. Dat bus- en fietsverkeer niet heel duidelijk gescheiden waren

van de voetgangers zou later op de Kerkbrink ook een probleem

worden. Het toenemende vandalisme en het onveilige gevoel dat

sommigen vooral ’s avonds bekroop, werd zoveel mogelijk bestre-

den, met uiteindelijk zelfs de installatie van camera’s. Overdag was

het centrum weer geanimeerd. Allerlei jaarlijks terugkerende fes-

tiviteiten als Hilversum Alive gaven levendigheid en de midden-

stand was all-in all redelijk tevreden. Ondanks aanvankelijke

paniek, ook in Hilversum, over het omrekenen en na landelijke

voorlichtingsuitzendingen verliep zelfs de introductie van de euro

soepel. Buiten de binnenstad werd Seinhorst gebouwd, een nieuw

woon- en winkelcentrum op het voormalige Philipsterrein aan de

Larenseweg.

In 2000 verscheen een rapport over de middenstand. Vergeleken

met 1976 bleek het totale winkeloppervlak verminderd tot 150.000

m2 ofwel 25%, maar in economisch opzicht ging het voor de

wind. Men pleitte zelfs weer voor meer winkels. En natuurlijk ver-

wachtte men nog meer auto’s (30% van de klanten kwam al per

auto) en moesten er meer parkeergarages komen. Die verwachtin-

gen zijn niet bewaarheid geworden. Sinds 2008 is het weer crisis.

De middenstand is altijd al een goede graadmeter geweest voor de

zwaarte ervan. De afgelopen jaren is landelijk zo’n 20% van de

winkels gesloten en dat is ook in Hilversum goed te merken. De

leegstand is zorgwekkend en hoewel het Hilvertshof wordt ver-

bouwd, zijn ook daar veel winkels verdwenen. Zelfs V&D stond

even op de rand van faillissement. Voor het centrum zou leegstand

van dat grote winkelpand een drama zijn. 

Het is niet alleen kommer en kwel. Veel winkeliers kiezen ervoor

hun klantenkring te behouden door hun producten via eigen web-

sites te verkopen. Thuisbezorging is weer helemaal terug. Dat tra-

ditionele winkels in zwaar weer verkeren als zij niet diversifiëren

met ook een digitaal aanbod of exclusieve service is helder. De aan-

staande verbouwing van het eerste winkelcentrum van Hilversum

in Kerkelanden is hopelijk een goed voorteken. Vanwege de bewe-

zen veerkracht van de Hilversumse middenstand, kan de toekomst

met vertrouwen tegemoet worden gezien.

tendeels omgebouwd tot een supermarkt waarin een deel van de

winkeliers ruimte pachtten: bij de slager, groenteman en kaasboer

kon men zo klant blijven en tegelijk in dezelfde winkelruimte de

overige boodschappen halen. Voor de opening ‘had men maar

liefst zangeres Mieke Telkamp van stal gehaald. En een circusoli-

fant’, schreef een journalist in De Gooi- en Eemlander. Dat een

economisch herstel eraan zat te komen, bleek uit niets zo duidelijk

als uit de introductie van het pinnen. De Pinpas deed breed zijn in-

trede in Nederland met vanaf 1990 de installatie van vele geldau-

tomaten bij de banken, al snel maar niet zo breed gevolgd door

het afrekenen met de Pinpas in de winkels. Aanvankelijk bere-

kende men de klant zelfs nog een kwartje extra bij elke Pinbeta-

ling. Dit digitale afrekenen was weer de voorbode van veel meer

digitale ontwikkelingen. 

In het Hilversumse centrum ondertussen, waar al zolang een

schutting het gat van de Kerkbrink verborg, moest nodig iets ge-

beuren. 

Begin jaren 1990 bedacht men daarvoor een plan dat het hele plein

een facelift zou geven. De Gooische Brink, zoals het complex later

zou heten. Appartementen, een winkelpassage, een parkeergarage

en vooral bebouwing van de al decennialang braak liggende plek-

ken zouden de economische crisis eindelijk beëindigen. 

Natuurlijk kreeg het plan lof en kritiek: De winkeliersvereniging

maakte zich wel zorgen over het weer groeiende aantal winkels,

maar was verheugd over de aantrekkelijkheid van het plan van ar-

chitect Ruijssenaars. De historische kring Albertus Perk wond zich

op over het behoud van oude monumenten in het plan en nam op-

gewekt deel aan het overleg erover. Na de voltooiing in 1999 was

de Kerkbrink voor het eerst sinds lange tijd weer een prettige plek.

Ook de Bussumerstraat en het Wagenmakersplein kregen nieuwe

bebouwing. Inmiddels was de Groest ‘heringericht’, zoals de ge-

meente dat noemde. Bomen, nieuwe bestrating en terrassen moest

de oude vertrouwde straat van rond 1910 weer in herinnering roe-

Het winkelcentrum Hilversumse Meent voorzag bepaald in een behoefte, mei
1976 Coll. Streekarchief

De rijdende winkel van de SRV (Samen Rationeel Verkopen) In de Zadelstraat
in 1980. Coll. Streekarchief

Levensmiddelenwinkel de ‘Hofmarkt’in de kelder van het Hilvertshof ging
open in 1984. Coll. Streekarchief

De inmiddels verdwenen winkels van de Leemkuilen in Hilversum-Noord in 1990. Coll. Streekarchief
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Hoofdstuk 1

Dromen met je neus

tegen de ruit: 

de ‘s-Gravelandseweg

Erik van den Berg

Deze weg in Hilversum was van oudsher een belangrijke en chique

winkelstraat. Het winkelgedeelte loopt vanaf de Kerkbrink tot aan

de Albertus Perkstraat. In de loop van de jaren zijn veel winkels

verdwenen en daar zijn panden met een baliefunctie voor in de

plaats gekomen, zoals: hypotheekadviseurs, makelaars en uit-

zendbureaus. Slechts een enkele winkel stamt nog uit mijn jeugd. 

Ik ben om de hoek van de ’s-Gravelandseweg geboren en getogen

in een huis aan de Ministerlaan. Later is de naam van de Minister-

laan veranderd in Minister Hartsenlaan. Ons huis is in 1969 afge-

broken in verband met een doorbraak naar de parkeergarage aan

het Noordse Bosje. 

Mijn keuze voor deze winkelstraat heeft alles te maken met mijn

jeugd. Als kind alleen, maar ook met mijn vader, broers en zusjes,

deed ik bij verschillende winkels aan de ’s-Gravelandseweg voor

mijn moeder boodschappen. Daar heb ik goede herinneringen aan

en bij een aantal winkels hadden mijn ouders een rekening lopen,

zodat ik zonder geld op zak daar boodschappen kon doen. 

Een zusje van mij vertelde, dat zij jaren niet in de gaten heeft gehad,

dat die boodschappen, die zij op rekening deed, ook betaald moes-

ten worden! Mijn herinneringen gaan vooral over de winkels met

de even nummers en dus gezien vanaf de Kerkbrink aan de rech-

terkant. Aan de overkant (oneven nummers) kwam ik wat minder

vaak.

De historie van de ’s-Gravelandseweg gaat terug tot het jaar 1562

en op een kaart van dat jaar staat de naam Droeffwichss wech. Over

de bebouwing en bewoning uit die tijd weten we helaas niets.

In het begin van der 19e eeuw heette deze weg vanaf de Kerkbrink

tot aan de Oude Torenstraat Breestraat en het volgende deel tot aan

de Van der Lindelaan ’s-Gravelands Eind en verder Straatweg op

’s-Graveland. Pas in 1883 kreeg de ’s-Gravelandscheweg zijn hui-

dige naam. Voor dit jaar waren er dus enkele andere namen voor

deze weg. Op oude kaarten lezen we onder meer: Dreuvikse drift,

Schytebooms drift of Scheiboomseind. In 1834 werd de weg ver-

hard. Daarvoor was het een zandpad van 2,7 kilometer: van Hil-

versum naar ‘s Graveland.

In 1874 kreeg Hilversum een spoorverbinding en door de komst

van forenzen groeide Hilversum en deze weg werd ‘de mooiste

weg van het dorp’ genoemd.

Het niet-winkelgedeelte van de ‘s-Gravelandseweg was oorspron-

kelijk onbebouwd, maar na verloop van tijd kwamen er veel villa’s

en grote huizen van rijke mensen uit Amsterdam. De spoorverbin-

ding in 1874 had hier natuurlijk ook mee te maken.

Alleen het eerste deel van de ’s-Gravelandseweg was winkelge-

deelte. Na de kruising van de Albertus Perkstraat/Oude Enghweg

met de ’s-Gravelandseweg waren er geen winkels meer. Vóór 1900

waren er op dit gedeelte helemaal geen winkels. 

Kort na 1900 vond er veel nieuwbouw plaats. Er kwamen voor die

tijd moderne en ruime zaken. Meerdere winkels waren echt

chique: Homan (herenmode), Dames Haring (damesmode),

Zo zag de ’s-Gravelandseweg er vroeger uit!
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Bruns (goud en zilver) en Eichholtz (delicatessen). Toch is het

vreemd, dat er nooit een bakker, groenteboer of melkboer op de

’s-Gravelandscheweg heeft gezeten!

Die vele mooie panden zijn op de begane grond behoorlijk veran-

derd, maar als je even naar boven kijkt, zie je nog hoe het was, want

vanaf de eerste verdieping zijn de gevels gelukkig vaak nog in tact

gebleven. Ook hebben een aantal van deze panden de gemeente-

lijke monumentenstatus gekregen. In de loop van de jaren hebben

vele winkels een andere invulling gekregen. Deze veranderingen

kunnen zeer snel verlopen en bij het verschijnen van dit boek kan

er hier en daar al wel weer een verandering hebben plaatsgevon-

den. Hoe u vandaag ook tegen dit deel van de ’s Gravelandseweg

aankijkt, voor mij als kind was winkelen op de ‘s-Gravelandseweg

meestal wel een leuke bezigheid.

Op deze pagina’s:
de ‘s-Gravelandse-
weg zoals deze was
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In de volgorde vanaf hoek ’s-Gravelandseweg/Minister Hartsen-

laan hebben onderstaande winkels uit mijn jeugd een bijzondere

herinnering. Op de hoek van de ’s-Gravelandseweg/Min. Harten-

laan/Oude Enghweg (nr. 46 D) zat vroeger een winkel voor meu-

belinrichting: F. van der Heide. Vooral de goedgesitueerde families

in Hilversum lieten hun huis door dit bedrijf inrichten: meubels,

stoffering, behang, enz. Tot voor kort zat in dit pand een wijnhan-

del. Er zit nu een hypotheekwinkel in. Ik heb ook om de hoek op

Melkpad 37 gewoond en toen ik in 1969 in dit huis kwam wonen,

waren er nog een aantal betimmeringen aanwezig, die door Fa.

Van der Heide waren aangebracht. Dat woonhuis is nu een kantoor

geworden en die mooie betimmeringen (eikenhout!) zijn helaas

wit geschilderd!

Naast bovengenoemde winkel (ook nr. 46D) zat in mijn jeugd

Hunkemöller (lingerie). Als klein jongetje had ik er best wel wat

moeite mee als ik in deze winkel de kousen van mijn moeder

moest wegbrengen, omdat er ladders in de nylonkousen zaten en

deze ‘opgehaald’ moesten worden. Vooral als je even moest wach-

ten was die omgeving met korsetten en BH’s toch wel een vreemde

wereld voor mij als jongetje. Meerdere keren heeft deze winkel een

andere functie gehad. Nu zit er een winkel met kinderspeelgoed

in: Mevrouw Groen.

Ik kom uit een groot gezin met oorspronkelijk 10 kinderen. In een

regenachtige zomervakantie hadden wij wel wat knutselspullen

nodig om die vakantie nuttig te besteden. Al die knutselspullen

(papier in alle kleuren, kleurpotloden, lijm enz.) werden bij kan-

toorboekhandel Ebert gekocht. Zo kwamen we die regenachtige

dagen wel door. Behalve die knutselspulletjes was er ook een groot

assortiment aan (lees)boeken. De huidige bestemming van deze

winkel is nu een luxe damesmodezaak: Accademia (nr. 46A) met

die merkwaardige dubbele ‘cc’.

In het huidige restaurant Paisan (nr. 46) zat vroeger een luxe da-

mesmodezaak: Maison Haring. Johanna en Elizabeth Haring heb-

ben deze zaak tot 1975 geleid. Daarna werd de naam Maison

Claire, maar dat was slechts van korte duur en na een jaar, toen

deze winkel werd opgeheven, kwam er een Chinees restaurant in:

Nu Gooiland, makelaar
vroeger fa. v.d.

Heide, meubel-
inrichting

Mevrouw Groen, kinderspeelgoed,
voorheen Hunkemöller

Accademia, damesmode
en voorheen 
J.W. Ebert, boekhandel.

Deze laatste heeft ook 
in een ander pand aan de
’s-Gravelandseweg 
gezeten (zie foto links)
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China Garden. Met Oudjaar werd er door de eigenaren van dit res-

taurant een imposant vuurwerk afgestoken. Zodra de klok 12 uur

had geslagen, gingen we met z’n allen kijken (het was uiteindelijk

om de hoek!). Geweldig! Na het Chinese restaurant zijn er nog ver-

schillende restaurants in dit pand geweest o.a. Dames Haring,

maar nu Paisan.

In het boek van Adriaan van Dis: ‘Ik kom terug’ staat een prachtige

beschrijving over dit modehuis. Johanna en Elisabeth Haring

waren de eigenaressen en stonden ook in de winkel. De moeder

van Adriaan van Dis had een erfenis gekregen en na een periode

van betrekkelijke armoede (de familie van Dis kwam uit Indië)

ging mevrouw Van Dis eens flink inkopen doen. Adriaan moest

mee in verband met het bepalen van de kleuren (mevrouw Van Dis

was kleurenblind, maar daar wilde zij niet voor uitkomen!). De

dames Haring deden hun best om van alles en nog wat aan Adri-

aans moeder te verkopen en dat lukte. De beschrijving van dit ta-

fereel door Adriaan van Dis is even hilarisch als nostalgisch en de

moeite van het lezen waard

Op huisnummer 42 zat vroeger het English Heerenmodemagazijn

Homan. Toch was er ook dameskleding te koop. Dit was ook een

chique winkel die op de ’s-Gravelandseweg thuis hoorde. De ei-

genaar (die ik nog heb gekend) woonde met zijn gezin om de hoek

op de Oude Enghweg. Ik kan mij niet herinneren dat wij in deze

winkel kleding kochten (te duur!). Even verderop op nr. 38/40 zat

Eichholtz: een zeer gesorteerde delicatessenzaak. Als mijn vader

in zijn tandtechnisch laboratorium goede zaken had gedaan, wer-

den hier op zaterdag wel eens luxe inkopen gedaan. De heer Eich-

holtz was een echte gentlemen in het strakke pak. Er was ook een

Eichholtz in Amsterdam. Hij onderhield de klanten door middel

van gesprekken, terwijl het personeel de boodschappen voor de

klanten regelde. Die boodschappen werden vaak ook weer thuis

bezorgd. De begane grond is nu totaal veranderd, maar daarboven

is de vroegere uitstraling nog in tact gebleven. Dit pand staat al

geruime tijd leeg. Eichholtz had oorspronkelijk meerdere vesti-

gingen in Nederland.

Mijn vader was een verstokte sigarenroker en het is wel bijzonder,

dat deze winkel op nr. 32 (voorheen in eigendom van dhr. Brou-

wer) eigenlijk nog de enige winkel is, die nog steeds bestaat en

nog dezelfde handel (sigaren en cigaretten) heeft! Er staat geen

naam op de winkel, maar u kunt deze rookwarenzaak niet missen.

Advertentie 
Modehuis Haring

Huidige bestemming
een uitzendbureau
(staat leeg) en voor-
heen Eichholtz.

Modehuis Haring
(vroeger) en nu

Paisan, restaurant
(de gevel is gewij-

zigd!)

English
Heerenmodemagazijn
Homan
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Ook in deze winkel moest ik vaak wat sigaren (en sigaretten voor

mensen die op bezoek kwamen) kopen. Af en toe kocht mijn vader

in deze winkel ook wel een lot van de Staatsloterij. Heel trouw las

mijn vader in de Gooi-en Eemlander de stand van zaken met be-

trekking tot de uitslagen van die loterij. Meestal won hij niets,

maar een enkele keer bofte hij en dat geld werd weer aan extra in-

kopen op zaterdag besteed.

Er waren twee kapperszaken op de ’s-Gravelandseweg: Korten (nr.

34/36) (dames-en herenkapper) en Homann (nr. 28) (alleen da-

meskapper). Ook dit pand heeft een baliefunctie gekregen en de

Hypotheker zit al een hele tijd in dit pand. Aan de rechterkant zit

een smal gangetje. Dhr. Homann was in 1928 uit Duitsland geko-

men en in Hilversum zijn kapperszaak begonnen. Het Duitse ac-

cent heeft hij altijd gehouden. Dit echtpaar was goed bevriend met

mijn ouders. Het echtpaar Homann had drie dochters en met één

van die dochters zat ik in dezelfde klas van de Groen van Prinste-

rerschool (lagere school). Deze medeklasgenoot is kort na haar

trouwen op jonge leeftijd naar Canada vertrokken en om zich daar

blijvend te vestigen. 

Het huidige TIMING (uitzendbureau) had vroeger een andere be-

stemming: Ru Schouten (een autobedrijf ). Dit pand grensde voor

aan de ’s-Gravelandseweg, maar het liep helemaal door naar het

toenmalige doodlopende deel van het Noordse Bosje. In het ach-

terstuk van dit pand zat een garage van de omroepen (NRU) met

een eigen uitrit.

De fietsenmaker Laaper (nr. 14B) (schuin tegenover de Kei) is nu

een damesmodezaak: Xels Dit was een bekend adres voor onze

fietsrijke familie: een auto hadden we toen nog niet. Als er wat met

je fiets was, gingen we naar deze winkel annex reparatieruimte en

daar werden onze fietsen hersteld. Natuurlijk hadden we in deze

winkel ook een rekening lopen die aan het eind van de maand door

mijn vader werd betaald. In dit bedrijf werkten meerdere fietsre-

parateurs. Naast deze fietsenmaker (nr. 14A) zat Rouvoet: groen-

ten, fruit en delicatessen en ook dit was een adres waar vaak

boodschappen gedaan werden. Een kleinzoon van de heer en me-

vrouw Rouvoet is uiteindelijk nog minister geworden. Best wel bij-

zonder! Rouvoet is nu een klein restaurant geworden. Je kunt daar

alle dagen (ook op zondag) ontbijten.

Mijn vader ging af en toe op zaterdagmiddag winkelen op de ’s-

Gravelandseweg:

Naar Eichholtz (delicatessen) of Rouvoet (groente en fruit) of

Brouwer (sigaren) en steevast ging hij langs het bloemenstalletje

tegenover de Kei en kocht dan een mooie bos bloemen voor mijn

moeder. Mijn vader hield van pingelen en de bloemenman ver-

hoogde bij de komst van mijn vader de prijzen van de bossen bloe-

men en na het pingelen was zowel de bloemenman tevreden (hij

kreeg zijn oorspronkelijke prijs!) en mijn vader was ook tevreden,

want zijn onderhandelingen hadden kennelijk volgens hem ook

effect gehad!

De naam van café restaurant De Kei (nr. 12D) was vroeger Atlanta.

In die tijd, toen nog niet iedereen televisie had (wij ook niet), ging

ik op zaterdagavond met een zusje of broer hier TV kijken. Wij kre-

Brouwer, sigaren, ci-
gartetten en tijd-

schriften (nog steeds
zoals het vroeger was)

nu zit hier de 
Hypotheker 
en vroeger 
kapper Homann

Voorheen Laaper, fietsen-
winkel en nu Xels, dames-
mode

Naast Laaper was vroeger
Rouvoet, groente en fruit,
gevestigd, en nu is
dit een klein café
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gen van onze ouders wat geld mee (voor 2 consumpties!) en bleven

dan de hele avond TV kijken. Later kwamen in dit café ook vaak

veel omroepmedewerkers evenals in De Jonge Haan, dat wat ver-

derop aan de ’s-Gravelandseweg was en is gevestigd (tegenover

het Kantongerecht).

De kiosk bij de kei had oorspronkelijk een bestemming voor ta-

bakswaren, snoep en kranten. Daar was toen (net als nu) ook een

bushalte voor de deur. Later is dit pandje in handen gekomen van

Makelaar De Koster die hier zijn onroerend goed presenteerde. Na

de bestemming van een Turks-afhaalcentrum is de kiosk nu in

handen gekomen van Oldenhof, keukencentrum, aan de overkant.

Dit pandje is gelukkig na een opknapbeurt behouden gebleven.

Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Waar nu Oldenhof Keukencentrum zit (nr. 8), was vroeger Wor-

telboer gevestigd, een gerenommeerde zaak in Hilversum. Dit

pand was heel groot en liep van de ’s-Gravelandseweg naar de

café/restaurant De
Kei en vroeger Ata-

lanta, café

1956
Brand in het pand
van Wortelboer

De Kiosk 
vroeger en nu

Nu Oldenhof, 
keukencentrum
en voorheen 
Wortelboer, textiel

Wortelboer  manu-
facturen, zoals het
vroeger was
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Kerkstraat en had dus twee ingangen. Aan de Kerkstraat-ingang

zit nu Perry Sport. Men verkocht bij Wortelboer: kleding, textiel,

gordijnen, beddengoed, enz. Mijn grootmoeder deed daar af en

toe haar inkopen. Zij was nogal gezet (volslank!) en er werd dan

meteen een stoel voor haar geregeld. Natuurlijk werd alles keurig

thuis bezorgd. 

Elk jaar kwam Sinterklaas daar op een middag en ik weet nog, dat

ik Sinterklaas verschillende keren als kind een handje mocht geven

(en dan kreeg je een kadootje!).

Later is een deel van deze grote winkel een aantal jaren verhuurd

aan lunchroom Formosa. In 1988 is dit pand voor een deel afge-

brand en dit was het einde van Wortelboer.

In het begin van de ’s-Gravelandseweg (nr. 4A) zat een Elektro-

technisch Bureau Andriessen. Het echtpaar van deze zaak waren

vrienden van mijn ouders en dhr. Andriessen was een amateur-

goochelaar. Als zij bij mijn ouders op bezoek kwamen, kregen wij

(de kinderen) af en toe een kleine privé-goochelshow. Dat was heel

bijzonder! Nu zit er een binnenhuisarchitect in dit pand: de Hek-

senbal.

Op de hoek van de Kerkstraat en de ’s-Gravelandseweg heeft ja-

renlang het Modehuis Meddens gezeten. Uit mijn vroege jeugd

kan ik mij nog herinneren, dat in de grote pand een lunchroom

zat: Rutecks. Af en toe is in dit pand nog verkoop van herenkle-

ding, maar, helaas staat dit pand nu vaker leeg.

We steken nu over naar de panden met de oneven nummers

Op de hoek van de Kerkbrink en de ‘s-Gravelandseweg werd in

1888 het postkantoor gebouwd. Je kunt je het niet voorstellen, dat

dit pand ooit de bestemming van postkantoor heeft gehad! Na-

tuurlijk is dat vèr voor mijn tijd geweest, maar de andere bestem-

mingen weet ik nog wel: o.a. een schoenenzaak Elias, vervolgens

nog een schoenenzaak Fa. Th. Kort en een winkel met behang

(Hulst-Behang). Later in 1979 werd hierin restaurant De Kerkbrink

gevestigd. Met enige regelmaat gingen wij hier eten. Wij hadden

toen een pleegzoontje in huis en ik kan mij nog goed herinneren,

dat ik voor het eerst meemaakte, dat men voor kinderen een kleur-

plaat en kleurpotloden had. Zo konden kinderen de maaltijd rustig

doorkomen. Tegenwoordig kom je dat vaker tegen. Na dit restau-

rant zijn er nog verschillende andere restauranteigenaren in geko-

men. Nu zit er Flinders Café in.

Naast het voormalige postkantoor (nr. 3) staat een fraai pand (een

gemeentelijk monument).In 1940 werd hierin gevestigd Firma J.

Smit & W. van Asselt, gespecialiseerd in zilver. Bij John Smit ging

ik op latere leeftijd om advies vragen over zilveren voorwerpen.

Toen John Smit stopte met zijn bedrijf kwam er een fotozaak in:

Foto21 en de huidige bestemming is een cateringbedrijf: Claudia

e Federico.

De Heksenbal, bin-
nenhuisarchitect, en

voorheen Andriessen,
electriciteit

hoek ’s-Gravelandse-
weg/Kerkbrink: vroe-

ger  Rutecks,
lunchroom en daarna

modehuis Meddens
(nu vaak leeg!)

Interieurfoto
van Rutecks,
lunchroom

Voorheen res-
taurant De
Kerkbrink en
nu Flinders
Café
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Naast het cateringbedrijf zit Fastenau (nr.5 ). Dit is een gerenom-

meerde zaak met artikelen uit Finland: kleding, serviezen, kunst,

enz. Mijn vrouw en ik zijn in de loop van de jaren in alle landen

van Scandinavië geweest en dus ook in Finland. Mijn vrouw heeft

daar in het verleden wel kleding gekocht en ook ons Arabia-servies

(we gebruiken dat nog dagelijks) komt uit deze winkel.

Waar nu de ABN-AMRO-Bank staat, stond voorheen de pastorie

van de predikant van de Grote Kerk op de Kerkbrink. Na deze pas-

torie-functie heeft dit pand vanaf 1941, toen de Nederlandse Han-

dels Bank dit pand had aangekocht, verschillende bewoners

gehad, die in dienst waren van deze bank. In 1957 kwamen het net

getrouwde stel Looman-Peper in een deel van dit grote pand te

wonen. Rijk Looman was archivaris van de bank en beheerde ook

de kunstcollecte van het toenmalige hoofdkantoor aan de Vijzel-

straat in Amsterdam van deze bank. Rijk Looman had een bronzen

stem en hij sprak op de radio de spotjes in voor Wilde Ganzen

(goede doelen). In dit pand heeft er ook een kapperszaak gezeten,

van Nic. Weijers. In 1972 werd het huidige pand van de ABN-

AMRO gebouwd.

Het witte gebouw tegenover de kiosk maakte onderdeel uit van de

ING-bank. Op deze plek stond eeuwenlang eenzelfde gebouw. Het

was in de loop van de jaren in zeer slechte staat gekomen en in

1983 heeft de ING-bank dit gebouw afgebroken en weer geheel

herbouwd, precies zoals het was. De ING heeft dit pand en het

grote kantoor op de hoek ondertussen verlaten.

Op nummer 27A zit al gedurende lange tijd G.B. van der Heijden,

herenmode. Deze heeft de zaak overgedaan aan dhr. van der Zee,

welke niet lang na de overname overleden is. Vervolgens heeft de

huidige eigenaar Harmen Lamme deze zaak voortgezet. Harmen

Lamme zat eerder in Hilvertshof en is daarna vertrokken naar de

Gooische Brink (de Passage). Enige tijd heeft Harmen Lamme

twee zaken gehad, zowel in de Gooische Brink als aan de ’s-Gra-

Naast Flinders Café zat vroeger
John Smit, zilverwinkel 

en nu cateringbedrijf
Claudia e Federico

Op nr.3 heeft ook electrotechnisch
bureau H. Lotz domicilie gehad

Het huidige AB-
NAMRO-gebouw

had een fraaie voor-
ganger. In dit heren-

huis heeft ook
ooitkapper Weijers

gezeten.

Dit witte gebouw
was een onderdeel
van de INGBank
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velandseweg. Sinds kort is de laatstgenoemde zaak alleen nog in

zijn bezit. Harmen Lamme is een bekend persoon in Hilversum.

Hij heeft voor de middenstand vele bestuurlijke functies bekleed,

onder meer bij STRO en de Kamer van Koophandel.

Op nr. 27B zat vroeger Bruns juweliers. Het echtpaar Bruns

woonde boven de winkel in een ruime vijf-kamer woning. Ze had-

den géén kinderen en kwamen graag bij ons op bezoek, omdat er

bij ons wel altijd kinderen waren. In 1975 verkochten zij de winkel

en daarna zijn in dit pand meerdere modehuizen gevestigd. Nu zit

daar Extreme Damesmode in.

Op nr. 31 zat vroeger een delicatessenzaak Versloot. Het is eigen-

lijk wel vreemd, dat er op de ’s-Gravelandseweg drie delicatessen-

zaken waren: Eichholtz, Rouvoet en Versloot. Dat zal wel te maken

hebben gehad met het feit, dat vele gegoede bewoners van de wijk

Trompenberg hier hun inkopen deden of het telefonisch bestelden

en dan werden de boodschappen thuis bezorgd. Nu zit in dit pand

Kapelle makelaars.

Op nr. 33 zat vroeger Technisch handelsbureau Veenstra, een au-

tomaterialenhandel. Best een vreemde plek voor deze handel! Ook

met een dochter van dit echtpaar Veenstra zat ik in de klas op de

Groen van Prinstererschool. Nu zit daar het modehuis Extreme 33.

Naast bovengenoemd bedrijf zit een gang. Aan de andere kant van

deze gang zat vroeger Legemaat een echte kruidenier. Daar deed

ik ook boodschappen voor mijn moeder. Later heeft dit pand

meerdere bestemmingen gehad: de redactie van de Gooi- en Eem-

bode zat hierin, vervolgens Convenience Store (kant- en klaar-

maaltijden, tabak, lectuur, enz.), later ook nog Salle de Bains voor

badkamerartikelen en nu een hypotheekwinkel (Hippo.nl)

Op nr. 35 heeft een herenmodezaak gezeten: De Ruijter. De be-

drijfsleider dhr. Meijer heb ik persoonlijk gekend en toen hij op

hoge leeftijd was, heb ik hem nog een keer bezocht. Na verloop

van tijd is dhr. Meijer bij Roovers, sportartikelen, in de Schouten-

straat gaan werken. Zijn zoon is notaris geworden (nu in ruste) en

deze geeft onze Hilversumse Historische Kring Albertus Perk nog

wel eens advies. 

Op de Albertus Perkstraat nr. 1 (dit pand hoort eigenlijk niet bij dit

onderwerp) zat een bloemenmagazijn Korn. Nu is dit pand in be-

slag genomen door een cateringbedrijf: Suni Delight. In mijn

jeugd had bloemenmagazijn Korn rond Pasen altijd een etalage

met (levende) kuikentjes. Als kind stond je daar eindeloos naar te

kijken. 

Voor mij waren de etalages van toen een wereld vol wonderen, aan-

trekkelijke voorwerpen en lekkers. Dromen met je neus tegen de

ruit: tastbaar dichtbij, maar tegelijk veilig ver weg.

*) Over de hele ’s-Gravelandeseweg is in 2005 een prachtig boek verschenen

naar een concept van dhr. W.I. Engel (1921-2005) en deze heeft dit boek he-

laas dus niet meer zien verschijnen. Het boek: “De ’s-Gravelandseweg en zijn

bewoners” gaf mij veel informatie. 

Bruns, juwelier

Extreme damesmode
in het pand van Bruns, juwelier

Overzicht ’s-Gravelandseweg oneven zijde,
Op de voorgrond de Kei.

Voorheen Legemaat, kruidenier en nu Hippo.nl, hypotheekwinkel

Van der Heijden, herenmode (huidige eigenaar Harmen Lamme)
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Hoofdstuk 2

Past het? : 

De Kerkstraat

Ineke de Ronde

In de tijd waarin ik opgroeide, tot halverwege de jaren zeventig,

waren er veel meer middenstanders dan nu. Voor de dagelijkse

boodschappen hoefde niemand ver weg. Wij haalden de

levensmiddelen natuurlijk gewoon uit onze eigen winkel, de

kruidenierszaak van De Ronde, vlakbij de Neuweg. Voor

aardappelen, groenten en fruit konden we aan de overkant bij Van

Eeuwen, om de hoek op de Neuweg of aan het eind van de

Koningsstraat bij Smits, terecht. Ook voor slagerijen was er keus:

bijvoorbeeld Kroon of Haarman op de hoek van de Neuweg. Waar

men boodschappen haalde, werd in de sterk verzuilde

samenleving in die tijd meestal bepaald door het geloof.

Protestanten en katholieken deden hun dagelijkse boodschappen

bij voorkeur bij geloofsgenoten. Maar in een middenstandsgezin

als het onze was dat niet het enige criterium. Het gunnen van

klandizie aan andere kleine ondernemers speelde ook een rol.

Winkeliers wisten uit ervaring, hoe moeilijk het soms was om het

hoofd boven water te houden en gunden elkaar over en weer extra

omzet. Er was voor ons daarom geen vaste zaak waar we altijd

boodschappen gingen halen. Er waren wel zaken waar ik als kind

niet mocht komen, bijvoorbeeld Albert Heijn, want, zo werd mij

ingepeperd, ‘die maakt de kleintjes kapot’. 

Ook voor andere zaken hoefde je niet ver weg. Kapper De Groot

zat naast ons en aan de overkant drogisterij De Vries in een enorm

pand, waar je op de grote zolder heerlijk kon spelen. Van de

Hammen verkocht speelgoed op de hoek van de Koningsstraat en

bij De Groot aan de Neuweg brachten we onze fotorolletjes. 

Maar als er kleding of schoenen nodig waren, dan gingen we naar

het dorp, zoals elke geboren en getogen Hilversummer nog steeds

zegt als hij naar het centrum gaat. Meestal was dat een winkel in

de Kerkstraat. 

De Kerkstraat in vroeger tijden In negentiende eeuw waren overal

in Hilversum, dus ook in de Kerkstraat, veel kleine winkeltjes, die

meestal bestonden uit niet meer dan een kamer aan de voorkant

van het huis. Het assortiment was zeer beperkt en dat gold ook

voor de voorraad. Van een winkelstraat was nog geen sprake, want

tussendoor stonden veel huizen, waar arbeiders en wevers

woonden, tapijtfabrieken en een boerderij. Aan het eind van de

negentiende eeuw ontwikkelden een paar straten, zoals de Groest

en de Havenstraat, maar vooral de Kerkstraat, zich tot

winkelstraat. Daar werden de oude panden geleidelijk vervangen

door moderne winkel-woonhuizen. De winkel was niet meer

beperkt tot een kamer aan het huis, maar besloeg de hele

benedenverdieping en de winkelier woonde boven de zaak. De

arbeiders werden in de loop van de tijd verdreven uit de

winkelstraat en ook de fabrieken en de boerderij verdwenen. In de

Kerkstraat waren al snel winkels te vinden voor publiek dat zich

iets meer kon veroorloven dan strikt noodzakelijk was om te

overleven. Natuurlijk ontbraken bakkers, slagers en

groentewinkels niet, maar opvallend is het aantal juweliers,

kledingzaken, winkels in luxe artikelen en woninginrichting, dat

zich al snel in de Kerkstraat vestigde. 

1960. Het draaiorgel was heel lang een  vertrouwd beeld in de Kerkstraat. Menig kind heeft net als ik een centje in het centen
bakje van de orgelman mogen gooien. 
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De Kerkstraat uit mijn jeugd De huisnummering van de straat

begint bij de Groest, maar voor mijn gevoel begon de straat op de

Kerkbrink, daar was immers het centrum. Meestal liepen wij door

de Laanstraat via de Zeedijk of de Koornstraat naar de Kerkstraat. 

Op nummer 2 zat in 1966 nog de levensmiddelenzaak van Zijlstra,

maar al kort daarna de winkel met prachtige en dure

siervoorwerpen van Feeterse. Aan de overzijde was de luxe brood-

en banketbakkerij, chocolaterie en lunchroom van Wildschut te

vinden, decennialang een begrip in Hilversum. Daarnaast zat

‘Door Veel Billijk’ of Dévébé of gewoon D.V.B. Een nicht van mijn

vader dreef daar met haar man een kantoorboekhandel. De

benodigdheden voor onze winkel kochten we overigens vaker bij

haar vader in het Gooisch Boekhuis aan de Havenstraat. In de

Papaver van Sophia Gemmekens, er tegenover, was ik vaak te

Het pleintje voor C&A zag er in 1966 heel wat romme-
liger uit dan nu. Rechts is een stukje van De Lachende
Moor te zien, die kort hierna zou verdwijnen. Op de
hoek van de Koornstraat zat Etam. In het grote pand
op de andere hoek was C&A gevestigd tot de verhui-
zing naar het nieuwe pand. Daarna zat hier Het Kin-
derparadijs, dat ten tijde van de opname op 10 april al
verhuisd was naar nummer 61. (coll. SAGV) 
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Al heel lang voor de Tweede Wereldoorlog waren hier winkels van

joodse ondernemers te vinden. Zij concentreerden zich met hun

handel, vooral kleding en sieraden, rond de synagoge aan de

Zeedijk en dus ook in de Kerkstraat. De oorlog betekende het einde

voor de joodse middenstand. Velen vonden hun einde in de

gaskamers. 

In de loop der tijd verdwenen zaken, er kwamen weer nieuwe voor

in de plaats en ook die verdwenen soms weer snel. In mijn jeugd

was een bezoek aan de Kerkstraat vooral functioneel: er moest iets

bepaalds worden aangeschaft. Veel winkels zijn vrijwel zeker dus

aan mijn aandacht ontsnapt. Aan de hand van de winkels die

vermeld staan in adresboek uit 1966, ik was toen negen jaar, en

aanvullingen dankzij foto’s loop ik in gedachten nog eens de

Kerkstraat door op zoek naar herinneringen.

Richting Kerkbrink
in de jaren zestig.  
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Zo af en toe moesten er nieuwe schoenen komen en dan ging je

naar Van Haren, die in het adresboek vermeld staat als

schoenfabriek, dus vermoedelijk zelf schoenen maakte en

repareerde, of naar Bata. Het was nog niet de tijd van de

weggooimaatschappij en veel zaken hadden reparatieafdelingen.

Dat gold bijvoorbeeld ook voor V&D, die een reparatieafdeling

voor tenten had. 

Nieuwbouw Het nieuwe grote overdekte winkelcentrum

Hilvertshof was een landelijke noviteit, maar het betekende wel,
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vinden, zeker als tiener. De vele kleuren strengen DMC-garen

waren er voor het uitkiezen en verder verkochten ze er een keur

aan wol en katoen. Borduren, breien en haken was erg populair in

die tijd. Overigens ook het zelf maken van kleding, waarvoor ik bij

Van Dam heel wat mooie lappen en coupons heb aangeschaft. 

In veel winkels had ik niet veel te zoeken als kind. Er waren toen

nog veel kledingzaken, speciaal voor heren en jongens, maar ook

de damesmodezaken waren niet echt een plek waar je als kind naar

uitkeek. Met mijn ogen was toen niets mis, geen reden dus voor

een bezoek aan opticien Muller, die decennia op nummer 19 te

vinden was of verderop Smit Duyzendkunst, die het ook heel lang

volhield. 

Klanten voor een gesloten deur
van V&D op 17 september 1968.
Op de deuren zijn aanplakbiljet-
ten te zien, maar op de foto is
niet te lezen, waar het over
gaat. (coll. SAGV)

Opname, gedateerd 15 ok-
tober 1969, genomen vanaf

de Groest. De kruideniers-
winkel van Nierman naast
stoffenzaak Van Dam had

inmiddels het veld geruimd
voor schoenenzaak Man-
field, die er nog steeds zit. 
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grote bouwplannen. De naastgelegen serviezenzaak Wille, die

naar de overkant naast Greeve verhuisde en hoedenwinkel Caprice

moesten wel verdwijnen voor het nieuwe pand van de Hema. 

Toen interieurverzorger Greeve begin jaren tachtig stopte werd het

pand verbouwd voor modezaak Kreymborg en Blokker. De

opening was gepland begin 1984, maar ervoor op zondagmorgen

9 januari brak er brand uit en ging het hele complex verloren. Het

karkas werd gesloopt en er verrees een modern winkelpand, anno

2015 de plek van The Sting en ICI Paris XL.

Gaper Helaas zijn meer panden ten prooi gevallen aan de

bouwwoede en vervangen door strakke kolossen, maar toch zijn

nog veel panden uit de begintijd rond 1900 gebleven, al is daar op

straatniveau niet zo snel meer iets van te zien omdat de puien
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dat daarvoor vele panden moesten verdwijnen. Door velen werd

vooral betreurd, dat het vermaarde restaurant Karseboom aan de

Groest het veld moest ruimen. In de Kerkstraat moest het pand

van stoffenzaak Van Dam in 1972 wijken omdat daar een van de

ingangen van het Hilvertshof zou komen. De ene na de andere

zaak werd door projectontwikkelaar Matser opgekocht, maar één

winkelier, kledingzaak De Haas aan de Zeedijk, ging pas overstag

toen hij bedongen had voor een spotprijs jarenlang twee boven

elkaar gelegen winkels in het nieuwe koopcentrum te mogen

huren. Een van de eerste zaken die openging in dat grote,

spannende complex, was het restaurantje op de eerste verdieping

aan de Groestkant. Als scholieren gingen we daar tijdens een

tussenuur of na schooltijd nog wel eens koffie drinken. De

Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij, Hema, liftte mee op de

1969. De even zijde
vanaf de Groest, kort
nadat de Kerkstraat
winkelgebied werd, al
was de straat nog wel
eenrichtingverkeer.
(coll. Krijn Brouwer)

Opheffingsuitverkoop bij
stoffenzaak Van Dam begin

1972. Het pand moest
plaats maken voor een van

de ingangen van winkel-
centrum Hilvertshof. (coll.

SAGV)
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gezelliger toen die begin jaren zeventig veranderde in

voetgangersgebied, met inmiddels verdwenen, straatmeubilair. 

In die tijd moest ik mijn eerste bezoek brengen aan de firma

Hunkemöller. Vermoedelijk zullen veel toen puberende meisjes

zich net als ik herinneren hoe gegeneerd ze zich voelden toen bij

het onhandig vastmaken van die eerste bh, het pashokje bruut

opengetrokken werd door een verkoopster, die op luide toon

vroeg: ‘Past het?’ 

Ernaast was de winkel van Van der Mei, die gespecialiseerd was in

Verkade-artikelen. Wij hadden een uitbrengzaak en als een klant

iets van Verkade bestelde, dat niet op voorraad was, moesten we

het hier kopen. Om dezelfde reden werden we weleens naar

Eichholtz aan de ’s-Gravelandseweg gestuurd, die net als wij

koloniale waren verkocht. 
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drastisch verbouwd zijn. Maar wie omhoog kijkt naar de gevels,

ziet hoe mooi veel van deze gebouwen zijn. Vooral het rijtje bij de

Schoutenstraat met de balkonnetjes en daklijsten is prachtig. Niet

dat ik daar in mijn jeugd veel oog voor had. Een van de meest

fascinerende winkels vond ik altijd De Vergulde Gaper , nu Rituals.

Het was een prachtig pandje met die intrigerende kop van de gaper

boven de voordeur. Aan weerszijden waren twee etalages, net als

bij onze zaak, alleen waren de onze veel groter. Mijn opa was erg

bedreven in het overzichtelijk opstapelen van blikken en pakken

en besteedde hier net als de vele winkeliers aan de Kerkstraat veel

aandacht aan. Tegenwoordig zijn veel etalages na sluitingstijd om

begrijpelijke redenen met rolluiken afgesloten, maar in mijn jeugd

was het nog leuk om na sluitingstijd etalages te kijken en dat werd

zeker ook door volwassenen veelvuldig gedaan. De straat werd

Het straatmeubilair, dat bij de her-
inrichting van de Kerkstraat tot
voetgangersgebied was geplaatst,
is verdwenen. Sturkeboom rechts,
in 1971 nog op nummer 59b, ver-
huisde later naar het pand waar nu
de Rabo zit. Het beeldbepalende
pand in de verte is van woningin-
richter Greeve. (coll. SAGV)  

Het pand aan de Koornstraat, nu Rabobank,
liet C&A in 1966 vervangen voor een groot
pand voor haar dochter Voss, kort daarna

omgedoopt tot Foxy Fashion. De foto is ge-
nomen op 23 augustus 1967, vlak na de

opening. Aan de overzijde, op de hoek van
de Schoutenstraat hield de Gooi- en Eem-

bode kantoor, ernaast de lichtreclame
(Droste en Driessen) van de delicatessen-

zaak Van Ree, nu al jaren het restaurant van
Van Drimmelen. Daarnaast Renou, een blij-
vertje. Dat geldt niet voor Gerson modes en
de Kijkgrijp ernaast, nu respectievelijk Oil &
Vinegar en Strating Schoenen. (coll. SAGV)  
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over te dromen. Kiezen was altijd moeilijk met zoveel moois.

Voor huishoudelijke zaken, garen en band gingen we naar

Wortelboer. Achteraf heb ik pas begrepen, waarom we daarheen

gingen en niet naar V&D. Die was katholiek en Wortelboer

protestant. Erg interessant vond ik altijd de vloer op de eerste

verdieping, die in het midden van de etage opeens een stukje naar

beneden ging. De panden aan de Kerkstraat en de ’s-

Gravelandseweg waren samengevoegd, maar de verdiepingen

waren niet even hoog. Maar de best herinneringen aan Wortelboer

heb ik toch wel dankzij Sinterklaas. Meteen na intocht op de

Kerkbrink gingen we naar de eerste verdieping van Wortelboer en

daar zat Sinterklaas al met zijn grote boek. Jarenlang was dat iets

om naar uit te kijken.

Muziektent op het
plein voor C&A in
1975. (coll. SAGV)
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Kinderdroom Voor kleding gingen we in mijn jeugd meestal naar

C&A. Mijn moeder vond dat niet alleen een prettige winkel, maar

de familie Brenninkmeijer was een klant van ons en dat was

natuurlijk ook een reden om daar te gaan winkelen. Als tiener vond

ik meer van mijn gading bij Foxy Fashion daar tegenover. 

Voor een kind is natuurlijk speelgoed het leukste wat er is. In de

jaren zestig waren er niet zoveel speelgoedwinkels. Bij ons aan de

overkant zat Van de Hamman, er was er een in de Heigalerij, verder

de Blokkendoos aan de Hilvertsweg, maar vooral het

Kinderparadijs in de Kerkstraat, een droom voor elk kind.

Cadeautjes waren er alleen bij verjaardagen en Sinterklaas en zeker

niet in overmaat, dus dat was iets om naar uit te kijken en vooraf

Restaurant Wild-
schut in 1975. Er-

naast de
kantoorboekhandel

D.V.B.  en de groente-
zaak van Smits. (coll.

SAGV)

17 maart 1976, een
dag voordat Het Kin-
derparadijs definitief
de deuren sloot. Het
pand werd gesloopt

voor nieuwbouw van
modezaak Lampe. De
panden ernaast zijn

ook verdwenen. Daar
is nu de Gooise Brink
passage. (coll. SAGV) 
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Rutgers en Renou, die al een eeuw een vertrouwd adres in de straat

zijn. De Hema en V&D zijn ook een stabiele factor: zij zitten er al

ruim vijfenzeventig jaar. Nog steeds aanwezig zijn de

schoenenzaak van Van Haren, maar al lang niet meer als fabriek,

de firma Hunkemöller en C&A. En ook de fotohandel bij de

Kerkbrink is gebleven, al heet deze nu Strik. 

De overige winkels uit het adresboek zijn in de loop der tijd

verdwenen, sommige al snel, maar de wisseling ging toen niet zo

snel als de laatste jaren. Nu staat een aantal zaken leeg of is tijdelijk

ingericht als outlet store. Sinds de opkomst van internet heeft de

middenstand het steeds moeilijker, ook in de Kerkstraat.

Het leuke pandje van
De Vergulde Gaper is
in de huidige winkel
van Rituals niet meer
te herkennen. (coll.
SAGV) 
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Verdwenen en gebleven Bij de Algemene Bank Nederland had ik als

kind niets te zoeken, maar ooit stapte ik daar na een vakantie naar

binnen met een mogelijk vals biljet Belgische franken. Het bezoek

aan dat statige gebouw met tralievensters was voor een amper

twaalfjarige al spannend, maar nog indrukwekkender was dat de

bevestigingsbrief die ik later kreeg, gericht was aan De

Weledelgeboren Mejuffrouw I de Ronde. 

De meeste winkels uit mijn jeugd zijn er niet meer. Ook toen

hielden sommige het niet lang vol, maar er zijn ook blijvertjes.

Jamin is eigenlijk niet als zodanig aan te merken. Die verdween

van nummer 13, kwam later terug tegenover V&D en vertrok ook

daar weer om jaren later terug te keren naar de Kerkstraat. Ook

Hij, die fuseerde met Zij en inmiddels als We weer in de Kerkstraat

te vinden is, beschouw ik niet als blijvertje, maar wel de juweliers

In 1970 waren al wat winke-
liers uit het adresboek van

1966 verdwenen. Op de hoek
van de Koornstraat zat nu ju-

welier Kan, later jarenlang
Siebel. In plaats van De la-

chende Moor ernaast was de
modezaak Hollenkamp ge-

komen. Het degelijke ge-
bouw van de Algemene Bank
is inmiddels ook gesloopt en
vervangen door nieuwbouw,

nu zit daar Het Kruidvat. De
twee winkels in het schattige
pandje ernaast verkochten in
1970 andere zaken. De ijzer-
waren van Beukers en de si-
garen van Groeneveld waren
ingeruild voor respectievelijk
lampen en tijdschriften. (coll.

SAGV)
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Hoofdstuk 3

Verstoppertje spelen in

de paskamers: 

de Havenstraat en 

omgeving

Berry van den Hoven

De Havenstraat dankt haar naam aan het gereedkomen van de

Oude Haven in 1876. Voordien sprak men van ‘Loosdrechts eind’,

in de volksmond ‘Loosend ‘, omdat dit de verbindingsweg was met

Loosdrecht. 

Tot 1839 was het niet meer dan een modderig zandpad dat eerst

werd verhard met puin alvorens in 1852 te worden bestraat met

kinderhoofdjes. De Havenstraat wordt in 1928 geasfalteerd.

In 1843 is het laatste stuk van de Gooische Vaart klaar en wordt de

Hondenbrug gebouwd, gefinancierd met de opbrengst van de

hondenbelasting, om zo de verbinding met het dorp te realiseren.

De eerste molen in het dorp wordt gebouwd op de Boomberg, het

hoogste punt met de meeste windvang, de weg die eronder langs

loopt krijgt de naam ‘Molenend’. Ook deze naam verdwijnt met

de aanleg van het laatste stuk van de Gooise Vaart en de aanleg van

de haven. Het Molenend kennen wij nu als de Vaartweg. De Brink

op de splitsing Havenstraat – Vaartweg vormt lange tijd de kern

van het oude Hilversum.

Eind 19e eeuw is Hilversum in trek bij ondernemende lieden uit

alle windstreken. Aangetrokken door de schone gezonde lucht en

de natuur, pendelen zij dagelijks tussen Hilversum en de hoofd-

stad. Door het vrije vestigingsklimaat en de lage huren grijpen

velen hun kans hier een winkel te beginnen. De meeste huren een

woonhuis of boerderij van waaruit zij hun nering beginnen. Som-

migen van hen staan ook wekelijks met een kraam op de markt

om zo hun naam te vestigen en de klantenkring uit te breiden. 

Begin 20ste eeuw floreert de winkelstand. Diverse winkeliers ver-

huizen meerdere keren om zo dichter in het dorp te geraken. Tot

winkel verbouwde huizen en boerderijen maken plaats voor win-

kelwoonhuizen die veelal in opdracht en onder architectuur ge-

bouwd worden. 

Bijvoorbeeld:

• ’t Gooisch Boekhuis van de Hilvertsweg naar Havenstraat 108 en

later naar 25.

• Strating Schoenen: van de Hoogstraat naar Havenstraat 17, 7, 2

en later naar de Kerkstraat.

• Dankers Herenmode: van de Spoorstraat naar Havenstraat 119,

2b en later ’s-Gravelandseweg.

• Schaaf Kantoorboekhandel van de Koningstraat naar Haven-

straat 7 en later naar de Vaartweg 1-3.

Nog later openen winkeliers zelfs meerdere filialen in Hilversum

en de regio.

Het geloof speelt een belangrijke rol in het zakenleven, want

rooms-katholieken kopen bij katholieke winkeliers liefst beho-

rend tot dezelfde parochie. Laat nu de Havenstraat onder twee ver-

schillende parochies vallen! De oneven nummers behoren tot de

Vituskerk en de even nummers tot de Clemenskerk. In de protes-

Havenstraat gezien vanaf Oude Haven
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tantse gemeenschap is de gunfactor nog groter. Het komt voor dat

winkeliers al dan niet door tussenkomst van de dominee financieel

geholpen worden door geloofsgenoten middels een onderhandse

lening of schenking.

Het kernplan van 1946 voorziet in de sloop van oude krotwoningen

en het stroomlijnen van het verkeer, waardoor de oude dorpskern

zou plaats maken voor een moderne city. Het adagium luidt ‘groot-

schaligheid’ en in 1973 wordt de Hilvertshof, een overdekt win-

kelcentrum in het hart van de stad, geopend. Het gehele centrum

wordt voetgangersgebied, maar jammer genoeg met uitzondering

van het begin van de Havenstraat en Vaartweg zoals eerst wel de

bedoeling was. Verschillende winkeliers verhuizen uit voorzorg

naar de Kerkstraat en omgeving.

In de veelal kinderrijke gezinnen is weinig animo de zaak van de

ouders over te nemen. De kinderen weten immers als geen ander

hoe hard het zakenleven is en velen hebben de kans gekregen om

te studeren. Gevolg is dat door gebrek aan opvolging zaken wor-

den opgeheven en de winkelpanden in dit gebied veelal worden

verhuurd aan horecaondernemers. Sinds het afgelopen millen-

nium volgen de veranderingen in het winkelaanbod elkaar steeds

sneller op en wisselen de horecagelegenheden regelmatig van ei-

genaar. Momenteel (2015) is er sprake van toenemende leegstand

die zich steeds verder uitbreidt naar het centrum.

Toch zijn er ook succesverhalen. Neem de Firma Morpheus waar

de derde generatie aan het roer staat van een Hilversums bedrijf

met verschillende filialen in de regio. Hetzelfde geldt voor Strating

Winkelwoonhuizen 
begin 20e eeuw met Jugendstil 
en Amsterdamse School kenmerken
Havenstraat 113 en 95

Huidig aanzien 

Oude Haven

Prent 'Molenend', later
Vaartweg ca. 1810

Brink op de splitsing 
Havenstraat met de 
Vaartweg

t Gooisch Boekhuis, Haven-
straat 25 anno 1930

Schaaf Kantoorboekhandel,
Vaartweg 1-3 na 
verbouwing 1958
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schoenen, door de familie Wensing overgenomen en uitgebouwd

tot een zaak met landelijke bekendheid. 

De winkels in de Havenstraat

De bakkerij van Teun van Os was gevestigd op Havenstraat 2 op de

splitsing met de Vaartweg, vlak achter de dorpspomp op de Brink.

De armsten van het dorp brachten er ’s ochtends vroeg hun rog-

gedeeg en haalden ’s avonds het gebakken roggebrood op. Terwijl

andere bakkers het brood aan huis bezorgden, kwamen de klanten

van bakker Van Os zelf het brood bij hem halen. In 1933 is het pand

met de bakkerij gesloopt om plaats te maken voor de moderne

schoenenzaak van de firma Strating.

In 1903 hertrouwt de weduwnaar Lourens Keers met Christina El-

berta van de Brink en koopt hij met financiële hulp van zijn

Oorspronkelijke winkelpanden overgenomen door horecaondernemingen.
Anno 2015 meer panden te huur.

Achter de dorpspomp
Bakkerij Teun van Os,
Havenstraat 2

Lourens Keers met
echtgenote voor hun
zaak 'de Nieuwe Bazar'
anno 1903
Havenstraat 2a, b en c
anno 1903 eigendom
van L.C. Keers
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schoonouders drie huizen aan de Havenstraat no. 2a, b en c. en

begint een galanteriewinkel onder de naam De Nieuwe Bazaar .

Als Lourens in 1914 overlijdt en Christina met zes jonge kinderen

en de zorg voor de winkel achterblijft, is ze genoodzaakt een win-

kelhulp in dienst te nemen. De komst van Vroom en Dreesmann

begin twintiger jaren betekent echter de nekslag voor de Nieuwe

Bazaar. Met de opbrengst van de verkochte panden koopt zij in

1927 een dubbel woonhuis aan de Hyacinthenlaan waarvan zij de

ene helft verhuurt en kostgangers neemt in het andere huis.

De oude boerderij van de familie De Nooij is tot de volgende ver-

bouwing van Strating gespaard gebleven. Na de dood van ‘Oma’

De Nooij zagen mijn ouders hoe de oude baas verkommerde en zij

beloofden hem dagelijks een warme maaltijd te bezorgen. Tot zijn

dood staken wij beurtelings met een dienblad met drie gangen de

drukke Havenstraat over waar ‘Opa’ De Nooij ons al aan de gedekte

tafel opwachtte.

Een van de eerste Italiaanse ijssalons in Hilversum stond aan de

Havenstraat 4 en heette La Veneziana , van Lino Belfi. In de zomer

stonden er lange rijen wachtenden om deze Italiaanse traktatie

niet te hoeven missen. Lino was een begrip bij de Middelbare

schooljeugd die na school en in het weekend op weg naar dans-

school Adje de Klerk op de Mauritslaan, eerst voor een ijsje langs

Lino ging. Op zaterdagavond stond de Havenstraat blauw van de

rook door de stationair draaiende Puch’s en ander gemotoriseerd

vervoer waardoor wij onze slaapkamerramen dicht moesten hou-

den.

Strating Schoenen, Havenstraat 2 Na de geboorte van mijn jongste

zus Jetty in 1953 beschikten wij in ons gezin over een kinderwagen.

Voor ons kinderen was dit vervoermiddel een noviteit waarmee we

ons trots op straat vertoonden.

Op een vrije woensdagmiddag werd Hare Majesteit Koningin Ju-

liana gespot op weg van Gooisch Scheppend Ambacht naar de Ha-

venstraat. Daar ik mij niet snel genoeg van de kinderwagen kon

ontdoen stelde ik mij strategisch op bij het zebrapad voor dames-

modezaak Goemaat. Deze keer koos de Majesteit voor een bezoek

aan de Fa. Strating. Alvorens over te steken wierp zij een blik in de

kinderwagen en bewonderde mijn zusje met de woorden: ‘Wat een

lief baby’tje, wees maar voorzichtig met d’r ‘. 

Ik waagde mij niet aan de oversteek. 

Bij Strating ging de winkel op slot zodat de Majesteit ongestoord

kon passen.

Dit had Jacobus Samuel Strating ( geboren in 1867 te Assen) zich

nauwelijks kunnen voorstellen toen hij zich in 1895 als zelfstandig

schoenmaker in de Hoogstraat in Hilversum vestigde. In 1902 ver-

huisde hij zijn werkplaats naar een winkelpand in de Gasthuis-

straat en begon er een schoenwinkel. Dat de zaken goed gingen,

daarvan getuigen opeenvolgende verhuizingen. Eerst naar Haven-

straat 25 om vervolgens via no. 17 en no. 7 steeds dichter op te

schuiven naar het centrum.

Dan slaat het noodlot toe: Jacobus sterft in 1924 plotseling aan een

hartaanval. Zoon Albertus Strating, slechts zeventien jaar oud, 

moet de leiding van de zaak overnemen. Onder diens leiding be-

trekt de Fa. Strating in 1934 een nieuw pand op Havenstraat no. 2.

De collectie is inmiddels uitgebreid met toonaangevende merken

waaronder het Zwitserse merk Bally. 

In 1977 verhuist Strating Schoenen, naar de Kerkstraat en in het

pand op de hoek Vaartweg/Havenstraat wordt op de begane grond

een uitzendbureau en op de eerste etage een gerenommeerd Indo-

nesisch restaurant gehuisvest. 

Wegens gebrek aan opvolging komt er een nieuwe eigenaar die de

Boerderij van familie 
De Nooij

Advertentie Italiaanse
ijssalon van Lino Belfi

Vaartweg
in 1953

Nieuw pand Strating Schoenen, Havenstraat 2 in 1934
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schoenenzaak onder de oude firmanaam voortzet, tot midden

jaren tachtig. Dan neemt de heer J.C.G. Wensing, de voormalige

filiaalchef, Strating Schoenen over. Hij bouwt het bedrijf samen

met zijn zoon Jeroen verder uit met een speciaalzaak voor kinder-

schoenen Strating Kids in de Gooische Brink en een outlet in de

Schoutenstraat. Sinds het overlijden van zijn vader voert Jeroen

Wensing de directie van het bedrijf dat ondertussen tien filialen

telt, de concessies in de warenhuizen van de Bijenkorf meegere-

kend. Inmiddels is Strating Schoenen uitgegroeid tot een keten

met landelijke bekendheid.

Wijnhandel J. Schogt, Havenstraat 1 – 3 Al in 1830 stond aan het

eind van het toenmalig Loosdrechts Eind de tapperij van W.C. Ei-

kendal. Het pand wordt in 1891 overgenomen door Johannes Ja-

cobus Schogt die er een wijnhandel begint. Na zijn dood in 1906

zetten zijn beide zoons, Johannes Jacobus en Hendrik Johan de

zaak voort.

Dat het goed geld verdienen is in de drankenhandel blijkt als de

Gebroeders Schogt in 1908 de architect Jan Slot opdracht geven,

naast de bestaande winkel, een winkelwoonhuis te ontwerpen. De

zaak wordt uitgebreid met een bottelarij waar in eigen beheer de

flessen bier, wijn en spuitwater gevuld worden. Ook starten de

broers een grossierderij. Zus Annie neemt de verkoop in de winkel

voor haar rekening.

Na de vroegtijdige dood van Johannes Jacobus in 1923, zet zijn we-

duwe de zaak voort tot haar oudste zoon in staat is de taak van zijn

moeder over te nemen. Onder zijn leiding worden meerdere filia-

len geopend o.a. in de nieuwe winkelcentra van Hilversum. Begin

jaren tachtig komt er wegens gebrek aan opvolging na drie gene-

raties een einde aan dit bloeiende familiebedrijf. Er volgt overname

door een drankketen. Later vestigt zich een parketzaak in het pand

en momenteel biedt het plaats aan een Japans restaurant. Gelukkig

staat het schitterende Jugendstil pand na meer dan honderd jaar

nog steeds in authentieke staat aan het begin van wat eens een ge-

liefde winkelstraat was.

J. Goemaat, Speciaalhuis voor Dameskleding, Havenstraat 5

De heer Jan Goemaat (geboren in Lexmond) opent in 1922 op Ha-

venstraat no. 5 zijn winkel in linnengoed en babyartikelen. Het as-

sortiment wordt verder uitgebreid met exclusieve damesmode en

lingerie. De heer Goemaat is zijn tijd vooruit in de manier waarop

hij zijn zaak profileert, o.a. in gezamenlijke advertenties met col-

lega’s van de Vaartweg en Havenstraat. Ook wordt de klantenkring

met wervende teksten per brief uitgenodigd voor een modeshow

of een presentatie van geschenkartikelen in de zaak. Van zijn drie

kinderen neemt zoon Bas in 1943 de leiding over en samen met

zijn echtgenote Lamien vestigen zij zich boven de zaak. Ook zij

krijgen drie kinderen. Bas weet de zaak verder uit te breiden met

een filiaal aan de Albertus Perkstraat. Dit filiaal is gespecialiseerd

in kinderkleding en lingerie. Later volgt nog een speciaalzaak met

huishoudlinnen in de Schoutenstraat. Zijn enige zoon Dick kiest

na zijn textielopleiding in Twente voor een eigen carrière in het

oosten van het land.

De levensstijl van de oude heer Goemaat maakte op ons buurtkin-

deren grote indruk als hij, met zijn elegante Zwitserse echtgenote,

kwam aanrijden in zijn Jaguar vanuit Vreeland waar zij het buiten

Jagtlust bewoonden en Bertus de chauffeur zich haastte om de por-

tieren te openen. Naar ons idee was ‘tante Margaret’ een exotische

prinses. Maar goed dat de oude heer Goemaat niet wist dat zijn

kleinzoon in het weekend met de buurtkinderen verstoppertje

Interieur na 
verbouwing in

1971

Bottelarij 
Fa. Schogt

Rotanspeciaalhuis
C+J Rotan op 
Havenstraat 5,
naast restaurant
Tokyo 
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Goemaat speciaal-
huis voor Dames-
kleding

Slijterij 
W.C.Eikendal, 
Havenstraat 1 

in 1830

Winkelwoonhuis
Havenstraat 1-3,
architect J.Slot in

opdracht van wijn-
handel Schogt
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speelde in de paskamers en het naaiatelier.

In de zeventiger jaren huisvest het pand korte tijd de Fa. De Groot

in damesmode (uit de Kerkstraat) en de Bonnetterie. Dat duurt tot

1975 als de heer C. de Glee het pand aankoopt en zijn Rotanspe-

ciaalhuis C & J Rotan van de Zon en Maanstraat naar de Haven-

straat verhuist. Daar zwaait nu zoon Wilco de scepter.

J. Hemmes Banketbakkerij, Havenstraat 7 De heer en mevrouw

Hemmes, beide afkomstig uit Oude Pekela, vestigen zich in 1939

op Havenstraat no. 7. Jan Hemmes heeft na zijn opleiding als ban-

ketbakker/patissier gevaren op het koopvaardijschip de Volendam,

waar hij zich de fijne kneepjes van het vak eigen maakt. Dat is

onder meer te zien aan zijn kunstwerken van getrokken suiker die

van tijd tot tijd de etalage sieren. Zijn vrouw Tally heeft de leiding

over de winkel en de Kerst en Paasetalages zijn door haar creativi-

teit een lust voor het oog. Na de feestdagen worden de onverkochte

chocoladefiguren bewaard in een antiek kabinet op zolder om later

te worden omgesmolten. Wij speelden graag bij Hemmes op zol-

der en wisten precies wat er achter de kastdeur te snoepen viel!

Omgekeerd waren de kinderen Hemmes op Oudjaar steevast bij

ons te vinden om mee te delen in onze versgebakken oliebollen.

Dat leverde commentaar op als: ‘Dat is nu met recht bakkerskin-

deren brood geven’, waarop ze reageerden met: ‘Maar deze zijn

lekkerder want die van ons zijn al voor de Kerst gebakken’.

De Koffiebaal, Koffie thee en specerijen, Havenstraat 12

In 1910 opent Reinier van de Sand op Havenstraat no. 4 zijn winkel

in koloniale waren en specerijen de Koffiebaal genaamd. Tien jaar

later verhuist de Koffiebaal naar Havenstraat no. 12 hoek Elleboog-

straat. Hier worden ook kruidenierswaren in het assortiment op-

genomen.

Als vader Van de Sand in de oorlog overlijdt, neemt zijn zoon Bep

uit plichtsbesef de taak van zijn vader over. In 1945 trouwt hij met

Jopie Kool. Zij is tot 1967 een vertrouwde verschijning achter de

toonbank. Muziek is Bep’s grote passie. In zijn vrije tijd schnabbelt

hij als trompettist op feesten en partijen in Gooiland, hotel Jans

en de Karseboom, en valt hij in bij de Boertjes van Buuten. Geen

wonder dat de klantenkring voor een groot deel uit musici bestaat.

Op een dag wordt het busje met instrumenten van de band gesto-

len. Het grijpt Bep zo aan, dat hij nooit meer een noot zal spelen.

Het pand wordt in 1967 verkocht aan J.H.B van Lith die er een or-

thopedisch instituut opent.

P. van Dijk Manufacturen, Havenstraat 13 In 1910 begint Piet van

Dijk een manufacturenzaak op Havenstraat no 13. Behalve klosjes

garen, stopwol, drukknopen, elastiek en lakenstof aan de meter

is de winkel gespecialiseerd in linnen uitzetten. Moeders met huw-

bare dochters laten zich vakkundig adviseren door juffrouw Ada

of juffrouw Monnie over de samenstelling van hun uitzet dat dan

maandelijks kan worden afbetaald en afgehaald. De familie Van

Dijk behoort tot de Torenlaankerk waar Piet van Dijk als begaafd

organist de zondagdienst opluistert. In de vijftiger jaren verhuist

Piet van Dijk, inmiddels weduwnaar, met zijn ongehuwde dochters

Gon en Hester naar de Torenlaan. De zaak wordt verkocht aan het

jonge echtpaar J. Willemars-Reesink. De winkel wordt gemoder-

niseerd en uitgebreid met kinderkleding, lingerie en een agent-

schap van Camp korsetten. De jonge mevrouw Willemars

Havenstraat 13-17,

3 winkelpanden met
2 torens architect

B.M. Bunders 
ca. 1915

Banketbakkerij
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bij Fa. van de Sand

Manufacturenzaak
P. van Dijk, 
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bekwaamt zich in het aanmeten van korsetten en als later de vraag

naar korsetten afneemt, specialiseert zij zich in het aanmeten van

lingerie voor borstprotheses waarmee zij na sluiting van de zaak

in 1972 op haar privéadres doorgaat. Hierna volgen verschillende

uitbaters elkaar op. Het Antiquariaat van Frans Melk is hier enige

jaren gehuisvest en een tapijtenzaak. Momenteel zit er een bed-

denzaak in het pand.

Slagerij A. van den Hoven, Havenstraat 15 In 1896 geeft de ge-

meente Hilversum Johannes van den Hoven vergunning tot ‘het

openen van een slachtplaats op perceel Laanstraat 24’. Zo begon

de slagerstraditie in onze familie! Mijn grootvader (1850-1926)

hertrouwt met Gijsje Pel, een weversweduwe met drie kinderen.

De zaken gaan voor de wind. Uitbreiding vindt plaats met een sla-

gerij in Bussum onder leiding van stiefzoon Henk Mei.

In 1925 is het de beurt aan mijn vader, Arnoldus van den Hoven

(1899 – 1967). Op zesentwintig jarige leeftijd krijgt hij zijn eigen

zaak aan de Havenstraat no.15. Hij koopt de naastgelegen hoeden-

zaak met de bedoeling deze door zijn echtgenote te laten voortzet-

ten. Zover komt het niet doordat zij op dertig jarige leeftijd overlijdt

en Arnoldus met drie jonge kinderen achterblijft.

Gedreven door een grote ambitie opent hij een tweede slagerij in

de Kerkstraat. Met de import van Argentijns rundvlees en levering

aan grootverbruikers worden er wekelijks twintig koeien verkocht.

Aan de zakelijke bloeiperiode komt abrupt een einde door de

tweede wereldoorlog. Het filiaal aan de Kerkstraat wordt gesloten.

Ondertussen hertrouwt Arnoldus met Martha Johanna Weel, telg

uit een bekende Medemblikse familie. Samen krijgen zij tien kin-

deren (waaronder ik zelf als nummer één). Na het behalen van de

slagersvakdiploma’s is zoon Jacques de gewenste opvolger in het

familiebedrijf. Het pakt anders uit als deze, tot groot verdriet van

mijn vader, er de voorkeur aangeeft zijn geluk in Nieuw Zeeland

te beproeven. Gesteund door mijn moeder en met de naschoolse

hulp van de kinderen zet mijn vader de zaak voort. Hij neemt het

initiatief om met een aantal collega’s een worstmakerij te begin-

nen onder de naam ‘de Keurslagers’ met als doel tijd en kosten te

besparen.  Mijn ouders aarzelen niet als zich de gelegenheid voor-

doet om beide panden te verhuren. Eindelijk kunnen ze het ren-

dement van hun onroerend goed incasseren. Helaas is dit geluk

van korte duur, mijn vader overlijdt en mijn moeder blijft op vijf-

envijftig jarige leeftijd met nog negen studerende kinderen achter.

Familiefoto van Jo-
hannes van den

Hoven en Gijsje Pel
ca. 1908 (mijn

vader in matrozen-
pakje)

Zoon Arnoldus van
den Hoven begint
slagerij op Haven-

straat 15, 1925

Mijn vader (1899-
1967) achter de toon-
bank 

Havenstraat 15-17
Horecabestemming
vanaf 1966, sinds
2011 Brasserie JOOP
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Op Havenstraat  17 was een joodse kleermaker gevestigd, die de

oorlog helaas niet heeft overleefd. De zaak komt dan in handen

van de firma Vaassen die onder meer de orkestleden van de Sky-

masters een pak aanmeet. Na verhuur krijgen beide panden een

horecabestemming en tal van ondernemingen passeren de revue,

van snackbar tot Chinees restaurant. Anno 2014 is er een trendy

Brasserie gevestigd onder de naam JOOP, de naam van mijn vaders

oudste zoon, hoewel deze naam niet aan hem refereert.

‘t Gooische Boekhuis, Havenstraat 25 Gezond en schoon Hilver-

sum is rond de eeuwwisseling in trek bij ondernemende jongelui

van elders. Met huurprijzen van 4 en 5 gulden per week voor een

heel huis en vrije vestiging is de keus gauw gemaakt. Zo ook voor

Anthonie van der Horst (1880) geboren in de Jordaan. Samen met

zijn maat, boekbinder P. den Bak, openen ze in 1906 op de Hilvert-

sweg een boekbinderij op nr. 95 en de boekhandel op nr. 42. Zijn

brede ervaring komt Anthonie goed van pas. Het assortiment in

de boekhandel wordt uitgebreid met bladmuziek, kantoorartike-

len en ook levert hij druk- en bindwerk, plaatst advertenties en be-

zorgt tijdschriften. Toch blijkt de Hilvertsweg geen goede locatie!

De Gijsbrecht en de Bloemenbuurt zijn nog in aanbouw. De Hil-

versummers komen de Havenstraat niet uit. Als ook de Sint Nico-

laas etalage in de kamer achter de winkel geen verkoopsucces is,

verplaatst hij in 1908 de zaak naar Havenstraat no. 107, het latere

pand van boekhandel Harkema. In hetzelfde jaar trouwt de heer

Van der Horst met Mej. Johanna Catholina Fenijn, dochter van bri-

gadiermajoor Fenijn. In 1911 wordt zoon Antonie jr. geboren, de

latere opvolger. De zaak raakt steeds meer bekend en de omzet

stijgt door de verkoop van bladmuziek maar ook door de verkoop

van oude boeken op de markt, waar hij de Hilversumse boeken-

liefhebbers leert kennen! In 1913 volgt een nieuwe stap. Van der

Horst huurt het voorhuis van een oorspronkelijke boerderij met

klein winkeltje en tuintje op Havenstraat 25. In de 18e eeuw werden

hier godsdienstoefeningen gehouden voor de afgescheidenen van

1834 door predikanten en professoren uit Kampen. De woonhuis-

jes, 1 kamer met alkoof, hebben geen waterleiding en doen fl 1,75

huur per week. Bij de dood van een bewoner moet het stoffelijk

overschot via een raam door de steeg van de buren naar buiten ge-

dragen worden.

In 1935 wordt het Gooische Boekhuis geheel verbouwd naar ont-

werp van architect Trappenburg. Vooral de gebogen etalageramen

vormen een grote trekpleister. Door middel van een advertentie in

de Gooi en Eemlander wordt de jeugd verzocht de ramen met rust

te laten. In de oorlogsjaren opent de heer van der Horst bij gebrek

aan goede boeken, een antiquariaat aan de overkant op Haven-

straat 2d. In 1948 wordt het achterhuis van de oorspronkelijke

boerderij gerenoveerd tot woonhuis voor de heer A. van der Horst

Sr. en betrekt Anthonie jr. als nieuwe eigenaar met zijn gezin het

woonhuis boven de winkel. De liefde voor het vak wordt de kinde-

ren van der Horst met de paplepel ingegeven: behalve oudste zoon

Barend werken ook Toos, Ankie en Ton in de zaak. In 1980 verhuist

het bedrijf naar de Vaartweg en is er een filiaal in ’s-Graveland waar

behalve kantoorartikelen ook speelgoed wordt verkocht. In 1992

treedt de vierde generatie aan wanneer Anton, de zoon van Barend

het bedrijf komt versterken. Maar toch komt er op 1 oktober 2003

definitief een einde aan een bijna honderdjarige familietraditie.

Het winkelpand aan de Havenstraat wordt verhuurd aan keuken-

bedrijf Grandorama en daarna aan een beddenzaak. Sinds begin

2014 verhuurt de jonge onderneemster Mai Bake er kostuums.

Dat Antonie van der Horst Sr. een creatief zakenman was moge

blijken uit een gedicht (in eigen bedacht zogenaamd antiek Ne-

derlands) dat hij publiceerde in de Gooi en Eemlander:

Wij sijn een oude saeck, met allerhande klanten

Goedt en goedtkoop en vlugh, sijn onze afgesanthen

Wij komen overal, sijn immer te ontbieden 

De allerbeste saeck, voor rijcke en arme lieden

What ghij oock maar bedenckt, wij hebben ’t altegaer

’t is in een ooghwenck thuys, want wij staan altijt klaer!

Havenstraat rich-
ting Kerkbrink
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25, Kostuumverhuur
sinds 2014
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Van Silfhout Brood en banketbakkerij, Havenstraat 56 De oudste

nog bestaande winkel in de Havenstraat is brood- en banketbak-

kerij van Silfhout. Al sinds 1919 is er in het pand een bakkerij ge-

vestigd en dat was ruim voordat de familie Van Silfhout in 1935 de

zaak in handen kreeg. De naamgever, Willem Frans van Silfhout,

afkomstig uit Arnhem en getrouwd met Wilhelmina Hopman uit

Anna Paulowna begint als broodbakker en breidt twee jaar later

uit met banket. In 1978 trouwt Piet Peet met Ineke van Silfhout, de

dochter van zijn baas. Hij is er dan al twintig jaar in dienst. Hun

huwelijk blijft kinderloos en na het overlijden van zijn vrouw Ineke

zet hij de zaak alleen voort onder de naam van zijn schoonfamilie.

H. Fahner Lederhandel, Havenstraat 95 Harmen Fahner, een on-

dernemende schoenmakerszoon uit Blokzijl trekt met zijn twee-

lingbroer naar het westen van het land. Terwijl broerlief domicilie

kiest in Zaandam, beproeft Harmen zijn geluk in Hilversum en be-

gint er in 1938 een lederhandel. In aanvang verkoopt hij rubberen

en leren schoenzolen met bijbehorende artikelen aan schoenma-

kers maar later ook aan particulieren. Hij trouwt met Gerritje Hen-

driks uit De Bilt. Het gezin krijgt zeven kinderen. Fahner, een

handelsman in hart en nieren, weet zijn winkelaanbod flink uit te

breiden met V-snaren in alle soorten en maten en later met tassen

en koffers. Als het pand van de buren door emigratie kan worden

aangekocht worden winkel en woonruimte verdubbeld. Zoon

Chris stapt na de Mulo bij zijn vader in de zaak. Hij trouwt in 1968

met Diny Dekker die als kleuterjuf in opleiding bij Fahner een

centje bijverdient en hier haar latere levenspartner vindt. In 1976

neemt het gezin, inmiddels gezegend met vier dochters, zijn intrek

boven de winkel aan de Havenstraat. Drie jaar later nemen Chris

en Diny het bedrijf van vader Harmen over. Diny is dan volledig

betrokken bij de winkel. De inkoop van luxe lederwaren is vooral

haar domein. Met in het achterhoofd het motto van haar schoon-

vader ‘Service, advies en kwaliteit’ weet ze een vertrouwensband

met de klanten op te bouwen. Chris richt zich met hart en ziel op

de reparatieafdeling. Na bijna veertig jaar op een bovenhuis ge-

woond te hebben verlangen Chris en Diny naar een huis met een

tuin. Als die wens in vervulling gaat, duikt er tegelijkertijd een

koper op voor het pand in de Havenstraat. In 2009 komt er na ruim

zeventig jaar definitief een einde aan Fahner Lederhandel. Het

pand aan de Havenstraat wordt weer opgesplitst en vindt een

nieuwe invulling. Onder de naam Kaarsen en Zo worden er nu

kaarsen en aanverwante artikelen verkocht en worden er work-

shops gegeven. 

De bloemenstal aan de oude Haven, een vertrouwd dorpsgezicht.

P.J. Heizenberg, van oorsprong Groninger, is vertegenwoordiger

in bakkersartikelen als hij in 1930 trouwt met Evertje Dolman. Al

gauw ziet hij meer heil in de bloemenhandel en behalve een winkel

op de Hilvertsweg staat hij met bloemen op de Hilversumse markt

en vent per bakfiets bloemen uit in het hele dorp. Als zoon Paul

junior in de zaak komt, ziet deze kans om aan de Oude Haven een

permanente bloemenstal te beginnen. Vader Heizenberg is naast

bloemenman wethouder voor de Antirevolutionaire Partij en actief

Fahner Lederhandel,
Havenstraat 95 
tot 2009
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Banketbakkerij
van Silfhout, 

Havenstraat 56
sinds 1935



73 Dromen met je neus tegen de ruit Dromen met je neus tegen de ruit 72

in vijftien verschillende Hilversumse verenigingen. In 1997 meldt

zich een jonge Brabantse uit Oss, Tera van der Veen, die interesse

heeft om de bloemenstal over te nemen. Paul junior en zijn vrouw

gaan op haar aanbod in en hopen na meer dan 40 jaar in de bloe-

men op een rustige levensavond in hun flatje in Bussum. 

Voor Tera spreekt de taal van de bloemen. Ze zijn voor haar een

metafoor voor het leven waarmee je uitdrukking kunt geven aan

rouw, trouw, liefde en vriendschap. Ze noemt haar bloemenstal

dan ook Terra Tera – mijn plekje op aarde waar iedereen terecht

kan voor een luisterend oor, een goed advies maar vooral een

prachtig boeket!

Enkele winkels op de Vaartweg Het markante pand van bonthandel

Van der Ley is door de Firma Morpheus aangekocht zoals in de

loop der tijd meerdere panden aan de Vaartweg door de bedden-

specialist zijn overgenomen. Zo ook de snoepwinkel van Lido waar

mevrouw Klinkenberg als filiaalhoudster de scepter zwaaide. Van-

wege de gezondheid van haar echtgenoot die in de diamantindus-

trie werkzaam was verhuisde het gezin van Naarden naar

Hilversum. Dochter Lida moest tot haar spijt haar baan als cou-

peuse bij van der Meer damesmode opzeggen om haar moeder in

de snoepwinkel bij te staan. Zoon Gerard was horlogemaker en

woont tot op de dag van vandaag boven de voormalige winkel. 

Naast Lido was de herenmodezaak van Benschop, een groot gezin

van gereformeerde huize die vooral geloofsgenoten tot hun klan-

tenkring konden rekenen. Later kwam er een damesmodezaak

voor in de plaats Mode Tineke genaamd, ten onrechte gelinkt aan

de populaire ook uit Hilversum afkomstige presentatrice van

Radio Veronica. De laatste etalage in het rijtje van Morpheus was

Bloemenstalvan
Heizenberg aan

Oude Haven

Bloemenstal '
Terra Tera' van

eigenaresse 
Tera van Os

Zicht op de Vaartweg
vanaf de brink rond 1900

Sportsalon en
lunchroom rond
1900, later Lido
snoepwinkel

Vier winkeliers
presenteren
zich... in het hart
van Hilversum

Aanzien Vaart-
weg richting
Kerkbrink anno
1964

Begin Vaartweg rich-
ting Havenstraat
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vroeger de sigarenhandel van het kinderloze echtpaar Verdonk.

Ook daar kocht mijn vader wel eens zijn Elisabeth Bas -sigaren.

Na vertrek van het sigarenechtpaar was er korte tijd een Surinaams

eethuis in het pand gevestigd.

Waar nu de Interieurwinkel De Heksenbal twee panden beslaat,

Vaartweg no. 14 en 16, was vroeger in het hoekpand de kousenre-

paratie van Manten gevestigd. Hier kon je terecht voor het laten

ophalen van ladders in nylonkousen ook maakten zij knoopsgaten

en leverden er stoffen knopen bij, een ambacht dat net als de thuis-

naaister is uitgestorven. In het andere deel van de interieurwinkel

vestigde Hogenbirk rond 1910 een schoenenzaak.

Banketbakkerij Tober,  Vaartweg no 18  Hendrik Tober, zoon van

een turfschipper uit Loosdrecht, begon in 1903 een banketbakke-

rij. In 1930 komt zijn oudste zoon Cor in de zaak en hij zet het be-

drijf van zijn vader na diens dood in 1947 voort tot 1957 als D. van

der Teems er een herenmodezaak begint. Momenteel is het pand

in gebruik als dagopvang voor dak- en thuislozen, De Wording ge-

naamd. 

Naast banketbakkerij Tober bevond zich de drogisterij van Juf-

frouw Jongkindt die als een goedaardige toverkol je de fles liet aan-

wijzen waaruit ze een papieren puntzakje met drop vulde. Eind

vijftiger jaren nam de heer F. Breijer de zaak over en liet het pand

grondig verbouwen tot een moderne drogisterij.

Uniek is het verhaal van de Duitse horlogemaker Fr. A. Reppel die

uitgerekend in de tweede wereldoorlog zijn winkel opent. Reppel,

die niets moet hebben van het regime van zijn landgenoten, is de

eerste die zijn buren weet te melden dat de bevrijding een feit is.

Is het niet bijzonder dat in zijn vroegere pand nu een Engelse win-

kel is gehuisvest met cadeaus en etenswaren uit de UK: Linda’s

little Britain genaamd! 

Fa. Schaaf Kantoorboekhandel, Vaartweg 1-3

Boekbinder Frederik Willem Schaaf begint in 1900 onder de naam

van de Fa. Benjamins een leesinrichting met zijn eigen boeken in

de Koningstraat. Zoals veel ondernemers in die tijd ziet hij in 1911

kans te verhuizen naar een betere locatie in het centrum. Dat Fre-

derik Willem Schaaf grote aspiraties heeft blijkt uit de gevelteksten

op het nieuwe pand op Havenstraat no 7: Boekhandel –boekbin-

derij, leesinrichting ‘Elck wat Wils’ in 4 talen, leesbibliotheek en

advertentiebureau. Ondertussen richt hij zich ook op de zakelijke

markt. Hij richt in 1919 handelsdrukkerij De Arend op en kantoor-

boekhandel Schaaf levert schrijfmachines van het merk The Cor-

respondent zo blijkt uit een advertentietekst uit 1924. Inmiddels

is Frederik Willem Schaaf getrouwd met Dirkje Sollmann uit Hui-

zen en in 1922 wordt hun dochter Anna Wilhelmina geboren. Ver-

dere uitbreiding van de zaak vergt een grotere bedrijfsruimte en in

1927 wordt een nieuw gebouwd pand met twee bovenliggende wo-

ningen op Vaartweg no 1 – 3 gerealiseerd. Een jaar later overlijdt

Frederik Willem en neemt zijn jonge weduwe noodgedwongen de

leiding van het bedrijf over. 

Op zeventien jarige leeftijd komt haar enige dochter in de zaak, de

handelsdrukkerij en de schrijfmachine afdeling zijn dan al opge-

heven. Als Willy in 1946 trouwt met Frans Renou, telg uit de be-

kende Hilversumse juweliersfamilie, stapt hij over naar het bedrijf

van zijn schoonmoeder. Er wordt een vennootschap onder firma

Hedendaagse winkels
aan de Vaartweg

Linda's little Britain,
Vaartweg 22A

Morpheus bedden-
speciaalzaak beslaat

vijf panden aan de
Vaartweg

Bestellingsbon en
sluitzegels

Advertentie uit 1924

Interieur Schaaf Kantoorboekhandel na verbouwing
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opgericht. De leesbibliotheek wordt opgeheven en in 1959 sluit de

Fa. Schaaf als eerste franchisenemer een contract met uitgeverij

Bruna voor boeken en tijdschriften. Na het overlijden van de we-

duwe Schaaf-Sollmann vormen F. Renou en zijn echtgenote de di-

rectie van de Fa. Schaaf. Er vindt in 1958 een ingrijpende

verbouwing plaats waardoor het winkelinterieur voldoet aan de

eisen van die tijd. Vervolgens wordt in 1979 de ‘BV Schaaf school

en kantoor’ opgericht. De verkoop van boeken wordt gestaakt en

men richt zich volledig op kantoor- en schoolartikelen. In 1985

verkoopt het echtpaar Renou-Schaaf het bedrijf aan zakenpartner

H.R. Ouwersloot. Van het winkelpersoneel blijven Mevrouw A. van

Wageningen en de heer K. Wildeman. Zij zijn al sinds de vijftiger

jaren in dienst bij de Fa. Schaaf. Zij blijven het bedrijf trouw tot in

de jaren tachtig. Uiteindelijk gaat Schaaf kantoororganisatie BV

over in andere handen en wordt de winkel gesloten. Sindsdien

wordt het winkelpand geëxploiteerd door de Gooische Bedden-

specialist.

J.R. van der Ley Bonthandel, 1883-1978, Vaartweg 4

Jacobus Reinier van der Ley, geboren en getogen Hilversummer

begint in 1883 een bonthandel op de Vaartweg no. 2. Een gouden

greep want de gegoede burgerij uit de wijde omtrek weet zijn spe-

cialistische vakkennis op waarde te schatten. Uitbreiding laat niet

lang op zich wachten en aan architect H. Bunders wordt de op-

dracht gegund tot ontwerp van een winkelpand met kelderkluizen

waarin ‘s zomers de bontmantels van klanten kunnen worden be-

waard. Als J.R. van der Ley senior voor de oorlog overlijdt, zetten

zijn zoons, Arend en Gerard, het levenswerk van hun vader voort.

De taken zijn onderling goed verdeeld. Terwijl Arend verantwoor-

delijk is voor de inkoop, is zijn broer Gerard belast met de dage-

lijkse leiding. Ook de derde generatie toont interesse voor het

bontvak, Gerard junior begint in 1947 op tweeëntwintig jarige leef-

tijd zijn carrière in het atelier, zijn neef is dan al in dienst. In de

glorietijd bestaat het personeelsbestand uit zeventien personen

waaronder vier nazaten van de oprichter.  Als de vraag naar bont

mede door de anti-bont lobby terugloopt en er geen opvolger voor-

handen is, liquideert Gerard in 1978 de zaak en komt er na vijfen-

negentig jaar een einde aan dit gerenommeerde familiebedrijf. De

firma Van der Ley mocht ook het koningshuis tot haar klanten re-

kenen. In het najaar kwam er steevast een telefoontje van paleis

Soestdijk om de bontmantels van Hare Majesteit uit de kluis klaar

te hangen. Als de chauffeur zich meldde, hield Gerard hem enige

tijd aan de praat want een auto met AA kenteken voor de deur was

de beste reclame. Ook voor mijn moeder ging een wens in vervul-

ling toen ze een bontjas mocht uitzoeken bij Van der Ley. Daar

hoorde ze een paar Bally schoenen bij te dragen vond mijn vader,

voor wie mijn moeders hooggehakte benen die van Marlene Diet-

trich overtroffen.

Bij de eerstvolgende kerkgang ging mijn moeder onderuit op haar

nieuwe Ballyschoenen. Languit op het trottoir gehuld in nerts riep

ze: ‘Dit zijn geen Ballyschoenen maar balschoenen’.

MORPHEUS Slaap en beddenspeciaalzaak, Vaartweg 4 De oprich-

ter van de beddenspeciaalzaak, Sebil Minco (geboren in 1922 te

Rotterdam) is actief in het Geuzenverzet en wordt op achttien ja-

rige leeftijd tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld door de

Duitsers. Hij is jood. Hij overleeft de concentratiekampen Dachau,

Auswitz en Mauthausen. Tijdens zijn verblijf in Davos voor de be-

handeling van tuberculose ontmoet hij de verpleegster Ada Velle-

koop met wie hij later in het huwelijk treedt. Daatjes ouders waren

naar Kaapstad geëmigreerd en zij was noodgedwongen achterge-

bleven in Zwitserland. Sebil (ook wel Bill)en zijn vrouw vestigen

zich in het Gooi met hulp van een oom uit Twente die hem voorziet

van spullen. Bill opent zijn winkel op de Vaartweg no.24. In 1947

wordt zoon Victor geboren, waarna nog twee dochters volgen.

Zoon Victor komt in 1965 in de zaak van zijn vader en breidt deze
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uit met filialen in Bilthoven, Mijdrecht en Utrecht. Door aankoop

van de belendende panden aan de Vaartweg wordt de verkoopaf-

deling flink vergroot. Twee jaar later trekt Bill Minco zich terug uit

het bedrijf. Hij blijft zich actief bezig houden met de verzetsorga-

nisaties in Nederland en met de politiek. Hij zit voor de VVD in het

lokaal bestuur in Hilversum onder meer als wethouder Sportza-

ken. Hij overlijdt in 2006. Bill Minco is in mijn herinnering die

grote indrukwekkende man die op 4 Mei tijdens de Dodenherden-

king altijd voorop ging in de stoet - langs ons huis op weg naar het

Rosarium. Victor Minco trouwt met Mieke Determann. Zij krijgen

twee zoons, Sander en David, die gezamenlijk de familietraditie

voortzetten en als derde generatie sinds 2003 de dagelijkse leiding

van het bedrijf in handen hebben. De Fa. Morpheus is hiermee het

enige familiebedrijf in het gebied Havenstraat – Vaartweg. Het

neemt daarmee een unieke positie in. 

Firma Smits en Zn: Groenten en fruit, Vaartweg 5a De familiege-

schiedenis van het groenten- en fruitbedrijf van de firma Smits be-

gint rond 1900 als Piet Smits met een hondenkar zijn waar rond

brengt. Zijn zoon Hendrik pakt het groter aan in een pand met

pakhuis tussen Zeedijk en de Koornstraat (op de plek die later

wordt ingenomen door Vroom en Dreesmann). Rond 1920 volgt

een verhuizing naar de Kerkstraat en het bedrijf groeit uit tot een

waar imperium met zeven groentezaken verspreid over Hilversum

en een grossierderij in gekookte biet en gerijpte bananen. Inmid-

dels zijn er drie zoons werkzaam in het bedrijf; Meine, Arend en

Henk. Die laatste overlijdt jong. Meine en Arend hebben elk een

zoon die daarna de zaken weer overnemen. Arend Smits, zoon van

Meine, wordt op zijn achttiende bedrijfsleider van de vier winkels

van zijn vader, de overige drie zaken zijn in handen van zijn neef

en naamgenoot Arend, zoon van Arend Sr. Als zijn vader in 1969

overlijdt, kiest Arend er voor niet het hele bedrijf voort te zetten,

maar slechts één winkel. Het wordt de winkel aan de Vaartweg

waar hij in 1996 vanwege gezondheidsklachten de deur sluit. Dit

betekent nog niet het einde van het groenten en fruit bedrijf Smits.

Neef Arend zet tot het millennium de traditie voort in zijn zaak aan

de Havenstraat / hoek Koningstraat. Arend Smits verhuurt zijn

winkel in 1996 aan Ida Groenendal uit Marum die er sindsdien een

exclusieve modezaak drijft, I.D.A. mode genaamd.

Fotografisch atelier G.J. Middendorp, Vaartweg 28 G.J. Midden-

dorp vestigt zich in 1910 vanuit Utrecht als fotograaf in Hilversum

in de voormalige burgemeesterswoning. Helaas ontloopt het

schitterende herenhuis de slopershamer niet voor de aanleg van

de Valkenhoflaan. Op de hoek verrijzen twee winkel-woonhuizen

waarvan Middendorp er een betrekt met zijn fotografisch atelier.

Gerard Middendorp was een gerenommeerd fotograaf en menig

Hilversumse familie heeft zich door hem laten vereeuwigen.

Op  de voorgrond Smits,
Groenten en fruit, 
Vaartweg 5a

I.D.A. Mode sinds 1996

Woonhuis G.J. Middendorp 
fotograaf, Vaartweg 28-30 
ca. 1930 afgebroken 
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Hoofdstuk 3

Winkelpaleizen: de

Schoutenstraat en de

Groest

Tjako Fennema

De Hilversumse middenstand leerde ik al jong kennen. Mijn moe-

der was weduwe. Zij was uitgeefster van diverse verenigingsbladen

en daar moesten advertenties voor worden geworven. Als school-

jongen werd ik geregeld op pad gestuurd met advertentiecontract-

jes die door de betrokken winkeliers en bedrijven ondertekend

dienden te worden en van een firmastempel voorzien. Zo ken ik

het winkelhart van Hilversum. De vraag om over de Schoutenstraat

en de Groest te schrijven was voor mij een weg terug naar mijn

schooltijd. De vele honderden zelfstandige winkels die de Hilver-

sumse winkelstraten kenden, om over de evenzovele buurtwinkel-

tjes maar te zwijgen, slinken de laatste jaren in sneltreinvaart. Dat

komt deels door de crisis en deels vanwege het winkelen via inter-

net. Blijkbaar houden slechts relatief kleurloze ketenbedrijven zich

staande. 

Hoe anders was het met de winkelbedrijven in het begin van de vo-

rige eeuw. Kosten, moeite noch expertise van architecten werden

gespaard om trotse winkelpaleizen op te richten, met prachtige

gevelpartijen, grote etalages en portieken die tot rondwandelen

noodden. 

Het was ook heel normaal zo’n vijftig jaar geleden om op zondag-

middag op je paasbest langs alle etalages te wandelen in de bin-

nenstad en nieuwsgierig bij Hof van Holland, Gooiland of De

Karseboom naar binnen te gluren om een glimp op te vangen van

de orkestjes die daar speelden. 

Veel winkeliers die tot dan boven de zaak woonden konden zich

in die periode permitteren te verhuizen naar de ‘betere’ wijken van

Hilversum, getuige oude adresboeken.

Wat ook bijna vergeten is dat gegoede klanten zichtzendingen aan

huis bestelden, of ’s zaterdagsmiddags nog even de telefoon pak-

ten om iets te bestellen in de overtuiging dat het dezelfde avond

nog bezorgd werd. 

En deze klanten vroegen ook vaak het geleverde op te schrijven,

een gevreesd begrip voor menig winkelier. Dan kon er 1 of 2 maal

per jaar over de nota worden gedisponeerd, zoals dat heette. De

‘arrebeier’ noemde dat gewoon ‘op de lat schrijven’ en kon dat

slechts bij levensmiddelen. 

Schoutenstraat
De Schoutenstraat hoorde samen met de Leeuwenstraat en Kerk-

straat tot de intiemere winkelstraten van Hilversum. ‘s-Grave-

landseweg en Groest waren toch iets formeler in sfeer. De

Schoutenstraat ontleent zijn naam aan de schout die om de hoek

woonde, de voorloper van wat later burgemeester zou heten. Ken-

merkend voor de Schoutenstraat was de lucht van gebrande koffie.

Die kwam van de jarenlang bestaande koffiebranderij van Van Zijt-

veld, nu koffieschenkerij achter Maminette in de Kerkstraat. Ooit

stonden op de volle zolder van Van Zijtveld de tafels waaraan kof-

fiepiksters de bonen lazen. Twee ovens op het parterre waren ver-
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De Groest. Er staat 1891 op de kaart geschreven. Rechts is te zien wat de biljartzalen van de Karseboom zouden worden en helemaal
rechts de mooie gevel van de antiekhandel op de hoek van de Kampstraat, nu pannenkoekenrestaurant. 
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De winkels in de Schoutenstraat

Zeer bekend was de boekhandel van Rozenbeek op de hoek van de

Bussumerstraat. Die heeft – na een start op de ’s-Gravelandseweg

- er van 1924-1995 gezeten. Het was een ‘betere boekhandel’ en de

rijzige heer Hiebo Rozenbeek stond als een rots in de branding

uitkijkend over zijn welverzorgde collectie boeken, want erg groot

was de zaak niet. Koningin Juliana stapte daar binnen om een boek

te zoeken. ‘Hoe moet ik u noemen? ’vroeg de overrompelde heer

Rozenbeek. ‘Zegt u maar gewoon mevrouw’, was het antwoord.

Daarnaast, bloembinderij Veen, een katholiek gezin met 10 kinde-

ren. Veen jr. leidde de zaak vele jaren. Vanuit het portiek van zijn

etalage kon hij – in gekleurd en kek stofjasje - een groot deel van

Kerkstraat, het plein en de Schoutenstraat overzien. Dus hij wist

veel! 

Daarnaast zat - lang geleden - aanvankelijk de fa. Coppens: meu-

bels en bedden. Aan de familie en het huis kleven twee trieste ge-

Links de dubbele winkel
van Roovers, sportartikelen
en lederwaren. Rechts de
kofferwinkel van Hage-
raars. Daar kon je hutkof-
fers voor transport overzee,
naar ons Indië,  kopen. De
zaak zat er lang. Met paard
en wagen mocht je de
Schoutenstraat niet in!
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antwoordelijk voor het branden der bonen alsook voor de pene-

trante lucht. Het is niet zo eenvoudig om de Schoutenstraat her-

kenbaar in kaart te brengen; het gros van de winkels veranderde

met strakke regelmaat van identiteit en eigenaar en ook voor ou-

dere Hilversummers zijn er amper of geen herkenbare winkels

overgebleven. Gezien de leegstand die zich landelijk in de winkel-

stand aftekent, is het haast ondoenlijk om de vroegere situatie af

te zetten tegen de huidige toestand. Eén bijzonderheid: zowel ko-

ningin Juliana als prinses Christina werden met zekere regelmaat

gesignaleerd bij de leder/sporthandel Roovers of bij Van Schijndel

schoenen. Dat gaf dan de nodige prettige schrik bij de verkoop-

sters of het winkelend publiek. 

Veel winkels afficheerden zichzelf tot ver in de jaren 60 met Franse

namen. In de Schoutenstraat kon je chaussures (schoenen) kopen,

de kantoorboekhandel sierde zich met de titel Papeterie, de ban-

ketbakker noemde zichzelf Patissier-confiseur (pastei-/suikerbak-

ker) en op de gevel van de bonthandel stond: Pelterijen en

fourrures. De zaak in lederwaren en koffers had Cuir op de gevel

staan, de juwelier noemde zich Jouaillier et horloger en een kof-

fietent schreef Salon pour Rafraîchissements boven de deur. Een

dames kleinmodewinkel kon zomaar Bonnetterie in neonlicht op

de gevel zetten. Het houdt niet op: de kapper noemde zich Salon

de Coiffure. De bekende bakker Paul C. Kaiser Das noemde zich

nog lang Boulangerie en op de Gijsbrecht van Amstelstraat zit nog

een Cordonnerie (schoenmaker). Wie weet nog wat passementen

en fournituren zijn? En dat in Hilversum, waar ook nog een Enca-

dreur te vinden was: een lijstenwinkel. 

De rij namen en begrippen uit die tijd is vervluchtigd en wegge-

vaagd door de gretige adaptatie van het Engels, hoewel al in de

jaren vijftig ‘anklets’ toch chiquer klonk dan sokken, terwijl

schoenhandel Kort zich als Kort Shoes afficheerde. 

Veel detaillisten (!) woonden tot ver in de jaren ’60 boven de zaak

en betraden de bovenwoning via de winkel. In een enkel geval was

er een aparte voordeur voor de bovenwoning; die kon dan eventu-

eel worden verhuurd. Veel, vooral katholieke, ondernemers had-

den grote gezinnen: de schoenenhandels Van Schijndel, Kort en

bloemist Veen konden bogen op kleine elftallen en die krioelden

allemaal rond de zaak. Opvallend voor het tijdgewricht was wel

dat veel kleine reparaties en aanpassingen op basis van ‘klaar ter-

wijl u wacht’ werden uitgevoerd.

Vele, vele jaren, de
boekhandel van Rozen-
beek met een tikkeltje

deftige sfeer.

Een kijkje in de 
richting van de Kei.

Op dit punt zaten ooit
de bloemisterij Veen, De
Kort shoes en House of
England herenmode 
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kelder was uitgestald mocht er zijn. De firma had ook een grote

collectie werkschoenen; stevige stappers voor de duizenden (!)

Hilversummers die in de fabrieken werkten. Hilversum was nog

een industriestad. En – zoals gemeld – ook koningin Juliana snuf-

felde er in de collectie.

Dan had je het sporthuis van Michel Leenders met daarnaast de

fa. Roovers in lederwaren. Uiteindelijk werden beide bedrijven sa-

mengesmeed tot de fa. Roovers. Hilversummers van ‘den be-

schaafden stand’ bestelden er hun tennis, hockey- of

cricketuitrusting, terwijl tennisrackets opnieuw met darmsnaren

bespannen konden worden. Bij de winkeldeur stond altijd een

mand met verse Dunlop tennisballen met daarnaast een stapel rac-

ketfoedraals. Dat waren toch betaalbaar verjaardagscadeautjes? En

met een foedraal met de merknaam Slazenger erop, maakte je toch

helemaal de blits? Kromgetrokken rackets, een veelvoorkomend

probleem, werden in de klem gezet en hockeysticks van nieuwe

windsels voorzien. En wat waren nu leggurds? Dat waren de lede-

ren legguards: scheenbeschermers. En ook in deze winkel werd

koningin Juliana gesignaleerd. Het personeel stokte de adem in

de keel: wie durfde haar te helpen? 
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schiedenissen. De familie – in de naoorlogse jaren op vakantie in

Oostenrijk – verloor moeder en kind door een auto-ongeluk. In

datzelfde huis had de bezetter als terreurdaad zomaar een hand-

granaat naar binnen gegooid en dat richtte forse schade aan. Ver-

volgens kwam er een andere zaak in: Joh. Schouten herenmode.

Die adverteerde met chique Borsalino hoeden en Atkinson strop-

dassen. Lang zat er ook House of England herenmode. Beetje voer

voor snobs. Wie thuis zijn colbert aan een met rubberen sliprand

beklede, gelakt houten hangertje met opschrift House of England

kon hangen, kon rekenen op bewondering van het bezoek.

Aan de achterkant van die winkels lag het terrein en stonden de

garages van Tien-tax en van de VELI (verenigde lingeriefabrieken).

Zo’n vijftigtal ateliermeisjes wrong zich dagelijks door de gangen

tussen de winkelpanden de Schoutenstraat in.

Spannend was ook de winkel van Spruyt & Van Rietschoten. Die

verkochten zaken als breukbanden. Soms wierp je een steelse blik

in die etalage vol ingewikkelde bandages, urinalen en hulpmidde-

len voor niet nader te beschrijven onderlijf ongemakken. Want

over dat soort zaken werd in mijn jeugd slechts in besmuikte ter-

men en bij voorkeur niet gesproken.

Zeer bekend was ook de schoenenzaak van Van Schijndel, een

groot katholiek gezin waarvan menig telg in de schoenhandel te-

recht kwam. Het was een sober, functioneel ingerichte zaak, op

het Spartaanse af, maar de schoencollectie die op parterre en in de

Het gruwelijkste voorbeeld van de
Schoutenstraatverloedering is wel de

gevel van de bontwinkel Maison Annieta.

Een meer dan 100 jaar oud kijkje in de Schoutenstraat, gezien vanaf de ’s-Gravelandseweg. In de verte het voormalige postkantoor, nu C&A mode. 
Wie heel goed kijkt ziet rechts, achter de kofferhandel, nog de gevelreclame van His Master’s Voice, de winkel van Pieter van Abkoude op nr. 19.
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uren staan op een receptie of ontvangst’. Prins Bernard op zijn

beurt bestelde zichtzendingen, maar liet met evenveel gemak een

nieuwe gesp op zijn Hermès lakschoenen zetten: ‘Alstublieft ge-

bruikt u wel de oude verpakking?’ 

Winkels aan de oneven kant, op de hoek van wat nu het Keiplein heet

Een filiaal van Foto Jack Strik; daar stond je je te vergapen aan be-

taalbare Oost-Europese Praktika fotocamera’s met zgn. P-draad.

Je kon de objectieven niet op Japanse camera’s gebruiken. Maar

wie had er in de jaren ’60 verwisselbare lenzen, wat een luxe! Bo-

vendien wie kon zich het neusje van de zalm: Olympus, Nikon en

het Duitse Leica veroorloven? Een Agfa Clack boxje was toch ook

al wat! Ook de Oost-Europese Orwo filmrolletjes waren goedkoper

dan die van Fuji of Kodak. Elke zaterdag, vooral na de zomer, was

het er een drukte van belang van mensen die hun afdrukjes kwa-

men afhalen maar eerst wilden controleren of ze de goede hadden. 

Voordien zat er de Kofferhandel en lederwarenmagazijn Neder-

land. Eigenaar was de heer H.B. Hageraats. Het bedrijf heeft er

lang gezeten en deed goede zaken, vooral toen in de jaren ’50 een

grote emigratiegolf ontstond: 300.000 Nederlanders zochten een

nieuwe toekomst in Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid

Afrika. Daar waren veel fiber- en hutkoffers voor nodig. Fiber was

een goedkoop materiaal en hutkoffers konden van metaal of hout

zijn, met houtbeslag en metalen hoekbeschermers.

Daarnaast de firma Kamerman klassieke grammofoonplaten, een

deftige winkel, met de glans van parket en de geur van boenwas.

De zaak bood een uitgelezen collectie klassieke muziek, jazz en

Franse chansons. Wie voor Eddy Christiani ‘Ik heb een tuintje met

havanna’ kwam werd minzaam de deur gewezen. De zaak had een

trouwe klantenkring. Er waren vaste cliënten bij die uitsluitend

lp’s van Deutsche Grammophon Gesellschaft wilden, ongeacht

het repertoire. Die DGG’s werden dan aan huis bezorgd. Opval-

lende lichtreclame aan de gevel: de Dog and Horn van His Master’s

Voice.

De bovenwoning genoot bekendheid als de woonstee van meester

Conijn, altijd in plusfour. Hij was een bekende onderwijzer en heel

wat plaatsgenoten beklommen bij hem de trap voor bijles.

Verderop een herenmodewinkel met een ietwat onduidelijke col-

Fischer zat er tientallen jaren niet
wetend dat even verderop de fa.
Oldenhof in het voormalige pand
van Wortelboer het tot nationale
bekendheid in huishoudelijke ar-
tikelen/keukenrichting zou bren-
gen.
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Bontzaak Annieta zat eerst aan de Gijsbrecht. De rijzige eigenaar,

de heer Appel afkomstig uit Suriname, ging al snel op stand zijn

bontjassen, vosjes en accessoires verkopen en herstellen. In de zo-

mermaanden bewaarde hij voor zijn clientèle hun bontmantels en

vrijwaarde ze tegen de motten. Dat ongedierte deed zich maar al

te graag tegoed aan de persianer van mevrouw. Op de zwartglan-

zende gevel stond in sierlijk neon: Pelterijen en Fourrures.

Elias chaussures. Dames- en herenschoenen sinds mensenheuge-

nis, te vinden op het breukvlak van ’s-Gravelandseweg en Schou-

tenstraat. De zaak bestaat sinds 1905 na een start elders in 1899.

Het pand herbergt nog de nodige herinneringen en raadselachtig-

heden aan vroegere tijden, zoals van de onderduikers die daar tij-

dens de Tweede Wereldoorlog scholen. En ook koningin Juliana

kocht er schoenen: ‘ze moeten wel lekker zitten - gaat u maar eens

Op de plek van Stra-
ting outlet zat lang de
sjieke platenwinkel

van Kamerman

De confectiewinkel
van de briljante cellist
Jules de Jong, die er als

stoepier en niet te-
genop zag om het pu-

bliek met lichte
aandrang naar binnen

te lokken met een
sherry’tje.

Ooit een mooi pand en winkel/woonhuis van
confiseur-patissier Wildenburg met heerlijke

chocola en mooie dochters. 
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en Eembode met tientallen pagina’s boordevol winkeliers adver-

tenties. Die aanbiedingen werden in brede kring gevolgd.

De Groest

De naam Groest is waarschijnlijk afgeleid van groene, drassige

weide. De Groest is wellicht de belangrijkste straat van Hilversum:

een brede door kastanjes omzoomde boulevard die tientallen jaren

plaats bood aan de week- en veemarkt, waar het hele Gooi op af-

kwam. De veelbesproken allemansbrug, ontmoetingspunt bij uit-

stek, ter hoogte van de Kerkstraat speelde zich voor onze tijd af.

De Groest was lang een verkeersader met meerdere gezichten. Er

zaten scholen (de Piussschool, het St. Annagesticht I(anno 1863),

de Catharina (M)ULO) en een advocatenkantoor: ‘Huwelijken wor-

den in de hemel gesloten en door Beks, Beks & Beks ontbonden’,

De herenmodezaak van
Van der Meer met op de
andere hoek van de Sta-
tionsstraat de lang be-
staande
comestibleswinkel van
Van Rossum. Nu zouden
we zeggen: een luxe
kruidenierswinkel. Je
kon er ook wijnen
kopen.

Helemaal rechts de
voormalige showrooom
van Hogguer, wat na-
derhand de bromfiets-
winkel van Schouten
werd met felbegeerde
merken als Solex, Puch
en Tomos.

Een reclame van
de actief adver-
terende firma De
Ster, een grote
winkel  in he-
renmode en
werkkleding van
de familie De
Wit.

Dromen met je neus tegen de ruit 88

lectie. Eigenaar was Jules de Jong, die zijn negotie dreef als ‘stoe-

pier’, voor zijn etalage staand, lokte hij voorbijgangers naar binnen

en hij schonk er nog een sherry’tje bij ook. Maar hij blonk uit als

cellist, ritselaar en organisator. Hij werd wel de Nederlandse Pablo

Casals genoemd. Jules de Jong speelde graag in strijkjes; kamer-

muziekensembles die in de horeca optraden en er voor een aan-

gename sfeer zorgden. Hij speelde met de beroemde violist Nap

de Klein in het Ramona ensemble en hun grammofoonplaten

waren erg populair.

Daarnaast zat nog een kleine winkel met een haast lege etalage

met 3-4 dameshoeden. Tegen de achterwand een bordje van Poot-

jesglas: Chapeaux élégants (elegante dameshoeden).

Banketbakkerij Wildenburg. Een fraaie winkel vol banket en bon-

bons, genaamd Confiserie/ patisserie Wildenburg. Wie om een

halfje casino wittebrood vroeg, kreeg nul op het rekest. Vanuit de

stoeproosters onder de etalages stegen de heerlijkste geuren op;

de bakkerij zat in de kelder. Het publiek warmde zich ’s winters

op aan de roosters en aan het zicht op al die zoetigheden. De bak-

kerij-ovens werden elektrisch verwarmd. Een noviteit was dat ze

dankzij een schakelklok konden voorverwarmen, zodat de bakker

een uur langer op zijn bed kon blijven. De bovenwoning stond vol

met antieke strijkijzers; de eigenaar verzamelde die als hobby.

We zijn nu vlakbij de Kerkstraat. Twee generaties Fischer keuken-

waren en huishoudelijke artikelen. Dat was een stampvolle para-

dijselijke zaak voor de liefhebbers (v/m). Je verdwaalde zowat in

de rijen keukenbenodigdheden en tientallen luxe roestvrij stalen

begerenswaardige zaken. De zaak zat er tientallen jaren. Wie voor

Moederdag geen cadeau wist te bedenken, kon te rade gaan bij de

overigens weinig toeschietelijke heer Fischer.

In de gang naast het pand werden de bakkerijgrondstoffen naar

binnen gesleept, maar je vindt er een geschilderde en nog steeds

zichtbare gevelreclame van wijnkelderij F.A.M. Lammers.

Op de hoek met de Kerkstraat was Apotheek Feenstra gevestigd,

opgevolgd door reisbureau Lissone Lindeman. De eerste Parijs

busreizen (5 dagen, 99 gulden alles inbegrepen) en Spanjevakan-

ties kwamen op gang, hoewel het bedrijf ook boekingskantoor

voor de zakenwereld was. Op de eerste verdieping huisden kantoor

en redactie van de populaire en veelgelezen weekkrant de Gooi-

schoutenstraat , hoek
kerkstraat

voormalige apotheek 
De Leeuw en lissone lin-

deman. Nu een 
vestiging 

van D-Reizen

De Schoutenstraat in
beter dagen. Met links
winkels als Maison An-
nieta, Roovers en Van
Schijndel. In de verte

gloort C&A waar ooit het
hoofdpostkantoor

stond.
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Opvallend voor vele oudere winkels in de stad waren de grote en

diepe portieken waar zondagmiddagwandelaars uitgebreid de eta-

lages konden bekijken. 

De grote doorbraak kwam in 1973. Het grote Café De Karseboom

met zijn lommerrijke tuin en de grote ronde feestzaal moesten wij-

ken voor een prestigeproject, het Hilvertshof, een winkelcentrum

van 20.000 m2 met parkeerdak. Het winkelcentrum ging iets eer-

der open dan Hoog Catharijne en trok landelijk aandacht door zijn

grote opzet en gold als eerste overdekt winkelcentrum van Neder-

land. De passages van Rotterdam, Schiedam en Den Haag werden

even vergeten. De sloop van De Karseboom resulteerde in een leeg

bouwterrein dat zich toonde als een grote bomkrater, pal in het

winkelcentrum van de Omroepstad. Dit winkelcentrum moest een

impuls geven aan het op dat moment ietwat tanende winkelbe-

stand. Aanvankelijk werd Hilvertshof bevolkt door meer dan tach-

tig relatief kleine winkels. Dat concept is – zoals bekend - verlaten.

In zekere zin markeert Hilvertshof de opmaat naar een landelijke

ontwikkeling die in Hilversum extra hard toesloeg: die van grote

ketenwinkels zonder uitgesproken identiteit. En stuk voor stuk

legden kleine ondernemers het loodje of weigerden knevelende

huurcontracten te tekenen. 

Maar laten we eerst de Noordwand van de Groest, letterlijk bij de

kop pakken.

Op de hoek van de Stationsstraat zat Van der Meer herenmode, een

pand van drie verdiepingen. De herenmodezaak onderging in de

jaren ’70 een radicale facelift waarbij de hoge gevel in wit canvas

werd afgespannen. Die gevelaankleding detoneerde enigszins

vond menig Hilversummer. De katholieke familie Van der Meer

was ook in het Hilversumse sociale leven actief. Zo richtten beide

broers de katholieke hockeyclub Be Fair op. 

Daarnaast De Ster heren/jongensmode/werkkleding, anno 1908.

Eigenaren: de familie De Wit. Samen met Van der Meer boden

beide bedrijven een groots winkelfront met een macht aan grote

etalages die zich langs de markt tot aan de bioscoop Casino uit-

strekte. De Ster was sterk in bedrijfskleding, voor fabriek en ho-

reca, overalls, stofjassen en adverteerde intensief met het

huismerk Brixon herenmode. De grote winkel, een vertrouwd

adres, strekte zich uit over twee verdiepingen. Op de marktdagen,

Nog een blik op de kop van de Groest. Tussen het witte
winkeltje en het  Haags koffiehuis stond nog een pand
van slagerij Nieuwenhuis. In het witte pand huisde lange
tijd aanvankelijk een boekhandel, naderhand een byoute-
riewinkel. Voor dit pand en binnenplaats ligt een horeca-
bestemming in het verschiet. Helemaal links een
dubbelpand waar een horlogerie en een sigarenwinkel
zaten.

Dromen met je neus tegen de ruit 90

grapte men. Je kwam op de Groest minder voor dagelijkse inko-

pen. Want wat had je te zoeken in de riante sanitair-showroom van

groothandel Bijlard? Daar zag je mooie, propere badkamers met

vergulde kranen die ver uitstegen boven de badhuizen die voor veel

Hilversummers synoniem aan lichaamshygiëne waren. Het gros

van het woningbestand bezat bad noch douche. Voorzichtig ad-

verteerde het GEB (gemeentelijk energiebedrijf ) met huurgeisers

en woningbouwverenigingen installeerden lavetten en bewoners

zelf timmerden op de overloop een douche met plastic gordijn,

terwijl een Fasto keukengeisertje voor het warme water zorgde. 

Nog steeds zitten er veel horecagelegenheden aan de Groest. In

mijn schooljaren had je er de ronde feestzaal en de immense bil-

jartzalen van De Karseboom, het Haags koffiehuis en De Waag als

oudste namen. Fameus was danscafé Benelux met drukbezochte

jazz optredens van Rita Reys en haar man, de drummer Wessel Ilc-

ken. Verder veel winkels en bedrijven waar je slechts incidenteel

hoefde te zijn: witgoed, mode, woninginrichting, babyartikelen,

loodgieters, antiek. De kop van de Groest, ter hoogte van het Lang-

gewenst werd fraai en stemmig afgesloten door de trotse gevels

van twee grote modebedrijven en – tot wanhoop van de onderne-

mers daar – door een macht aan scheef gestalde fietsen van markt-

bezoekers. Er was tijdens marktdagen geen doorkomen aan. 

Nogmaals de mo-
dezaken van Van

der Meer en De Ster
en rechts met de

canvas gevel de he-
renmodezaak van
Van der Meer. De

Groest was nog een
verkeersslagader.
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Meer noodgedwongen verhuisde naar Kerkstraat 14.Vervolgens 

werd het centrumplan afgeblazen en bood het pand 25 jaar ruimte

aan Theater Achterom. Het gebouw is uiteindelijk toch afgebroken

en… het terrein ligt nog steeds leeg. Beide bedrijven bezorgden

veranderwerk aan huis; hun gedistingeerd ogende bestelauto’s

werden graag gezien voor de huisdeur. Waar de Groest overgaat

in de Naarderstraat staat het stoere pand van het Haags koffiehuis

een uitgesproken authentiek café/biljart dat er tientallen jaren zat,

totdat de Spaanse tapasbar Vida er nieuw publiek trok.

Wat er nog steeds staat is een pandje dat eruit ziet als een boerderij

met binnenplaats dat vele jaren een byouterieënzaak herbergde.

Weer zo’n Frans woord waarvoor we nu gewoon sieraden zeggen.

Het pandje krijgt nu een horecabestemming, wellicht met thee-

tuin. Daarvoor zat er boekhandel Schipper die naderhand enkele

panden verderop schoof, tussen café Dekker en café Benelux. Lang

zat er ook het expeditiebedrijf van Bremken & De Vringer. Hilver-

sum kende verschillende bodebedrijven die op andere steden

reden, met ieder hun eigen doelgebied. En velen herinneren zich

ook nog de slagerij van Van Nieuwendijk op die plek. Hun laatste

vestiging in de Riebeeckgalerij is in 2015 beëindigd. Einde na 125

jaar Van Nieuwendijk in Hilversum.

Vervolgens twee kloeke winkel/woonpanden onder één dak, met

juwelier/horloger en een sigarenwinkel. Die benaming was hard-

nekkig want de populariteit van de sigaar was allang verdrongen

dor de sigaret. Maar altijd brandde er op de toonbank naast de

voetbaluitslagen een gasvlammetje om je peuk aan te steken. Het

zou leuk zijn om eens na te gaan hoeveelsigarenzaken Hilversum

60 jaar geleden telde. Dat zouden er best meer dan 100 kunnen

zijn. En wie weet nog dat de fabrieksarbeider vaak pruimtabak

kauwde? 

Legendarisch was Benelux Café met een zeer populaire dancing.

In de tweede wereldoorlog was dit Café Sport; in de jaren zestig

was het op zondag dé gelegenheid om van jazz te genieten. 

Eigenaar Theus van Schaik bood podium aan onder anderen Rita

Reys met het trio Pim Jacobs. Naderhand was in dit pand elektro-

nica/witgoedwinkel van Jac Berg gevestigd, een installatiebedrijf,

anno 1899, dat oorspronkelijk in de Koornstraat zat en actief was

Dit is het pand waar ooit café Benelux en na-
derhand de witgoedzaak van Jac Berg huisden
en nu plaats biedt aan Dille & Kamille.

Waar nu een drukbezochte slagerij huist, zat
voorheen Hilversums eerste nachtcafé Dekker.
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woensdags en zaterdags, was het er extra druk met veel kopers uit

omliggende gemeenten.

Op Groest 12, de nummering daar is diffuus, zat Van der Meer da-

mesmode van 1898– 1970. Het stamhuis van deze Hilversumse

modeonderneming werd meerdere malen verbouwd en aanzienlijk

vergroot tot aan de NSF-fabriek, de latere bioscoop Casino (een

gedeelte aan die kant ging onder de naam Marly Modellen). Het

bedrijf had filialen in de Oude Doelen (Avenue Mode) en in Box-

meer. Generaties Gooise vrouwen waren er actief als verkoopster

of pompnaaister. Dat laatste in het veranderatelier. Ook de ruim

bemeten bruidsafdeling genoot regionale bekendheid. De winkel

werd in de jaren ’30 verbouwd tot beeldbepalend pand over twee

verdiepingen met een groot portiek en 23 (!) etalages. 

Fameus is de goed bewaarde brief van de Vereniging van Huisvrou-

wen, afd. Hilversum. Wat was het geval? Tijdens de woensdag-

marktdag werden de etalages opnieuw ingericht waarbij de

tientallen etalagepoppen tijdelijk bloot stonden, zij het in papier

maché. Onaanvaardbaar, zo stond in de brief: konden de poppen

tijdelijk geen camisooltje (een damesonderhemdje dat tot over de

heupen reikte) aan om mannen niet op verkeerde gedachten te

brengen? 

Die hemdjes zullen er wel gekomen zijn, want Van der Meer da-

mesmode gold als een katholiek bedrijf en dat strekte zich uit tot

het personeel en clientèle en etalages. 

Het bedrijf moest – evenals de fa. De Ster - in 1969 halsoverkop

wijken voor de megalomane centrumringplannen, waarbij Van der

De Groest met de
verdwenen mode-
zaken van De Ster
en Van der Meer.
Links -  met de

witte gevel en to-
rentje - het roem-
ruchte danscafé

Benelux waar Rita
Reys wel optrad, nu

Dille & Kamille.
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een vrij grote zaak in een beeldbepalend pand met puntgevel en

Oudhollands exterieur. Binnen stonden een reeks tafels en stoel-

tjes waarmee het een uitnodigend jongeren ontmoetingspunt was,

nog voor het daten was uitgevonden.

Op de hoek van de Oude Doelen zat de opticien Hoefsmit, verstopt

achter een chocoladebruin-verweerde klokgevel. De eigenaar wist

niet van ophouden en vele jaren vroegen Hilversummers zich af of

de winkel nog wel open was.

Op de andere hoek alweer een sigarenzaak, D. Grootes sigaren-

magazijn, die ijverig adverteerde dat hij naast De Duif zat. Die

grote winkel werd op zijn beurt aan de andere kant geflankeerd

door een chocolaterie waar je Droste flikken kon kopen!

Maar De Duif woninginrichting/manufacturen en kleding, was een

door de Duitse gebroeders Meemken opgericht filiaalbedrijf met

De schoenwinkel van Hoogenbosch, op
de hoek van de Groest en de Kerkstraat.
In de gang daarnaast aan de Groest
kwam je in de keukens van hofleveran-
cier/tearoom/traiteur/bakkerij Wildschut.
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met het opkomende nieuwe medium: televisie. Een eigen service-

ploeg plaatste ook de benodigde Lopik tv-antenne op het dak. Wie

meer te besteden had bestelde een zgn. Langenberg antenne waar-

mee met een beetje geluk Duitse tv-zenders te ontvangen waren,

mits de antenne zo’n vier meter boven het dak uitstak. Het grootste

raadsel van Hilversum was wie in 1967 de eerste kleuren-tv, een

kostbare aanschaf, in huis had en wie hem – met behulp van Phi-

lips Eindhoven mocht leveren en installeren. De TV moest op de

plek eerst worden gedemagnetiseerd en mocht daarna niet meer

worden verplaatst. Het hardnekkige gerucht was dat de pastorie

van de St. Vituskerk de eerste was met kleuren-tv. 

Verderop zat tientallen jaren een winkel in kantoorbenodigdheden

en tijdschriften van Schipper. Boven de etalage zat een prominente

neonreclame van Elsevier, waarmee de gevel opvallender was dan

het interieur en aanbod.

Op de hoek van de Nieuwe Doelen zat lange tijd Café Dekker, in

de jaren zeventig en tachtig een van de weinige nachtcafés in Hil-

versum. Vaak hoorde je daar over paardensport praten. Hilversum

had nog een paardenkoers op het sportpark waar officieel en clan-

destien stevig werd gegokt, en niet alleen door Hilversummers! 

Onvergetelijk was de cafetaria/automatiek De Bonte Koe, nader-

hand verhuisd naar Zeedijk, nu de FEBO. De croquetten waren niet

te versmaden, want van echt - en niet fijn gepureerd - vleesafsnijsel

gemaakt. Bezoekers aan café/dancing Benelux slopen graag stie-

kem naar buiten voor een krokante vette hap. 

Zeer betreurd ook was de brand die IJssalon De Boer in de as legde,

De Duif, een filiaal-
bedrijf, een grote

winkel in woning-
inrichting en four-

nituren. 
Iets verderop een
pandje waarin

tientallen jaren de
achter een klokge-
vel verstopte don-

kerbruine
optiekwinkel van

Hoefsmit zat. Daar-
achter de ooit afge-
brande ijssalon van

De Boer. 
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Grand café De Karseboom, was een café restaurant met een prach-

tige grote ronde danszaal en besloten tuin. Net als Gooiland was

het een van die beroemde zaken, waar we nu een moord voor zou-

den doen, maar die toch niet exploitabel bleken. Op deze plek staat

nu het winkelcentrum Hilvertshof.

Links naast het grote bouwblok van Hilvertshof staan nog – heel

onopvallend - twee gevels. Vroeger zat daar een ietwat grauwe

postzegelhandel en de Brilmij, een van de eerste ‘goedkope’ bril-

lenwinkels. Veel Hilversummers herinneren zich nog het lagere

schooltijd-ziekenfondsbrilletje, met flexibele uiteinden die om de

oorschelpen klemden. Je schaamde je rot met zo’n bril. Beide pan-

den staan er nog, maar de karakteristieke elementen zijn verscho-

len achter een dikke granol laag.

Groest, hoek Herenstraat: Café Tot straks bij Bus, een bekend

smyrnakleedjes-café dat zeker ook op marktdagen stampvol zat.

En uit de ramen braakte de sigarettenrook! 

Op de andere hoek was Jac Struik gevestigd, een grote witgoed-

winkel en installatiebureau. Dit bedrijf was actief in radio en TV.
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zes winkels in Nederland tot aan de Riebeeckgalerij toe. De Duif,

met een eigen fabriek in Zaandam, had zijn oorsprong in 1898 en

het filiaal in Hilversum – een begrip - werd in 1973 als laatste we-

gens opvolgingsproblemen gesloten. Het bedrijf nam vele jaren

een beeldbepalende plek in aan de Groest. Het zijn jaartallen die

in de Nederlandse middenstand maar al te bekend zijn; de op-

komst (einde 19e eeuw) en de sluiting/verhuizing/verkoop (einde

20e eeuw). 

Op de hoek van de Kerkstraat vond je de levensmiddelmarkt Zijl-

stra, een van de eerste prijsstunters van ons land. Veelbesproken

was een verkoopactie in de vijftiger jaren van goedkope blikjes le-

verpastei die door prijsbewuste huisvrouwen in grote aantallen

werden ingeslagen. Wie die blikjes niet snel consumeerde, had

vervolgens bommetjes in huis. De inhoud begon te gisten, de dek-

seltjes stonden bol en wie argeloos de blikopener in het deksel

zette, kreeg met kracht de zurige, bedorven inhoud in het gezicht

gespoten. 

Op de andere hoek van de Kerkstraat schoenenzaak Hoogenbosch

met een lange etalage aan de Groest. In de gang daarnaast kwam

je in de keuken van de roemruchte traiteurservice (alweer een Frans

begrip), banketbakkerij/tearoom en hofleverancier Wildschut.

Vele jaren zat, waar nu Hilvertshof begint, de herenmodezaak van

Jan van den Brul en vervolgens Göbel kinderwagens en babyarti-

kelen zoals ‘oogjesluiers’. Een typisch Hilversumse en katholieke

zaak met een diep portiek, die er lang heeft gezeten. Grote etala-

ges, vol met Pedigree kinderwagens met grote wentelende wielen.

De kinderbolides hadden een omvang die een heel fietspad in be-

slag nam.

Beide oude pandjes, pal naast Hilvert-
shof,  zijn strakgetrokken maar be-
waard gebleven: ooit een zaak in

betaalbare brillen en daarnaast een
stoffige postzegel/muntenhandel.

Jac Struik zat op de Groest op de andere
hoek van de Herenstraat. Daar kocht je
witgoed en tv’s enzovoort, desnoods op

afbetaling. Toen tv kwam dromden
grote groepen Hilversummers voor een
van de vele etalages om dat wonder te

aanschouwen.
Huisman is een bekende interieurfirma
‘ín het betere segment ‘,  die nog steeds
– een deur verderop -  aan de Groest is

te vinden.

Beide oude pand-
jes, pal naast Hil-

vertshof,  zijn
strakgetrokken

maar bewaard ge-
bleven: ooit een

zaak in betaalbare
brillen en daar-

naast een stoffige
postzegel/munten-

Café Bus – tot
straks bij Bus was
de slogan – op de
hoek van de Heren-
straat, rechts nog
twee winkelpan-
den, waarachter
het parkeerdak van
Hilvertshof torent,
.de brillenwinkel
en de postzegel-
handel.
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rieur bij elkaar kopen, mits ze niet in de Kerkstraat bij firma’s als

Greeve of Van de Werf waren blijven steken. De firma Huisman

stopte op een gegeven moment, maar dochter, Hanneke Huisman,

heeft in het pand ernaast een prachtige interieurfirma met een

enorme parterre. Daarnaast dan weer 3 Suisses, een in 1934 opge-

richt Franse winkelketen in brei- en damesmode. De keten, met

filialen in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland was genoemd

naar de drie dochters van de heer Suis. Op de andere hoek van de

Veerstraat zat een antiekhandel, waarvan de geschilderde gevelre-

clame enige jaren terug weer tot leven is geroepen. Het pand, een

fabrikeurshuis, is zorgvuldig geconserveerd en verbouwd tot ap-

partementengebouw.

Daarnaast - met de mozaïekgevel - het bloemenmagazijn van De

Boer, vervolgens een filiaal van de fotohandel Strik met op de hoek

van de Langestraat Maison Van Schijndel damesconfectie. Die zaak

liep helemaal de bocht van de Langestraat om. en dan was je bij

Grand hotel restaurant Gooiland beland. 

Op de hoek van de Stationsstraat zat sinds 1943 de winkel in wijn,

De showroom van Garage
Hogguer met een draaipla-
teau waarop een nieuw
model auto traag ronddraaide
om van alle kanten te kunnen
bekijken. Naderhand kwam
de bromfietswinkel van
Schouten erin, met onder
meer felbegeerde Puch en
Tomos brommers. In 1964
moest je daar 700 gulden
voor lappen, alhoewel Tomos
iets goedkoper was. 
Meisjes kochten er een Solex
bromfiets met voorwielaan-
drijving en hockeystickklem,
zie ook de foto op pagina 89.
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In de jaren ’50 stonden groepjes mensen door de etalageruiten

naar het nieuwe zwart/wit-medium te kijken. De informatieblaad-

jes met afbetalingsregeling waren tegen de etalageruit geplakt.

Struik bracht ook de wasmachine onder de aandacht van een breed

publiek met de AEG Turnamat bovenlader als populair voorbeeld.

Het bleken onverwoestbare machines waarvan er vele tot op heden

hun werk doen. 

Groest 104. Hier zat in de jaren ’50 de RK bibliotheek. De index

bestond nog, de lijst van voor katholieken ‘verboden’ boeken. Voor

studiedoeleinden en voor rijpere, onderlegde lezers kon de pastoor

schriftelijk toestemming geven. 

Richting Veerstraat zat de meubel- en interieurbekledingsfirma

van Huisman, een mooi en beeldbepalend pand dat er vele jaren

zat. Jonggehuwden en gearriveerden konden daar hun hele inte-

Dit was de oor-
spronkelijke win-
kel van Huisman,
alsmede een af-
beelding van een

etalage. 

Op de hoek van de Veerstraat
zal tientallen jaren een anti-
quair, de gevelreclame is bij
de verbouwing van het voor-
malige fabrikeurspand weer

tot leven gebracht.
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Daarnaast, hoek Leeuwenstraat, De Boekenwurm, het boekenan-

tiquariaat van Pfann. Het begrip ramsj bestond nog niet, maar

deze zaak stond vol met restpartijtjes en tweedehands, dus was

een ontmoetingspunt voor snuffelaars, intellectuelen en zij die het

voor weinig geld wilden worden. 

Op de andere hoek een prachtig onder architectuur gebouwd win-

kelpand, eigendom van de Hilversum-liefhebber/bedrijfspande-

nontwikkelaar Pieter Hanegraaf wiens dochter er nu een

damesmodezaak drijft. Lange tijd zat er een zaak in kinderkleding

in: Roodkapje. Daarna was het een reisbureau, vervolgens kanto-

ren van de Gooi- en Eemlander. Het is de aanzet van een drietal

beeldbepalende panden, want daarnaast staat het trotse donker-

bruine pand van de Gooi- en Eemlander, en verderop de REX bi-

oscoop. Uiteindelijk werd het laatste onafhankelijke dagblad in

Nederland, eigendom van de familie Klene, verkocht aan het Te-

legraafconcern en verhuisde het kantoor naar het voormalige NSF-

terrein, nu Seinhorst. Wie via de bronzen draaideur de fraai

betegelde entree van de Gooi- en Eemlander betrad, zag een im-

posante balie met vier loketten met als opschrift resp. Adverten-

tiën, Abonnementen en Inlichtingen. Een immense bronzen

lessenaar droeg een enorm boek waarin de leggers met de opge-

slagen kranten van de voorgaande weken waren te raadplegen.

Een wat ouder zicht op
de Stofzuigercentrale
met daarnaast nog
juist zichtbaar De Boe-
kenwurm/
Pfann, een antiquari-
aat en boekenramsj-
winkel. Maar in de
jaren ‘60 kenden we
het begrip ramsj nog
niet.

Het deftige hoofdkan-
toor van de Gooi- en
Eemlander met een
imposante entree en
dan de loketten waar-
aan de abonnees zich
konden vervoegen.
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comestibles- (betere kruidenierswaren) van Van Rossum, een

firma die er lang zat en waarvan de wortels teruggaan tot 1932 in

de Kerkstraat. Het aantal artikelen dat op glasplaten (etagères en

planchettes, zei men toen) stond uitgestald was niet te tellen. Een

der zonen, Frans, werd een bekend muziekwetenschapper. 

Daarnaast de showroom van autobedrijf Hogguer, met garage aan

de Stationsstraat, dealer van Chevrolet, Buick en Bedford. In de

showroom een kunstig onzichtbaar aangebracht draaiplateau

waar je je kon verlustigen aan een grote Amerikaanse slee die statig

ronddraaide. Een openstaand portier gaf inzicht in de rijke kunst-

stof bekleding. Een antenne op de kofferbak verried de inge-

bouwde radio! Naderhand, in 1955, werd het pand verbouwd en

kwam er de bromfietshandel van Schouten met erachter de werk-

plaats waar Puch eigenaren handenwringend stonden af te wach-

ten hoe hoog de reparatiekosten aan hun opgevoerde brommertjes

nu weer waren. Schouten had een glimmend- grote showroom.

Onder glanzend TL-licht leken die brommertjes nog 3 x zo mooi.

En wat kostte nou zo’n verchroomde uitlaat? Minstens vier weken

krantenwijk.

Fameus is het verhaal dat in 1972 een der grote etalageruiten

barstte en uit zijn sponning viel als gevolg van de explosie van de

kruitfabriek in Muiden. 

Voordat garage Hogguer er een kloek pand liet bouwen zat er een

werkplaats voor kerkelijke kunst en gebruiksvoorwerpen van Van

Rossum, familie van de comestibleszaak. In de werkplaatsen wer-

den o.m. . de kerkbanken voor de St. Vitus en de O.L. Vrouwekerk

vervaardigd, dit in opdracht van het beroemde architectenbureau

van Pierre en Jos Cuypers.

Naast het aloude café De Waag zat ’t Hoekje een winkeltje in pas-

sementen en fournituren. Moeders kochten er biaisband, boor-

denknoopjes, onderbroekenelastiek, ritsen, drukknopen en nog

meer onbegrijpelijke zaken.

Naast De Waag, gescheiden door een gang vind je de Stofzuiger-

centrale, een bedrijf dat er al sinds 1938 zit. Je kon en kunt er kool-

stofborstels voor versleten stofzuigermotoren kopen en ’s

woensdags – marktdag – stond er een rij vrouwen met ieder een

kapotte stofzuigerslang. Het bedrijf kitte dan de spiraalslang weer

aan de chromen buis, een teerluchtje om nooit te vergeten.

De Stofzuigercen-
trale, een onverge-
telijke zaak in het
Hilversumse win-
kellandschap. Rus-
tig temidden van
de wilde golven.
Koolborstels, ka-
potte netsnoeren

en afgebroken
stofzuigerslangen
worden daar sinds
mensenheugnis

gerepareerd.  
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salon’ serveert, zat vele jaren een automaterialenhandel. Het hou-

ten bijgebouwtje dat nu bij de bakkerszaak hoort herbergde een

bescheiden bloemenboetiek.

Dan het leuke popperig-oudhollandse geveltje van Souvenirs Jan

Smit, nu The Guardian. In de beste traditie een winkel waar je ‘je

kont niet kunt keren’, zó vol stond het er, met veel Delfts Blauw

aardewerk, bedelarmbandjes, shawls en honderden hebbedinge-

tjes. Jonge meisjes verdrongen zich bij de vitrines welk bedeltje –

kleine verzilverde figuurtjes en ontzettend populair - ze aan hun

armbandje konden kopen. En ook zilveren ringetjes met een rood-

gekleurd lieveheersbeestje erop waren waanzinnig populair bij

kleine meiden. Wie nieuwsgierig het steegje naast The Guardian

insluipt, ziet nog een rijtje voormalige wevershuisjesstaan, een van

de weinige overblijfselen en relieken van het 19e eeuwse Hilver-

sum.

Broodje Pauw, vroeger koperslager/loodgieter Fennis. De brood-

jeszaak van Pauw verhuisde noodgedwongen van het Stationsplein

naar de Groest. De zaak aan het Stationsplein was immens popu-

De twee verkoop-
sters van de souve-
nirwinkel (nu The
Guardian). Prop- en
propvol met kant,
delfts blauw, shawls,
sieraden en souve-
nirs. Vele meisjes
wisten de weg om er
een nieuw bedeltje
aan hun armband te
kopen. 
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Menige Hilversummer kwam er een rubriekadvertentie opgeven

die aan een bruine kassa contant werd verrekend. Twee keer per

week had de krant een à twee pagina’s voor particuliere adverten-

ties, bladzijden die werden gespeld, zo heette het. Er waren men-

sen die op die dagen probeerden de krant als eerste te pakken te

krijgen bij de drukkerij op de Hoge Larenseweg.

De bioscoop REX, ooit ‘bioscope’ New York, biedt nog steeds een

opvallende strakke en witte gevel met twee lichtzuilen. Wekelijks

kwamen decorschilders om een vele vierkante meters grote aan-

kondiging van de nieuwe film af te schilderen. Opvallende groot-

formaat scenes of gezichten moesten het publiek lokken. Menig

reclame was een kunststuk op zich. Tegen de gevel en in de rood-

fluwelen hal stonden bronzen vitrines met gekrulde hoogglans

zwart/wit foto’s van zowel de spelende als de komende film. Een

film draaide een week, tenzij hij werd geprolongeerd en dus een

week langer draaide. Zo’n succes werd in chocoladeletters aange-

kondigd. Rolprenten als The Sound of Music, Easy Rider of Dr.

Zhivago hielden het soms wel een kwartaal vol.

Daarnaast Me Chow Low, een Chinees restaurant van twee verdie-

pingen. Het was een diep pand. Me Chow Low heeft er tientallen

jaren heeft gezeten. Het bood meer een Chinese dan een Indone-

sische keuken, maar beide waren op de Europese smaak toegesne-

den, met talloze Brabantia theelichtwarmers op de tafels.

Dergelijke laagdrempelige zaken zaten vooral in het weekend over-

vol en vormden voor menig Nederlander de opstap naar buitens-

huis eten totdat het concern Van der Valk zich in die rij voegde.

Op de hoek van de Spoorstraat een goed gesorteerde tabak- en si-

garenmagazijn Het Wapen van Hilversum met als bijzonderheid

dat onder de etalages smalle stroken met automaten waren aan-

gebracht. En Nederland pafte heel wat af. Tot verdriet van velen

pasten pakjes shag niet in die automaten.

Op de andere hoek van de Spoorstraat zat Abeele’s ijzerhandel,

later Het Sanitairhuis. De ijzerhandel was vast adres voor patent-

ketting voor de wc-trekker, schroeven en moeren en Beltzer

schroevendraaiers voor wie dat op waarde wist te schatten. De win-

kel, met krakende planken vloer, was doordrenkt van een karak-

teristiek lucht van hout, lijm, verf, olie en onbestemd. 

Waar nu de Turkse bakkerij Roos ook koffie en een ‘broodje Kap-

Rechts naast bioscoop Rex de
chinees Me Chow Low, twee
verdiepingen propvol eters,
vooral in het weekend. De

pizza was nog niet ingebur-
gerd. De chinezen hadden het

rijk alleen.

Op de hoek van de Spoorstraat
Abeele’s ijzerhandel, nader-

hand het Sanitairhuis en vele
jaren een bedrijf in auto- en

motoronderdelen. Zelfdoeners
kochten er bougies en carter-
olie voor hun Volkswagen of

Opel Kadett. 
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keltje van de fa. Poort met op de andere hoek: Café De Karse-

boom/Biljartcentrum met 9 beroemde Wilhelmina biljarts en daar-

boven de muziekschool van Coen Kries. Die concurreerde met de

muziekschool van Andriessen aan De Veerstraat en met de Ver.

Gooise Muzieklycea aan de Koninginneweg (waar nu veilinghuis

Van Spengen staat). 

Beroemd en bekend was ook de fa Gebr. Van de Weijer, van oor-

sprong smederij. Later verkochten zij kachels, cv-installaties en

witgoed. Het bedrijf had een eigen ploeg handwerkslieden. De

firma heeft er lang gezeten, vanaf 1848, en verdween ergens in de

jaren ’70. Het bedrijf was vele jaren agent voor oliegestookte vloer-

roosterverwarming van Coleman, een betaalbaar alternatief voor

centrale verwarming.

In dat rijtje zat ook een filiaal van de bekende bakker Paul C. Kaiser

Das: ‘een half pondje péétit burre, mevouw?’ Een winkel die erg

actief adverteerde en aan de weg timmerde met schommel-voeten-

bankjes was De Meubelhal van de familie Sier. Het was een zaak

met een groot oppervlak en een uitgang aan de Kampstraat.

Op de hoek van de Kampstraat zat lange tijd de antiekzaak van de

firma Hemelrijk. De imposante zandstenen pilasters gaven het

boerderijpand een voornaam aanzien. Maar wie keek er nu in een

antiek-etalage?

Op de hoek van de Prins Bernhardstraat stond een groot geelste-

nen pand, van Dudok-allure, met de sanitair groothandel van Bij-

lard, later Hamel. Prachtige enorme etalages met badkamers die

zó uit Hollywoodfilms leken te zijn weggelopen. Verder was het

een magazijnpand dat doorliep tot in de Prins Bernhardstraat.

Advocatenkantoor Beks, Beks & Beks was jarenlang gevestigd

naast de Catharina (M)Ulo. Het karakteristieke herenhuis heeft in-

middels een andere bestemming gekregen. De school ook (appar-

tementen). 

De Groest loste verderop op in een serie schoolgebouwen, culmi-

nerend in het St. Annagesticht. Dan sta je aan het einde voor de

imposante hoge St. Vituskerk. De creatie van Pierre Cuypers is even

hoog als diep: 96 meter in de lucht en 96 meter over de grond: van

ingang tot altaar. De kerk is prachtig gerestaureerd. Achter de

Vitus komen de eerste straatjes van Klein Rome in het zicht. 

Waar ooit  op de hoek
van de Biersteeg -
een ietwat stoffige
schoenwinkel met
klassieke etalages
zat worden nu ja-
panse hapjes bereid
en gegeten.

Ooit een lang be-
staande antiekzaak
van de fa. Hemelrijk,
nu een pannenkoe-
kenrestaurantt met
een sympathieke
gevel en uitzicht op
het politiebureau.
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lair. Er was een petit restaurant gedeelte, maar ook een bescheiden

tot het plafond geel betegelde cafetaria, zonder automatiek. Vaste

treinreizigers wisten het: Hilversum is een tussenstop waard, van-

wege broodje Pauw. De verhuizing naar de Groest was niet bevor-

derlijk voor die faam.

Lang zat er ook, op de hoek van de Biersteeg, een schoenenwin-

De uit de oertijd daterende smederij van Van de
Weijer die uitgroeide tot een gerenommeerd in-
stallatiebureau maar bij gebrek aan opvolging de

deuren sloot. Een verlies voor Hilversum.

Waar eerst de sou-
venirwinkel van

Jan Smit zat, huist
nu de ierse pub The

Guardian, rechts
ervan vind je nog
een hoogst au-
thentiek steegje

met wevershuisjes.
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Hoofdstuk 4

Wateroverlast en een

keur aan winkeliers: de

Leeuwenstraat

Lilian du Bois

De Leeuwenstraat heette oorspronkelijk Leeuwensteeg, misschien

genoemd naar een bewoner met deze naam, maar meer waar-

schijnlijk komt de naam van het logement in deze steeg: “ De Gou-

den Leeuw”.

Omstreeks 1800 werd het logement verplaatst naar de huidige

Veerstraat, die toen ‘Nieuwe Leeuwensteeg’ ging heten en de oor-

spronkelijke Leeuwensteeg kreeg de naam ‘Oude Leeuwensteeg’.

Het woord ‘steeg’ geeft aan, dat het een verhard zandpad was bin-

nen de bebouwde kom.

Al in de eerste helft van de 19e eeuw stonden er in de Leeuwen-

straat een aantal kleine tapijtfabrieken en woningen van tapijtfa-

brikanten. Er waren ook huisjes waarin arbeiders woonden, maar

ook een aantal neringdoenden (zeg maar: kleine winkeltjes).

Na de bouw van het station en de aanleg van de spoorlijn in 1874

worden er in de Leeuwenstraat ook een aantal winkel-woonhuizen

gebouwd. De Oude Leeuwensteeg krijgt hierdoor meer allure met

het resultaat dat op 2 mei 1876 de naam officieel ‘Leeuwenstraat’

wordt en zelfs bestraat gaat worden met klinkerstenen.

De wateroverlast is in deze straat altijd een probleem geweest en

natuurlijk vooral voor de bewoners. Bij hevige regenval komt het

water van het hogere deel van Hilversum, Trompenberg, via het

Melkpad en de Groest naar de lager gelegen Leeuwenstraat en ver-

volgens naar de Beatrixtunnel Zonder riolering werd het snel een

modderpoel. De winkels en de kelders van de huizen stonden

blank. Sinds enige jaren zijn er pompen bij de Beatrixtunnel ge-

plaats en deze zorgen voor overheveling van het overtollige water

naar de rioolwaterzuivering in Hilversum-oost.

In de politiek is er langdurig gewerkt aan een plan voor verbetering

en vernieuwing van het Stationsplein. Uiteindelijk werd in 1975 de

Schapenkamp gerealiseerd, maar daarvoor moest het eerste ge-

deelte van de Leeuwenstraat (nrs. 2 t/m 18 en 1 t/m 19) afgebroken

worden. Tussen de kop van de Leeuwenstraat en het Stationsplein

kwam het GAK-gebouw (1974) te staan. Helaas staat dit gebouw

al vele jaren leeg en er is nog steeds geen nieuwe bestemming voor

gevonden. Het plan was om het Stationsplein verder te ontwikke-

len met dagwinkels, horecabedrijven en kiosken, maar dat is er tot

nu toe niet van gekomen. Het Stationsplein is nu een lege en win-

derige plek.

De huidige Schapenkamp (van Gooiland tot aan de Stationsstraat)

was slechts het begin van een ambitieus plan van de gemeente.

Het plan was om het centrum een 2-baans weg aan te leggen van

Gooiland naar Stationsstraat via het Noordse Bosje en verder via

de P.C. Hooftweg en vervolgens bij Gooiland weer uit te komen.

Voor dit plan zijn indertijd nogal wat huizen door de gemeente

Hilversum opgekocht en gesloopt o.a. aan de Minister Hartsen-

laan. Alleen het stukje Schapenkamp met de bekende éénrichtings

binnenring is hiervan overgebleven.

Leeuwenstraat gezien vanaf Station ca 1935
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ren Vooral koffers en tassen, deze waren degelijk en niet duur De

naam Reurekas is nog altijd een begrip in Hilversum.

Johannes Michel Leonard van Gestel had op nr. 11 een zaak in

boter, kaas en eieren. Na zijn overlijden zetten zijn weduwe en

zoon Pieter Alphonsus Maria de zaak voort tot in de jaren ’60. 

Op nr. 13 zat de eerste 15 jaar schoenmaker A. Kaesmann. Daarna

komt vanaf de overkant in 1921 David Pach met zijn boekwinkel.

Tot aan de afbraak zat hier de boekhandel van Wout Vuijk. 

Op huisnummer 15 zat oorspronkelijk de barbierswinkel van A.

van Heulen. Later werd deze zaak overgenomen door kapper C. H.

Kastrop. 

Ook nummer 17 was branche-trouw, vanaf het begin tot aan de

sloop heeft er een slagerij gezeten. Jan Hertogs die hier gedurende

vijfentwintig jaar de scepter zwaaide, was vooral bekend om zijn

lekkere leverworst. Later heeft J. C. van Nes deze slagerij voortge-

zet en tot slot slager J. Kalkman. 

Huisnummer 19 is de laatste van de gesloopte panden. Hier had

Martinus Petrus Jungman zijn sigarenwinkel en je kon hier goed-

Leeuwenstraat richting
Station ca 1908, rechts
de slagerij met de 
familie Jan Hertogs
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Leeuwenstraat (oneven zijde met de nrs. 1 t/m 57) Alleen in mijn

vroege jeugd heb ik in de Leeuwenstraat gewoond en de herinne-

ringen aan winkels zijn daardoor beperkt. Over het gedeelte dat

afgebroken is (Nummers 1 t/m 19) in verband met de aanleg van

de centrumring (Schapenkamp) is na enig zoekwerk in het Streek-

archief nog wel het een en ander te vinden. 

Tot 1904 was de oneven kant van de Leeuwenstraat vanaf het Sta-

tion tot het Achterom nog onbebouwd, maar in dat jaar worden er

grote winkelwoonhuizen gebouwd. 

De Hilversummers zijn waarschijnlijk nogal dorstig geweest want

in de panden met de nummers 1 t/m 5 zijn er in die jaren hoofza-

kelijk drankgelegenheden geweest, waaronder de Hilversumsche

Chocolade, Bier- en Melksalon en de slijterij van Herman de Win-

ter waar je een liter jenever kocht voor achttien stuiver.

Albert Reurekas opende op nrs. 7 en 9 een lederwarenfabriek en

zadelmakerij. Tot aan de sloop kon je er terecht voor al je lederwa-

Gezien vanaf 
het Station richting
de Leeuwenstraat

met links 
het GAK-gebouw

Gezien vanuit de
Leeuwenstraat 
richting Station 
met rechts het 
GAK-gebouw

De Schapenkamp
richting Gooiland

met links 
het GAK-gebouw

Lunchroom Koster
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bij hem werken en hij trouwt met de dochter van zijn baas en zij

gaan op nummer 23 wonen. Tot eind jaren ’30 zal Pieter de zaak

nog voortzetten onder de naam ‘huis- rijtuigen en kachelsmederij’.

Nummer 21 zal daarna een fietsenstalling worden en nummer 23

staat dan leeg. 

In 1940 worden de panden verhuurd aan Elisabeth de Rooy en haar

zoon Martinus Kwakernaak. Zij komen uit Rotterdam, waar hun

huis verwoest is bij het bombardement. Martinus trouwt in 1943.

De fietsenstalling wordt voortgezet tot in de jaren ‘50 en op num-

mer 23 begint zoon Martinus met zijn vrouw een antiekzaak. Er

worden hele inboedels opgekocht en in latere jaren is er handel in

instrumenten, koper, porselein en tin. Het werd een soort winkel

van Sinkel. Ook is er op kleine schaal handel in gebruikte lp’s. Zo

verkocht Tjako Fennema (medeauteur van dit boek) een stel mono-

lp’s aan Kwakernaak om er een feestweek mee te bekostigen. In

die jaren sjabloneerde hij zijn naam op elke hoes en wie schetst

zijn verbazing dat hij een deel van deze lp’s bijna 50 jaar later na

zijn snode daad weer terug vond in de 0,50 euro-bakken van deze

Koninginnnedag 1908
Hoek Kampstraat/Leeu-
wenstraat met links de
smederij
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koop voor een rokertje terecht: acht sigaren voor een dubbeltje!

Later kwam in dit pand banketbakker Jacobus van der Wilt. Daarna

verhuurt deze het pand en is het een Chinees restaurant.

Tot zover de panden die voor de aanleg van de Schapenkamp alle-

maal gesloopt zijn. Alleen de oudere lezers van dit boek kunnen

zich hiervan misschien nog wat herinneren.

Nu volgt een wandeling langs de panden met de oneven nummers

van de Leeuwenstraat die nog steeds in tact zijn (nrs. 21 t/m 57) 

Op nr. 21 begint Jan de Groot Jz rond 1875 in zijn huis een smede-

rij. Hij had zijn opleiding gekregen bij zijn oom, de smid Jacobus

Spijker. Dat is een beroemde naam, omdat zijn zoons de gouden

koets hebben gebouwd. Later komt de smid Pieter Groenhuijzen

links op de foto de
smederij van Jan de

Groot

Op de voorgrond
het begin van de

Schapenkamp. Het
restaurant is ge-

sloopt en ook num-
mer 17 staat al leeg
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rubber vertrokken is, komt in maart 2014 Het Goois Hofje in dit

pand. Het is een uniek warenhuis met meerdere ondernemers

onder één dak. De winkelier in galanterieën, Albert Pakkedrager,

koopt in 1910 de panden nr. 33 en 35. Op nr. 33 zit smid J. J. de

Jong en Albert heeft zijn winkel in het pand nr. 35. Salomon

Frenck is koopman in leer en confectiekleding en vestigt zich ge-

durende zes jaar op nummer 33. Daarna zit Alfred Strauss met het

Broekenhuis hier. Op nummer 35 vestigt zich later het bekende

Leeuwin’s Meubelpaleis en na het vertrek van Strauss koopt het

Meubelpaleis ook nummer 33 aan. Er hebben zich in de jaren nog

een aantal winkeliers gevestigd met o.a. bedden en meubelen.

Sinds januari 2015 is hier TOKO Mee Sin gevestigd, die eerder in

het winkelcentrum Hilvertshof te vinden was en moest verkassen

vanwege de renovatie van Hilvertshof. 
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Hilversumse Kringloopwinkel! In 1980 wordt de heer Kwakernaak

ziek en aangezien er geen opvolger is, besluiten de familie de zaak

te sluiten en naar Huizen te vertrekken.

Vanaf het Stationsplein komt Hans Calis, eigenaar van restaurant

de Gooische Herberg, en koopt de percelen Leeuwenstraat 21-23

en Kampstraat 2 -2a. Na een grondige verbouwing opent hij café

-restaurant de Gooische Herberg en gaat er met zijn gezin boven

wonen Na 28 jaar een goedlopende zaak te hebben gehad besluit

hij in 2008 met pensioen te gaan en de zaak te verkopen. Maar he-

laas overlijdt hij korte tijd later. Het restaurant wordt nog een tijdje

voortgezet, maar moet dan helaas de deuren sluiten. Ik heb vaak,

zoals zoveel Hilversummers, genoten van heerlijk eten in dit res-

taurant.

Vervolgens komen deze panden in handen van Nera Vastgoed

Deze dient een aanvraag in voor sloop en het oprichten van twaalf

appartementen in een toren, een discotheek, horeca, een café-res-

taurant en parkeerplaatsen. 

Volgens de Gemeente Hilversum is dat op een aantal punten in

strijd het bestemmingsplan. Er volgt een handtekeningactie tegen

de sloop, waar flink aandacht voor was. Helaas staan deze panden

in 2015 nog leeg en het ensemble verloedert! 

De grossier Henri Benjamin start in 1890 op nummer 25 een zaak

in tapijten en noemt deze zaak De Leeuw. De huidige coffeeshop

in dit pand heeft dezelfde naam aangehouden. 

Op nummer 27 vinden we aan het eind 19e eeuw een tapperij. Na

meerdere winkeliers opent Isaac van West in dit pand zijn bloe-

menwinkel. Van West kwam uit Berlijn. De bloemenzaak bestaat

tot in de jaren zeventig. 

Nummer 29 is lang een pakhuis geweest, maar vervolgens komt

de aardappelhandelaar H.J. Seure in dit pand. In 1975 vestigt zich

hierin Dropboetiek Marjan. Waarschijnlijk vond Nico den Uijl (van

de winkel aan de overkant) drop erg lekker, want hij is inmiddels

al jarenlang met Marjan getrouwd. Nu heeft de Gouden Naald hier

zijn domicilie.

In het volgende pand (nr. 31) komt in 1888 de zilversmid Benjamin

de Leeuw wonen. Na zijn overlijden begint zijn weduwe Helena de

Leeuw - Schaap een pension en vanaf 1908 kent het pand zeer ver-

schillende winkeliers, zoals de kruidenier T. Grootveld, de groen-

tezaak van Herman van Velsen en P. S. Willard. Vervolgens vestigt

zich hier De Viscentrale. Nadat H. Moleveld met Moltana Schuim-

2015, er wordt verbouwd De Gouden Naald

Het Gooise Hofje
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Rechts het huis van
Jacobus Driessen
en daarnaast num-
mer 37 met De Duif
in 1906

Cornelis le Conte Comestibles

Christiani schoenen
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De Duif van manufacturier Theodor Meemken heeft vanaf 1907

zijn winkel op nr. 37 gehad. In latere jaren had hij lang zijn domi-

cilie op de Groest.

Jacobus Driessen, koopman in wild en gevogelte had eerst een

zaak in de Langestraat en verhuist zijn zaak naar Leeuwenstraat

39. Na zijn dood zet zijn weduwe Aaltje Jantje Driessen- Steginga

de zaak voort met haar schoonzoon Gerrit van Laar. Haar zoon,

Christoffel, is ook werkzaam in het bedrijf, maar overlijdt op 18

jarige leeftijd aan de Spaanse griep. Kleindochter Ali van Laar

trouwt met Theo van Leeuwen en ook hij komt in de zaak, evenals

hun twee zonen Theo en Dirk. Zij leiden het bedrijf dat zich vooral

richt op de leveranties aan de horeca, waaronder Jan Tabak in Bus-

sum. Ook veel particulieren wisten de weg naar het aloude adres

aan de Leeuwenstraat te vinden In 2001 verhuist het bedrijf naar

de Koningstraat 99. Nu zit de GSM SHOP in dit pand. 

De Fa Cornelis le Conte, comestibles, begint in 1920 op nummer

41 en daarna (tot 1959) heeft de kruidenier Gerrit van Beek met De

Gelderse Winkel in dit pand gezeten. Van Beek had soms wel wat

met ons te stellen als ik er aan terug denk. Richard Roks, van num-

mer 57, kreeg nog wel eens een dubbeltje van zijn vader. Hij wis-

selde het dan in voor 10 losse centen en liet ons meedelen in de

aankoop van wat lekkers. Als eerste ging hij met zijn cent naar bin-

nen om een toverbal te kopen. Die zaten in een grote glazen pot

en die stond boven op een plank. Van Beek moest op een trapje

gaan staan om de pot te kunnen pakken en nadat Richard een

keuze had gemaakt werd de pot weer teruggezet. En wij om de

beurt naar binnen! 

Het pand ondergaat later een verbouwing en wordt fotohandel. In

1978 openen Joke van Gorkom en Gosse van der Wal er hun boe-

tiek het Oortje dat in augustus 2013 gesloten zal worden. Sinds

2014 zit daar nu de schoenenzaak Christiani. 

Nummer 47 is een pand uit 1877 en het was sinds 1910 eigendom

van de Emanuel de Leeuw. Na afbraak in 1930 van dit pand en het

naastgelegen pakhuis (nr. 45) wordt hier een groot winkelwoon-

huis neergezet. Jarenlang is het een vestiging van de N.V. Mij Reeu-

wijk, een winkel in gordijnen en tapijten. In 1980 koopt de heer 

Toko Mee Sin

De GSM-shop
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den van hun vader zetten zij het bedrijf voort. Vooral hun rook-

worst en Berliner leverworst zijn tot ver in de omtrek bekend. Ik

herinner mij ook nog de heerlijke geur van de zijden spekken die

achter bij de rokerij hingen te drogen. Nu zit in dit pand Today Ju-

welier. 

In 1935 wordt nummer 55 een winkel met een eigen verkoopfiliaal

van Bensdorp en in 1965 vestigde zich hier Het Mantelhuis. Nu

wordt het pand gebruikt door PEARLZZ kleding.

De laatste winkel (nr. 57) op de hoek van de Groest was eerst Het

Tassenpaleis. Tussen 1934 en 1956 is W. Ch. Roks met sigarenhan-

del De Kampioen in het pand gevestigd. Roks verhuist in 1956 naar

Stationsplein 14a. 

Eerst een 
restaurant, 
nu een kroeg

Joya & Ginini’s

Sudjana’s Beauty
Fashion

Du Du for women &
for men

Today Juwelier

Pearlzz

Worstzakje van 
modelslagerij Peters
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A. W. A. van Woerkom het pand en opent er een meubelzaak tot

2008. Vervolgens is de kledingzaak TAKO er gevestigd en begin

2015 staat deze winkel leeg. 

Het oude nummer 49 was in 1912 al een café. Nu vestigen zich hier

achtereenvolgens een snelbuffet, een broodjeszaak en een Chinees

restaurant Maan Wah van L. Wong en W. L. Chan. Later verhuist

dit Chinese restaurant naar de overkant. Ook het restaurant René

heeft hier jarenlang gezeten. Het was bekend om zijn oesters. Ook

ik heb nog vaak bij René met mijn kleinkinderen genoten niet zo-

zeer van de oesters, maar van de poffertjes en pannenkoeken. In

2015 staat ook dit pand helaas leeg. 

Op nummer 49a opent Willem Sprey, handel in boter kaas en ei-

eren, De Goudse Kaascentrale. In de oorlog mocht men geen

oranje voeren. Maar wat deed Willem? Hij zette zijn etalage vol met

oranje Goudse kazen. Daar kon toch niemand wat van zeggen! Na

zijn overlijden in 1964 zetten de weduwe en zoon Ad de zaak voort.

Twee jaar later neemt zoon Henk de zaak over en gaat in 1973 ver-

der in het winkelcentrum Hilvertshof. Nu is op nummer 49 Joya

& Ginini’s gevestigd 

Op nummer 51 heeft een aantal winkeliers hun domicilie gehad

zoals: de kapper CH. Jansen, kapsalon Gerda en de fietsenzaak

Ruitenbeek.

Op nummer 53 zit schoenwinkelier J. C. Kuijper. Na de oorlog

heeft eerst de Fa Cohen er leren motorkleding verkocht en in latere

jaren J. M. Wieten met de dezelfde nering. In 1962 opent Gerrit

van Vliet De Notenbar. Hij heeft er zijn zaak tot 1975. Vanaf die tijd

is het een komen en gaan van winkeliers in dit pand. Sinds 2015

zit Du Du for women & for men er in met sieraden, horloges, tas-

sen, piercings en vele andere modeaccessoires voor vrouwen en

mannen.

Op nummer 53a zit hier Albert Peters, modelslagerij. Zijn zoons

Albert en Gerrit Jan zijn ook werkzaam in de zaak. Na het overlij-

Leeuwenstraat
nummer 47, waar

vroeger de firma De
Leuw was geves-

tigd. In juni 1930 is
dit pand afgebro-

ken.

Tot voor kort 
kledingzaak TAKO, 

nu te huur
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maar in 1948 opent David Mastenbroek een feestartikelenwinkel

in dit pand. Daar waren menig leuke en spannende artikelen te

vinden. Deze winkel is overgenomen door Cornelis Witbaard en

deze verkocht ook tijdschriften en kranten, vooral aan de forensen

die ‘s-morgens al vroeg met de trein naar hun werk gingen. In ver-

band met de afbraak koopt de Gemeente Hilversum dit pand en

Witbaard feestartikelen verhuisde eerste naar de Koninginneweg

en later naar de Stationsstraat en is daar nog steeds te vinden. 

In 1885 worden de winkelwoonhuisjes nummers 6 t/m 14a ge-

bouwd.

Op nummer 10 beheert Johannes Peet een brood depot. Zijn vrouw

Hendrika Anna Wilhelmina Bakker runt een snoepwinkeltje waar

je met een cent urenlang stond te bedenken welk lekkers je zou

kiezen. Hun zoon Isaac begint hier later een smederij. Nog weer

later opent banketbakker Van Scharrenburg zijn winkel (banket-

chocolaterie) in dit pand. Hij is bekend in Hilversum vanwege zijn

Hoek Leeuwen-
straat/Groest 
2015

Stationsplein, 
links de 
Leeuwenstraat
met de
nummers 2 
en 2a in 1975

Leeuwenstraat 
met op nummer 4c
Witbaard en op
nummer 6
de Verfkeizer
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Leeuwenstraat (even zijde met de nrs. 2 t/m 78) We zijn nu bij de

Groest uitgekomen en we lopen nu terug naar het begin en komen

weer uit bij de Schapenkamp. Onze wandeling gaat weer richting

de Groest, maar nu letten we op de panden met de even nummers.

Ik heb vage herinneringen uit mijn jeugd aan het eerste gedeelte

van de Leeuwenstraat, maar zoals al eerder beschreven zijn de

nummers 2 t/m 18 in de jaren ’70 gesloopt voor de aanleg van de

Schapenkamp. Om hier toch nog wat over te schrijven, heb ik weer

uitvoerig onderzoek gedaan bij het Streekarchief.

Op huisnummer 2 laten de gezusters Verhulst uit Bussum in 1910

een winkelwoonhuis bouwen en openen het sigarenmagazijn Trio.

Tot de afbraak heeft de Wereldwinkel in dit pand gezeten. 

Boekhandel en drukkerij Astra van Albert Hendrik Kroes heeft op

nummer 2a gezeten en deze winkel was tevens een leesbiblio-

theek. Het leesgeld bedroeg twee cent per dag of een stuiver per

week. Later zaten postzegelhandelaren Haagsma Postzegels en

Philatel Luderkerker Postzegels in dit pand. 

Oorspronkelijk zat op nummer 4 de Rotterdamse Boekenbeurs

Boven de hoofden
van het echtpaar

ziet u het uithang-
bord van sigaren-
zaak’De Kampioen’
op nummer 57. Het
hoekpand is Groest
19b met kinderkle-

dingzaak ‘ 
Roodkapje’
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ben gekregen.

Drie oude huizen met de nummers 20/22/24 waren door het

Rooms Kerkelijk Genootschap Clerezie speciaal voor de armen ge-

bouwd. Ze zaten vol ongedierte en wandluizen en werden daarom

de luizenhuizen genoemd. In 1923 zijn deze panden afgebroken. 

Hier voor in de plaats worden er zes winkelwoonhuizen gebouwd

en wanneer we er even langs lopen zien we op nummer 24 een

café, het Amstelcafé annex koffiehuis van Gerard Schmale, een

kroeg van J. van den Hooff en nog een broodjeszaak. Dit laatste

pand wordt In 2004 weer afgebroken en er voor in de plaats komt

een appartementencomplex. Op de begane grond vestigt zich Take

a Wok Asian food expres. 

Eduard Hendrik van der Vorst heeft tot circa 1942 op nummer 26

Het Kinderparadijs en vervolgens zit er een kruidenier G. de Vries

met De Edammer. Dan krijgt het pand een geheel ander karakter

en komt er een Kapsalon Haute Coiffure van Jean P. van der Velden.

Leeuwenstraat 16,
met rechts het
Achterom en links
de Hertenstraat
waar de afbraak al
begonnen is

Leeuwenstraat 16,
sigarenmagazijn
‘De Ster’ van K.F.
van der Horst

Rechts Leeuwenstraat 24, één van de ‘luizenhuizen’
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heerlijke gebak, vooral de moorkoppen. In de jaren ’60 wordt ook

nummer 8 bij zijn winkel getrokken. Van Scharrenburg is de laat-

ste winkelier die uit dit stukje Leeuwenstraat vertrekt. 

Op nummer 12 begint Albert Reurekas zijn zaak in lederwaren tot

hij enkele jaren later naar de overkant verhuist (Nummers 7 en 9).

Vervolgens verblijft hier tot in de jaren ‘30 de kleermaker/bontwer-

ker H. van de Zee. Als laatste is op nummer 12 de drogisterij Sani-

tas gevestigd met als filiaalhouder H. van Doorn.

Gedurende 30 jaar hebben op nummer 14 achtereenvolgens drie

barbiers een zogeheten salon voor scheren en haarsnijden. In 1926

komt de behanger Frederik Meilof in dit pand. Hij heeft daar ook

een papierhandel. Zijn zoon Frederik zet later de zaak voort maar

vertrekt dan naar de Stationsstraat. 

Op nummer 16 huist vanaf ongeveer 1940 sigarenmagazijn De Ster

van K. F. van der Horst. En tot aan de sloop heeft Martinus Schaap

deze zaak voortgezet. Schaap was een bekende voetballer en

speelde verschillende wedstrijden in het Nederlands elftal. 

Tot zover de panden die allemaal zijn afgebroken voor de aanleg

van de Schapenkamp. Nu volgen de winkels die gebleven zijn,

maar in de loop van de tijd wel steeds andere bestemmingen heb-

Leeuwenstraat  
van links naar

rechts de nummers
14a, 14, 12, 10 en 8
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jarenlang zijn Spiegel- en Schilderijenzaak. Nu staat het leeg. 

Vanaf 1937 heeft op nummer 40 altijd een fotozaak gezeten (Joh.

Th. L. de Jong en L. C. Keeven). Nu is er al 28 jaar Foto van Ophem

gevestigd. 

Op nummer 42 had de Filiaalhouder N. V. Leeuwenstein naaima-

chines, P. W. Wetser, zijn filiaal. Tussen de nummers 42 en 44 is

een gang die vroeger vaak op slot zat. Maar soms was hij los en als

wij, kinderen, dan daar doorheen holden en rechtsaf gingen kwa-

men we in mijn herinnering op een soort grasveld met wat bomen.

Daar zouden we leuk kunnen spelen maar we werden altijd weg-

gejaagd door iemand van de naaimachinewinkel. We klommen

dan vlug over de muur bij de fietsenmakerij van De Bode. Die vond

alles best en zo kwamen dan in de Hertenstraat uit. Inmiddels is

er van dat leuke plekje niets meer over. Later heeft boekhandel

Wereld Supermarkt Koffiehuis Rif Van Wonderen Salon Jacqueline Take a Wok Asian Food Express
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Nu is dat Kapsalon Jacqueline. 

Op nummer 28 zaten jarenlang sigarenwinkels. Maar in 1972 ves-

tigt zich hier en op nummer 30 Van Wonderen schoenmode. Van

Wonderen zal later ook nummer 32 bij de zaak trekken. Nu zit The

Shoe Shop in dit pand. 

Rond 1904 wordt een aantal oude huizen gesloopt en worden

nieuwe winkelhuizen opgericht: de nummers 32, 34 en 36. Er

werd veel gewisseld, maar hoedenmaker Pieter Feitsma heeft op

nummer 34 lang zijn domicilie gehad (nu Koffiehuis Rif ). Op

nummer 36 J. Cohen de damesmodezaak De Adelaar en inmiddels

huist de Wereld Supermarkt in dit pand. 

De fabrikant C. Fokker bewoonde tot eind 19e eeuw nummer 38.

Daarna is dit pand altijd gebruikt door lijstenmakers. Rond 1920

komt J. P. Meuwese en vanaf 1935 heeft Reinardus Bruinink hier

Xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx
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rek waar de kleding keurig opgehangen werd. Als de bakfiets ’s

avonds naar de stalling terugbracht werd, mochten mijn vriendin-

netjes en ik er binnenin zitten. Mijn vriendinnetjes waren de doch-

tertjes van vader Baas. Dan ging het deurtje dicht en zaten wij in

het stikdonker. Vervolgens werd er al rijdend flink heen en weer

geschud tot we bij de stalling waren. De gilletjes van de drie mei-

den waren natuurlijk niet van de lucht. Nu zit in deze winkel Halal

Shoarma en Pizza. 

Meerdere banketbakkers oefenden hun beroep uit in de winkels

met de nummers 52/54en 60. Jarenlang was op nr. 52 nog Hand-

werkhuis De Hoef - in Galanterieën en Borduurwerken. Nu zit op

nummer 52 een nagelstudio en op nummer 54 Salon Haarmode

Henri Steneker.

Tussen de huidige nummers 54 en 66 is een gang, die naar win-

kelcentrum Silverpoint voert. Maar in vroegere jaren liep deze gang

dood. Rechts achterin was op nummer 62 het pakhuis in oud pa-

pier en lompen van C. Christiaan Klop. Papier en lompen werden

samengeperst tot grote vierkanten pakken. Tegenover de loods

was de werkplaats van Den Uijl en tegen de muur daarvan werden

de pakken trapsgewijs gestapeld. We mochten daar als kinderen

eigenlijk niet op spelen, want het was natuurlijk gevaarlijk als de

boel ging schuiven. Maar ja, waar moest je dan spelen in een win-

kelstraat? 

Op nummer 64 vond je lang Het Gooise Meubelmagazijn. 

Leeuwenstraat 50,
Halal Shoarma &
Pizza

Leeuwenstraat 52,
Asia Nails & Spa

Leeuwenstraat 54,
Haarmode Henri
Steneker., Met
links de ingang
naar winkelcen-
trum Silverpoint
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Wout Vuijk hier lange tijd gezeten. Nu staat het pand leeg.

Na King Peter, grammofoonplaten – sinds 1966, kwam in 1972

White Noise op nummer 44 en vanaf 1985: Platenhuis ‘t Oor.

Het Hoofdagentschap voor het Gooi van de NSF radio vestigt zich

op nummer 50 als eerste. Daarna heeft de Zwitsersche Wasinrich-

ting en Ververij hier zijn domicilie met als zetbaas M. Baas. De kle-

ding die gestoomd was, werd teruggebracht naar de klanten in een

soort hoge ‘metalen’ bakfiets met een deurtje. Binnenin zat een

De Leeuwenstraat
in 1972. Richting

de Groest, met
rechts damesmo-
dezaak De Adelaar 

Leeuwenstraat
nummer 40, Foto

van Ophem

Leeuwenstraat
nummer 44, Pla-

tenhuis ‘t Oor
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bracht en er op toe moest zien dat alle handelingen in het bedrijf

farmaceutisch verantwoord waren. De eigenaar van de apotheek

kon dan volstaan met het diploma ‘apothekersassistent’. De pro-

visor dr J. L. B. van de Marck had al voor Lindenbergh gewerkt en

was bereid om deze apotheek voort te zetten. 

Vijf jaar later openden de gebroeders een filiaal op de Gijsbrecht

van Amstelstraat en Herman kreeg daar de leiding. Jan bleef de lei-

ding houden in de Leeuwenstraat. Zijn 18 jarige dochter Riek ging

in 1941 in Utrecht farmacie studeren, maar twee jaar later moest

zij de studie opgeven om haar vader, die al een tijdje sukkelde, in

de zaak te helpen. Ze haalde nog wel haar diploma van apotheker-

sassistente. Herman, die na het overlijden van zijn broer Jan in
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Op nummer 66 heeft de kleermaker Abraham de Leeuw in 1904

hier zijn ‘kleedermagazijn’ gevestigd. Daarna werd het: Kousen-

huis. In de jaren 1940/1950 is het een pianowinkel en na een ver-

bouwing zit hier nu MyCom, een computerwinkel. 

Zo’n 200 jaar geleden stonden op de grond van de huidige num-

mers 68 t/m 78 de woning en fabrieken van de tapijtfabrikant Ge-

rardus Fransz Veen. Na zijn overlijden wordt het geheel

toegewezen aan zijn dochter Wilhelmina en zijn schoonzoon, ta-

pijtfabrikant Johannes Bijlard. Na afbraak in 1902 van de oude pan-

den en fabrieken worden hier zes winkelwoonhuizen gebouwd. 

In maart 1904 wordt op nummer 68 een winkelwoonhuis gebouwd

met als eigenaar Klaas Eijlander. Tot 1910 heeft Willem Prinzen

hier zijn smederij en karrenverhuurderij. Vanuit Jutphaas vestigt

zich hier Johannes den Uijl, winkelier in manden en vlechtwerk.

Zijn zoon Johannes Marten, geboren in 1919, zal in 1973 minister-

president worden. Johannes overlijdt in 1929 en zoon Nicolaas

Reinier Matthijs is pas 18 jaar als hij de zaak voortzet. In de loop

van de jaren worden er rieten meubelen, speelgoed en andere ar-

tikelen aan het assortiment toegevoegd. De winkel puilt uit, maar

Nicolaas had er geen last van. Hij wist alles blindelings te vinden.

Ook wordt de zaak in die jaren een aantal malen verbouwd. Na de

pensionering van vader Nicolaas, krijgt in 1976 de derde generatie,

de leiding: Nicolaas Sijtse den Uijl. De wijd en zijd bekende speel-

goedzaak wordt in 2009 verkocht aan Intertoys Holland. 

Op nummer 70 (gebouwd in 1905) komt eerst de behanger Gerrit

van de Hoek in dit pand. Vervolgens heeft de firma Zijlstra hier een

Bata-schoenwinkel. Na een verbouwing komt er een luxe lun-

chroom met hotel van A. J. Kool. Daarna komt de fotohandel An-

dries en Anne Hofma hierin. Nu is Maza & Maza fashion in dit

pand gevestigd. 

Ook nummer 72 wordt in 1905 gebouwd en winkelier Frencken

opent er De Tijdgeest, een zaak in stoffen. In 1918 vertrekt hij naar

Bussum. Dan komt hier de Eerste Hilversumse Volksapotheek met

als eigenaar S. J. Lindenberg, die het bedrijf in 1898 was begonnen.

In 1921 koopt Daan Wachters, huisarts in Groningen, voor vijfdui-

zend gulden de apotheek voor zijn twee zoons Jan en Herman. Jan

en Herman dopen de naam om in Leeuwen-Apotheek. Aangezien

de beide broers geen apothekers waren, dienden zij een zogeheten

‘provisor’ in dienst te nemen. Een provisor was een afgestudeerde

en volledig bevoegde apotheker, die de farmaceutische kennis in-

Leeuwenstraat
nummer 66,

MyCom

Halverwege links nummer 66 met Het Kousenhuis



129                                                                               Dromen met je neus tegen de ruit 

derogen) enorme hond aanstormen en pakte mijn enkel en een

tralie in zijn bek. Toen hij even losliet, sprong ik gauw naar bene-

den en ging controleren of mijn sok niet kapot was. Want dan

zwaaide er thuis wat! Het viel mee: de sok was nog heel, maar mijn

enkel niet! Thuisgekomen durfde ik niet tegen mijn moeder te ver-

tellen dat ik ergens opgeklommen was, maar verzon een leugentje

om bestwil: dat een hond door de straat rende en mij toen pakte.

Ik werd naar de overkant gestuurd om de wond te laten verzorgen

en vertelde daar hetzelfde verhaal. Na het plakken van een pleister

zei Mevr. Wachters dat ik, als ik ’s avonds misselijk zou worden of

pijn in mijn buik zou krijgen, naar het ziekenhuis moest gaan.

Want het kon wel een dolle hond zijn geweest Maar ja, ik wist wel

beter! Ruim vijf jaar geleden zag ik mevr. Wachters weer bij een le-

zing van de Historische Kring en heb toen alsnog mijn excuses

aangeboden voor mijn leugentje. 

Nummer 74 was begonnen als winkel in ijzerwaren door Jan Wil-

lem van Wetering. In 1916 laat hij de open ruimte beneden tot win-

kel verbouwen. Het was een man die geen onrecht kon verkroppen

en was daarom naar het andere eind van de wereld vertrokken waar

van 1899 tot 1902 oorlog woedde tussen de Nederlandse Boeren

van de Zuid-Afrikaanse Republiek Transvaal en het Britse Rijk. Hij

zou de Engelsman wel eens mores gaan leren! Aan hem heeft het

niet gelegen dat de boeren uiteindelijk het loodje moesten leggen,

maar hij keerde terug als een teleurgesteld man. 

Zijn zoon Gerardus Jacobus had hetzelfde gevoel voor rechtvaar-

digheid. In de tweede wereldoorlog had hij de leiding in Hilversum

over de Interdiaconale Hulpactie om onderduikers en verzetsmen-

sen met levensmiddelen te ondersteunen. Hij organiseerde voed-

seltochten naar Friesland en Groningen en zorgde ook voor valse

papieren, die nodig waren. Maar hij wordt verraden in zijn huis

aan de Leeuwenstraat opgepakt en door twee mannen meegevoerd

via het fietspaadje achter naar de Groest. Zijn vrouw holt nog ach-

ter hem aan met een jas, want het was bitter koud. Op 9 februari

1945 is hij in Zaandam gefusilleerd. De zaak in de Leeuwenstraat

Leeuwenstraat 70,
Maza & Maza Fashion

Leeuwenstraat 68, 
Intertoys
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1949 de feitelijke directie over beide apotheken voerde, gaf Riek

de dagelijkse leiding in de Leeuwenstraat. Wel weer met een pro-

visor uiteraard. Vanuit de overheid kwamen meer richtlijnen, re-

gels en eisen betreffende o.a. de bereiding van de geneesmiddelen

en hoe een apothekerspand ingericht moest worden. Er was een

goed toegerust laboratorium nodig. In de Leeuwenstraat waren

die voorzieningen niet meer te verwezenlijken. 

Riek besloot er in 1965 mee te stoppen en kocht een drogisterij op

de Gijsbrecht van Amstelstraat. Ik woonde vanaf 1945 tegenover

de apotheek in de Leeuwenstraat en kende Riek Wachters wel,

maar als kind mocht ik haar natuurlijk niet zo noemen. Ik zal een

jaar of acht geweest zijn toen ik op weg van school naar huis op

een muurtje van de omheining van een verhuisbedrijf klom. Op

dat muurtje waren van die lange tralies aangebracht en daar hield

ik mij aan vast. Mijn voeten aan weerskanten van een tralie. Maar

daar kwam ineens om de hoek van het gebouw een (in mijn kin-

Leeuwenstraat 72, de
Eerste Hilversumsche

Volksapotheek
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en weduwe Geertruida de Boer- van der Geest in 1904 een café-

pension bouwen met de naam Hotel de Doelen. In latere jaren

komt Pfann er met de bekende tweedehandsboekwinkel en ramsj

´De Boekenwurm´. In latere jaren komen hier restaurantjes en op

dit moment heet het Subway, fast food. 

Tenslotte: de Leeuwenstraat is een boeiende straat met veel ge-

schiedenis. Het eerste gedeelte is jammer genoeg gesloopt voor

der aanleg van de Schapenkamp. Over dat gedeelte kon ik alleen

maar schrijven op basis van archiefwerk. Het niet gesloopte win-

kelgedeelte van de Leeuwenstraat heeft in de loop van de jaren

nogal wat veranderingen ondergaan. Nu is de straat autovrij en de

kortste wandelverbinding tussen de Groest en het station.

De Leeuwenstraat in
2015, eerste winkel
links is
nummer 78, nu
Subway Fast Food,
voorheen De Boeken-
wurm
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blijft onder dezelfde naam tot 1971 voortbestaan. 

Dan kopen de eigenaren van het Chinese restaurant Maan Wah het

pand en voegen het samen met nummer 72. 

Op nummer 76 komt in 1903 de eigenaar Elias Bartels, ook wel Eli

van Sies genoemd, en opent er zijn vis en fruitzaak. Eli was groot

van stuk en had een zonnig humeur, zat vol grappen en had voor

iedereen een goed woord over. Eli bespeelde een blaasinstrument

en werd daarom ook wel met ‘Eli poe-poe’ aangesproken. Op za-

terdagavond was het in het dorp altijd een drukte van belang en

zeker ook bij Eli, want buiten vis en fruit verkocht hij ook apen-

nootjes, kokosnoten en augurken en andere hartigheden. Veel

dorpelingen stonden dan ook onder veel gelach hun pinda’s bij de

winkel te pellen of te genieten van een haring. Eli overlijdt in 1922.

De weduwe blijft hier wonen en in 1926 komt Leo van Rhijn met

hier met een sigarenwinkel. In de jaren ’30 trekt van Wetering dit

pand erbij voor zijn huishoudelijke artikelen. Nu zit hier NEXT

LEVEL. 

Op de hoek van de Groest met de Leeuwenstraat laat hotelhoudster

Nummer 76, Next Level
voorheen Bartels

Nummer 74, te huur
voorheen van Wetering

Nummer 72 Eethuis Willy’s
voorheen Eerste Hilversumsche Volksapotheek

de Leeuwenstraat
vanaf de Groest
in vroeger dagen
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Hoofdstuk 6

Emmastraat en 

St Vitusstraat als 

ruggengraat: 

Klein Rome

Harry van der Voort

Opkomst De Emmastraat en de St Vitusstraat fungeren als een

soort van ruggengraat voor de buurt die algemeen bekend staat als

Klein Rome.

De Emmastraat komt relatief laat tot ontwikkeling als winkel-

straat. Rond 1920 zijn er enkele winkels. Tussen 1920-1930 ont-

wikkelde vooral de even zijde tussen de Langestraat en

Koningsstraat zich als winkelstraat. De St. Vitusstraat is nooit een

echte winkelstraat geworden. Wel ontstond rond 1925 in het ge-

deelte tussen de Kerklaan en de Pauwenstraat aan de even zijde

een concentratie van buurtwinkels. 

De buurt rond de Sint Vituskerk staat bekend als Klein Rome. Het

is geen officiële naam. Hoewel men nu met Klein Rome de woon-

wijk van het Achterom tot het Wandelpad en tussen de St. Vitus-

straat en de Diamantstraat bedoelt, lag de oorsprong net ten noor-

den van de St. Vituskerk. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde zich tus-

sen de St. Annastraat en de Schapenstraat (later deels Prins Bern-

hardstraat) een buurt met een aantal voorzieningen voor het

Rooms-katholieke volksdeel van Hilversum. Het begon in 1851

met de aanleg van de R.K. Begraafplaats aan de St. Annastraat, ge-

volgd door de bouw van 55 woningen voor min- en onvermogende

katholieke Hilversummers op het Schapenkamp (1855 en 1857).

Daarna (1862-1882) verrees het uitgebreide gebouwencomplex van

het St. Annagesticht aan de Groest. Dat bestond uit een klooster

met kapel, een tehuis voor oudere vrouwen en enkele meisjesscho-

len. 

Rond 1900 verrezen katholieke jongensscholen en verenigingsge-

bouwen langs het Achterom tussen de kerk en het Schapenkamp.

Het is deze concentratie van katholieke gebouwen en arbeiders-

woningen die goedmoedig spottend vooral door niet-roomsen

werden aangeduid als Klein Rome. 

Kenmerkend is niet de aanwezigheid van woningen waarin veel

katholieke arbeiders zouden wonen, maar de aanwezigheid van

R.K. instellingen rond de grootse Vituskerk aan de Emmastraat.

Wanneer de bebouwing langs de Kerklaan, Faisantenstraat en Pau-

wenstraat tot stand komt, gaat de naam Klein Rome ook over op

dit gedeelte van Hilversum. Het Schapenkamp werd in of rond

1936 afgebroken en ter plaatse werd de Mgr. Van de Weteringstraat

aangelegd. Hierdoor verdween de oorspronkelijke arbeidersbuurt. 

Uiteindelijk omvatte Klein Rome de levendige buurt ingesloten

door de Prins Bernhardstraat, Mgr. Van de Weteringstraat, Wan-

delpad, Oude Amersfoortseweg, Emmastraat, Frans Halslaan, Eik-

bosserweg, Kapelstraat, Langestraat, Groest. 

Bedenk daarbij ook dat het grootste deel van het gebied tussen de

Utrechtseweg en de Eikbosserweg langs de Frans Halslaan nog

onbebouwd was. Langs de Nassaulaan en de Hollandselaan ston-

Emmastraat in het voorjaar van 2015, gezien naar het centrum toe. De toren van de r.k. St. Vituskerk over-
heerst het straatbeeld. Aan de linkerzijde van de Emmastraat zijn de meeste winkels gevestigd.
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Klein Rome in de 19e eeuw Gedurende lange tijd in de 19de eeuw

bleef de bebouwing rond de St. Vituskerk beperkt tot de Emma-

straat, Groest, Prins Bernhardstraat en Kampstraat. Langs het Ach-

terom stonden enkele boerderijen en verder naar de spoorlijn

waren er alleen maar akkers en boomgaarden. Winkels waren er

niet. Dat wil zeggen geen winkels zoals wij nu kennen. Geen voor-

gevels met grote winkelruiten, en binnen in geen indrukwekkende

toonbanken of schappen met een keur aan producten. Als er al

winkels waren, dan waren dit kleine winkeltjes gedreven vanuit de

voorkamer. De man of vrouw had als neveninkomsten het uitven-

ten van brood, groente, fruit, melk of eieren en men kon er ‘s

avonds nog aankloppen. Dergelijke kleine winkeltjes hebben geen

sporen nagelaten in de geschiedenis. We weten alleen dat ze er ge-

weest zijn, maar niet waar, niet van wie en niet hoe lang.

Kort na 1880 kwam langzaam de bebouwing achter de St. Vitus-

kerk op gang. Langs de Roosendaalstraat en het aangrenzende

deel van de Achterom verrezen enkele blokken met arbeiders- en

burgerwoningen. Geheel willekeurig was dit niet. Nabij het kruis-

punt van het Achterom en de St. Annastraat stonden al enkele hui-

zen, meest boerderijen, met illustere namen als De Nachtegaal,

Huis Roosendaal, Kerk en Landzicht en Ravenstein. In de loop van

de jaren werd dit deel volgebouwd met woonhuizen. Er werden

geen winkelwoonhuizen gebouwd in deze periode. Dat gebeurde

pas na 1892.

Komst van de eerste winkels In 1892 koopt het Hilversumse aanne-

mersbedrijf Fa. Gebr. J. & H. Nieuwenhuijsen een groot perceel

grond achter het Achterom tussen de Liebergerstraat (de latere St.

Vitusstraat) en de Oude Amersfoortseweg. In het bouwplan dat

ontwikkeld werd voor dit gebied werden de eerste winkelwoon-

huizen in Klein Rome opgenomen.

Midden over dit stuk grond werd de Kerklaan aangelegd. Op de

hoek met de Liebergerstraat begon A. Higler zijn bierhuis. Op de

De winkel aan
het Achteom
141 is jaren ge-
leden verbouwd
tot woonhuis.

De Kapperszaak
van K. Petrus aan
het Achterom
141. De foto is
vermoedelijk van
kort voor de oor-
log.
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den enkele villa’s, maar de Wernerlaan moest nog worden aange-

legd. Aan de Frans Halslaan stonden zelfs nog enkele boerderijen

midden in hun akkers.

In het begin van de 20e eeuw veranderde langzamerhand het een

en ander voor het katholieke volksdeel in Hilversum. In 1903 en

1911 kwamen respectievelijk de parochie van O.L.V. Onbevlekte

Ontvangenis (Mariakerk) en de kerk van Clemens Maria Hofbauer

(Clemenskerk) tot stand. En zoals elke parochie verplicht was

diende ook deze twee parochies de nodige verenigingen en scho-

len op te richten. Rond deze kerken verrezen dan ook parochie-

huizen, scholen en kloosters. Een daarvan is de St. Jozefschool bij

de Mariakerk die later als het Jongerencentrum de Tagrijn de be-

kendste zou worden. 

De rooms-katholieken en hun instellingen verspreidden zich meer

over Hilversum. Wanneer in 1918 de nieuwe RK Begraafplaats van

de Eikbosserweg naar de Bosdrift verplaatst wordt, leidde de her-

ontwikkeling en verdere bebouwing van het gebied ten zuiden van

de Rembrandtlaan dan ook niet meer tot een buurt met een dui-

delijke rooms-katholiek karakter.

Klein Rome kromp in de beleving van de Hilversummers dan ook

in. Ten zuiden van de lijn Koningsstraat – Oude Amersfoortseweg,

zou alleen de Emmastraat zelf, nog tot Klein Rome gerekend wor-

den, ingegeven door de aanwezigheid van het R.K. Lyceum (Nu:

Internationale school van het ATC) en de KRO-studio.

De St. Vitusstraat in
het voorjaar van 2015,
gezien naar het cen-
trum toe. Ook in deze
straat is de toren van
de St. Vituskerk goed
zichtbaar. In de straat
zijn inmiddels geen

winkels meer.

Voorbeeld van een kleine etalage
aan een tot winkel vebouwd

woonhuis. De voormalige Zuivel-
handel van W. Boelhouwer aan de
St. Annastraat 28. Het is nu weer

een woonhuis.
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Petrus rond 1920 er komt wonen wordt het als winkel gebruikt.

Petrus was kapper van beroep. Ondertussen had C. van Breemen

in 1895 op de splitsing van de Roosendaalstraat en St. Annastraat

een winkel-woonhuis met broodbakkerij laten bouwen.

De Emmastraat als winkelstraat De Emmastraat ondertussen

maakte in de 19e eeuw een grote verandering door. Van een zand-

weg naar de heide en het Monnikenwater, groeide zij uit tot een

bestrate weg met enkele villa’s en een aantal hotels er langs. Ook

de naam maakte een ontwikkeling door die de nieuw verworven

status onderstreepte: van Amersfoorts Eind, via Veeneind en Veer-

straat naar uiteindelijk: Emmastraat. De bebouwing hield hiermee

gelijke tred. Nabij het dorp, ter hoogte van de St. Vituskerk ston-

den enkele boerderijen en een tweetal hotels. Verderop aan de Em-

mastraat werden in de 19e eeuw villa’s gebouwd. De straat

eindigde recht tegenover het Tolhuis dat in 1835 daar nieuw was

gebouwd als vervanging van een ouder tolhuis dat dichter bij het

dorp lag.

Emmastraat 19-21: Huize Bordeaux. Een van de eerste winkels die

langs de Emmastraat werd gevestigd was de bekende wijnhandel

van H.E. Moorman: Huize Bordeaux. Henri Eduard Moorman

moest zijn onbekommerd bestaan op het landgoed Hoorneboeg

in 1878 opgeven. Zijn familie was door een serie van economische

crises en onfortuinlijke investeringen in Nederlandsch Indië een

groot deel van haar vermogen kwijt geraakt. Zijn vader G.E. Moor-

man moest door deze financiële situatie het landhuis Peking in

Baarn opgegeven en had de Hoorneboeg weer zelf als woonhuis

nodig. Niet alleen moest zoon Moormann naar een nieuwe wo-

ning omzien, hij moest ook in zijn eigen levensonderhoud gaan

voorzien. Hij startte daarom zijn eigen onderneming in wijn. Hij

vestigde zich aan de Emmastraat op 21 en het magazijn op nr. 19.

Het was geen wijnhandel in moderne zin: er was geen winkel. Men

bestelde schriftelijk wijnen die dan in de loop van het jaar geleverd

Advertentie van wijnhandel Huize Bordeau in de Gooi- en
Eemlander in 1890.

Advertentie in de Gooi- en Eemlander in 1890 waaruit blijkt
dat E. Moormann ook in bieren handelde.
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andere hoek verrees in 1897 een blok met drie woningen en een

winkel-woonhuis. De eerste winkelier op deze hoek was N. van

den Brakel. Hij was wever van beroep en had daarnaast een krui-

denierszaak. Het ontwerp van deze winkel-woonhuizen was van

Hendrik Nieuwenhuijsen. Hij zou later meerdere winkelpanden

in Hilversum ontwerpen. 

Tegelijker tijd werd aan het Achterom een blok met twee woon-

huizen en een winkel-woonhuis gebouwd. Dat winkel-woonhuis

werd aanvankelijk niet als zodanig gebruikt. Jarenlang woonde Jo-

hannes de Groot er, die steenhouwer van beroep was. Pas als K.

Emmastraat 21 in 2015.
Ooit was deze villa de wijn-
handel van Eduard Moor-
mann. Het magazijn was

links naast de villa op nr. 19.

De Emmastraat aan het
begin van de 20e eeuw, ge-

zien naar het centrum. 
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In 1928 ontwierp architect J.H. Slot de verbouwing van het Hotel De Gouden Leeuw tot winkels met op de verdieping hotelkamers.
Op de bouwtekening is links de winkelruimte van de Emma Apotheek uit 1907 te herkennen.
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werden. Regelmatig werden er, zoals een goede wijnhandel ver-

wacht werd te doen, wijnproefavonden georganiseerd. Huize Bor-

deaux werd bekend om zijn joyeuze wijnproeverijen. Moormann

gold als een bon vivant en was actief in veel Hilversumse vereni-

gingen waaronder de jachtvereniging Nimrod. Moormann over-

leed in 1897. Zijn weduwe Maria Moormann-Böckers zette de

wijnhandel voort totdat haar dochter Gesina van de Sandt-Moor-

mann deze overnam. Haar zoon E.G.J. Moormann nam de handel

in bieren over. Het bedrijf heeft uiteindelijk zo’n 40 jaar bestaan.

Emmastraat 10-18 Van hotel tot winkels. De Emmastraat was ter

hoogte van de Vituskerk oorspronkelijk net zo breed als de Groest.

Rond 1855 vond de gemeente dit brede deel niet meer wenselijk

en de straat werd versmald tot de huidige breedte. De vrij gekomen

strook grond werd in drie kavels verdeeld en te koop aangeboden.

Theodora van Berkenstein, logementshoudster, weduwe van Hen-

drik van Veerssen, kocht in 1858 twee van de kavels. Haar broer

kocht twee jaar later de derde om er een klein landhuisje op te bou-

wen. Theodora van Berkenstein liet op haar gedeelte het Hotel de

Gouden Leeuw bouwen. Waarschijnlijk een ontwerp van haar

stiefzoon Nicasius van Veerssen, de gelijknamige kleinzoon van

de eerste burgemeester van Hilversum. Het hotel werd regelmatig

verbouwd en vergroot. Rond 1907 vond een opmerkelijke verbou-

wing plaats. Het meest linker gedeelte van de begane grond werd

verbouwd tot winkelruimte. De eerste winkel die zich er vestigde

was de Emma Apotheek. Dit was de aanzet tot de verbouwing van

de hele begane grond tot winkels. In 1928 liet de eigenaar van het

hotel, G.J. de Jongh, tegen de linkerzijkant een nieuw royaal win-

kel-woonhuis bouwen. Het werd ontworpen door de Hilversumse

architect J.H. Slot, die al meer voor hem gewerkt had. Korte tijd

later, ook nog in 1928, gaf G. de Jong aan architect Slot de op-

dracht om het hele hotel om te bouwen tot winkelwoonhuizen.

Hiermee werd Hotel De Gouden leeuw veranderd in een rij win-

Fragment van de bouwtekening uit 1907. Hierop is het ontwerp te zien
van de verbouwing van een deel van het Hotel De Gouden Leeuw tot win-
kelruimte voor Apotheek Emma.

Het hotel De Gouden Leeuw aan de Emmastraat 14 rond
1910. Links in het gebouw is te zien dat een gedeelte van
de begae grond verbouwd is tot winkel. Het is de oudste
vestiging van de Emma Apotheek.
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was, werd de begane grond op nr. 14 in 1930 in gebruik genomen

door M.B. Schaap met een winkel in kunstnijverheidsartikelen. In

1939 verhuisde hij naar de ‘s-Gravelandseweg 31B.

De Emma Apotheek was inmiddels naar een nieuw gebouw aan de

Emmastraat 26 op de hoek met de Nassaulaan verhuisd. De apo-

theker heeft dit karakteristieke gele bakstenen pand in 1920 laten

bouwen. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds de Emma

Apotheek. 

In 1923 werd naast het hotel De Gouden Leeuw een blok met drie

winkel-woonhuizen en een bovenwoning gebouwd naar ontwerp

van de architecten Bakker en Bunders in opdracht van H. van Dijk.

Na het gereedkomen van de bouw werd in de meest rechter winkel

het befaamde Maison van Berkel van banketbakker A.C.H van Ber-

Deze ansicht van de win-
kels aan de Emmastraat
uit 1924 geeft nog een
dorpse sfeer. Te zien is
dat links het grote win-
kelpand met slagerij van
Dijk en bakkerij van Ber-
kel al gebouwd is maar
rechts het hotel De Gou-
den Leeuw nog maar ge-
deeltelijk verbouwd is tot
winkels.
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kels. Nog enkele jaren werden kamers op de verdieping als hotel-

kamers verhuurd maar in de loop van de jaren werden de ruimten

op de verdieping in gebruik genomen door de winkeliers op de be-

gane grond. In de winkelruimte op de hoek met de Luitgardeweg

vestigden R.J. Ramselaar en G.H. Koolmees hun banketbakkerij

Maison Koolmees, later Maison Ramselaar genoemd. Een naam

die nog lang in gebruik bleef bij de opeenvolgende banketbakkers.

Nog steeds is er een banketbakker gevestigd. Banketbakker Ver-

burgt heeft inmiddels ook de naastgelegen winkelruimtes in ge-

bruik. Nadat het hotel De Gouden Leeuw definitief opgeheven

Voormalig Hotel De Gouden Leeuw
is bijna onherbaar verbouwd tot
winkels met bovenwoningen. De

foto toont de situatie in 2015. Links
onder het hoge puntdak is het voor-

malige woonhuis van de hotelier
G.L. De Jongh, nu Cafetaria Tast  Toe.
Rechts onder de torenvormige hoek
is nog steeds een bakkerij, al jaren
de vestiging van Bakkerij Verburgt.

In het midden is de Luchroom 't
Boerinneke.

De winkels aan de Emmastraat 20-
22a in 1926. Links was de Slagerij P.
van Dijk, nu Pizzeria De Houtoven.
Rechts was jarenlang een bakkerij

van de familie van Berkel. Later was
hier de Kapsalon van Gert van de
Wetering Hairstyling gevestigd.

Foto vanaf dezelfde
plaats. De Emm-
straat heeft nu een
meer stedelijke
uitstraling gekre-
gen. De straat-
wand bestaat nu
uit een aaneenge-
sloten rij met win-
kels en
horecavestigingen.
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waarvan achtereenvolgende generaties steeds dezelfde naam droe-

gen, namelijk: J.J. Kok. 

Een volgende grote ingreep in de bebouwing langs de Emmastraat

kwam in 1931. Alle huizen en verdere gebouwen van nr. 38 tot en

met nr. 44 werden afgebroken. Er voor in de plaats kwam een

lange gerekt blok met zeven winkel-woonhuizen. Eén gebouw

bleef staan: nr. 34a-36. Op nr. 34a had Johannes Albertus Tapking

zijn zaak. Tapking was kleermaker van beroep. Tapking stamde

uit een geslacht van kleermakers en hij was in 1925 vanuit Hilver-

sum naar Chicago, USA vertrokken en in 1927 vanuit New York

weer terug gekeerd naar Hilversum. Hij had zich toen aan de Em-

mastraat op nr. 18 gevestigd als kleermaker. In 1930 verhuisde hij

met zijn kleermakerszaak naar nr. 34a waar hij tevens een ontvlek-

inrichting begon. De stomerij van Tapking heeft jarenlang op deze

plek aan de Emmastraat gezeten. In 1950 is Tapking een heren-

modezaak en avondkledingverhuur aan de Zeedijk begonnen.

Deze herenmodezaak bestaat nog steeds.

In de winkel op nr. 36 heeft een keur aan winkels gekend: kan-

toorboekhandel D.V.B. van J.A.J. Verstege, garagebedrijf van A.

Bos, J.W. Rolaff, commies in specerijen, de weduwe G.J. Hermei-

jer-Kok met De Primeur, Groente- en Fruithandel, H. de Zoeten

met een wederom een garagebedrijf. In het buurwinkelpand (no.

36 dus) was na de oorlog lange tijd de gerenommeerde winkel in

sportartikelen van Fa. Chas. Disse gevestigd. Naast Sporthuis

Disse vestigde Cees van de Graaf zich er met zijn fotospeciaalzaak.

Hij was ooit begonnen in een vestiging van Fotokino Rob Strik aan

de Groest nabij de Langstraat. Toen het winkelpand naast Disse

vrijkwam zag Van de Graaf zijn kans. Hij zit er nu ook al zo’n 25

jaar. In 1931 werd tussen het dubbele winkelpand 34a-36 en de Ko-

ningsstraat een geheel nieuw blok met winkel-woonhuizen ge-

bouwd. Drogisterij-opticien Fa. Th. Van Gestel is een van de

oudste, zo niet de oudste winkel aan de Emmastraat. In de 90 jaar

dat deze zaak bestaat, ontwikkelde Van Gestel zich van drogist tot

speciaalzaak in gehoorapparaten en opticien. Van Gestel heeft nu

drie naast elkaar gelegen winkels in gebruik.

Evert van Wijngaarden verplaatste zijn kantoorboekhandel van

Emmastraat 16a naar de spiksplinternieuwe winkelruimte op nr.

38a, een van de winkels die nu mede in gebruik is bij Van Gestel.

In 1927 laat de tweede generatie fotograaf J.J. Kok het be-
staande pand verbouwen tot dit indrukwekkende winkel-
woonhuis. De winkel komt op nr. 30 op de hoek met de
Nassaulaan. Het foto-atelier bleef gevestigd op nr. 32-34, het
huidige witte pand naast de winkel (op de foto niet zichtbaar).
De winkel is nu Jacq's Bloemboetiek De Binnentuin.

In de oude villa van aannemer Nicasius van Veerssen was ja-
renlang de kledingmakerij en stomerij van Tapkin gevestigd.
In de het linkergedeelte heeft fotograaf Cees van de Graaf zijn
winkel. Hij was ooit begonnen met een filiaal van Fotokino Rob
Strik aan de Groest nabij de hoek met de Langestraat.
In het losstaande smalle witte pand net ernaast was jarenlang
de winkel van de gerenommeerde sportzaak Disse. Nu is er een
specialist in gehoorapparaten de Hoorspecialst Beter Horen
gevestigd.
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kel gevestigd. Zijn zonen namen later het banketbakkersbedrijf

over. Een van de broers van Berkel verkreeg landelijke bekendheid

door zijn optreden voor de televisie waarbij hij lyrisch verhaalde

over het maken van petit fours. De banketbakkerij startte op nr.

18.

Ook de andere hoek van de Emmastraat en de Nassaulaan onder-

ging een complete verandering. In 1927 werden de bestaande

woonhuisjes omgebouwd tot een winkel-woonhuis op Emma-

straat 30 en een rij woningen langs de Nassaulaan. De gebouwen

op Emmastraat 32-34 werden verbouwd tot woonhuis en fotoate-

lier. Daar resideerde jarenlang de bekende familie van fotografen,

Foto van vóór 1927 met het fotoatelier en win-
kelwoonhuis van fotograaf J.J. Kok. Drie genera-

ties fotografen met dezelfde naam, Jan Jacob
Kok, woonden en werkte hier. De eerste foto-
graaf J.J. Kok stopte rond 1920 met zijn winkel
en ging zich geheel toeleggen op de kunstfoto-

grafie onder het pseudoniem Jean Cuisinier.

De winkels aan de
Emmastraat 20-
22a in 2015. Op-

nieuw een
kapperszaak The

Hairclub, nu op nr.
22. Goed te zien is
dat de Emmastraat
een geliefde plek
voor het vestigen
van horeca is ge-
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Willem, en na 1937 zoon Johannes Vlijm, verkochten er fietsen en

brommers. Kramer bleef er niet lang. In de oorlog woonde er J.J.

Mulder, metaalbewerker bij de NSF. In de jaren vijftig was het J.

Kloek die er zijn stoffeerderij dreef. Ook zijn zaak bestaat allang

niet meer. Het naastliggende woonhuis op nr. 80 werd in het begin

van de oorlog, rond 1941, verbouwd tot drogisterij van A.J.H. Jan-

sen. In het midden van de jaren zestig kwam hier de Fa. A. Papen-

burg, loodgieter en fitter.

In 1930 werd een tweede blok woningen (52-62) omgebouwd tot

winkel-woonhuizen . Nummer 52-54 werd verbouwd tot de sla-

gerij C. de Haas. Op nr. 56 vestigde zich Wiebe Bijlsma met de

merkwaardige combinatie van een winkel in vis en aardappelen.

Hij verhuisde in 1941 naar het slachthuisplein waar hij handelaar

in autobanden werd. In zijn oude winkel aan de St. Vitusstraat

Het linker gedeelte van de rij met de zeven nieuwe
winkels uit 1931. Opticien van Gestel, oorspronkelijk
negetig jaar geleden begonnen op nr. 20a, heeft in-
middels drie naast elkaar gelegen winkels, nrs. 38,
38a en 40, ingebruik.

Een moderne reclame-uiting, de folder is uitgegroeid
tot een tijdschrift met informatie over de winkel en ui-
teraard met de nodige aanbiedingen. Dit is een num-
mer van het tijdschrift van Van Gestel met aandacht
voor het 90-jarig bestaan van de onderneming.

De rechter helft van de rij met zeven nieuwe win-
kels uit 1931. De winkel links heeft over de jaren
heen een groot aantal winkel gekend, waaronder
de avondwinkel Convienice Store, en nu een meu-
belhandel ZitAxi.nl. In het midden is van het begin
af aan een kapperszaak, eerst van de heer Exalto,
nu Profesional Hairstyling Dick en Hanneke van
Dieren. Pfaff Naaimachinehandel zit van het begin
op nr. 42a.
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Op nr. 40 had de brood- en banketbakkerij Gebr. Deenink jaren

lang een filiaal. De Gebroeders Deenink hadden ook filialen aan

de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Elleboogstraat. De winkel

aan de Emmastraat werd geleid door mej. H. Cirkel.

De allure van de Emmastraat werd vergroot toen de Firma Bern.

Eichholtz in comestibles er een filiaal opende op nr. 40a. Eichholtz

was een grote naam (o.a. in Amsterdam). Nr. 42 werd een kap-

perszaak waar de heer A.H.J. Exalto de schaar hanteerde. Thans is

er nog steeds een kapperszaak gevestigd: Kapsalon Dick en Han-

neke van Dieren. 

De Firma Pfaff opende op nr. 42a een naaimachinehandel. Hoewel

inactief is deze firma nog steeds gevestigd op dit adres. Op het

laatste adres in deze nieuwe winkels opende Albertus van Hamers-

veld zijn handel in automobielen. Jarenlang was er nadien de spe-

ciaalzaak in autostoelen van Scheel gevestigd.

Op de hoek met de Koningstraat stond een oude villa. Deze werd

rond 1927 omgebouwd tot vier winkels. Op Emmastraat 46 ves-

tigde zich P.J. Voorvelt als sigarenwinkelier. J.P. Matheij heeft de

zaak onder de naam Sigarenmagazijn Emma nog lange tijd gedre-

ven. Om de hoek op Koningstraat 2, 4 en 6 werd kleinere winkel-

ruimten gemaakt. In de loop van de jaren heeft Antilope, ooit

begonnen als dealer in Honda motoren, alle vier de winkelruimte

in gebruik genomen voor haar rijwielhandel.

Op de andere hoek van de Emmastraat en de Koningsstraat stond

van oudsher het Hotel De Zwarte Arend. In 1911 liet de meubelma-

ker en -handelaar Olthoff het hotel ingrijpend verbouwen tot

showroom, werkplaats en woonhuis. Hij heeft er maar kort geze-

ten. In 1920 werd de winkelruimte omgebouwd tot Lunchroom

Moderne. Ook P. Dietrich heeft het gebouw in gebruik gehad als

verkooplokaal, veilinghuis zouden wij nu zeggen. In dejaren na de

oorlog tot de afbraak rond 1985 heeft de KRO het gebouw gebruikt

als magazijn en kantoorruimte.

Het is opvallend dat na de oorlog verschillende handelaren in au-

tomobielen en motoren zich vestigden langs de Emmastraat. Zo 

is Antilope begonnen als dealer van Honda motoren. De stalhou-

derij van W.J. de Jongh werd het garagebedrijf van J. Scheffer. In

de oude boerderij van Splint op de Emmastraat (no. 9) had F. Peters

jr. een showroom met automobielen. 

Opkomst en einde van de St. Vitusstraat als winkelstraat Terug naar

de andere kant van de Klein Rome. In 1928 en 1930 kwamen ook

in de Liebergerweg (thans de St. Vitusstraat) meer winkels. Hier

werden bestaande woningen omgebouwd tot winkel-woonhuizen.

In 1928 werd het dubbelwoonhuis op nr. 76 en 78 verbouwd tot

twee winkels. Op nr. 76 vestigde H. Tabak zich als schoenmaker.

Hij maakte in 1937 plaats voor slager E.J.H. Helderman. In de jaren

zestig werd het weer een schoenmakerij, dit maal van Hans Rei-

niers. In 1974 verhuisde hij zijn schoenmakerij naar het nieuwe

winkelcentrum Het Hilvertshof. In 1989 neemt zijn zoon Ferry Rei-

niers de zaak Hakky Ambachtelijke Schoenmakerij over. 

Op nr. 78 vestigde J. Kramer zijn rijwielhandel. Hij was niet de

enige rijwielhandelaar in Klein Rome. Aan het Wandelpad op nr.

42 was jarenlang de Fa. W. Vlijm Rijwielhandel gevestigd. Vader

Detail van de entree van Emmstraat
30. Op de gevel het devies van foto-

graaf J.J. Kok: Ars fons vitae, Kunst als
bron van leven. Op de kop van de rode
betonbalk staat verder te lezen: 1927
juli Olga Kok, als herinnering aan de

verbouwing.
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Beek, boterhandelaar. In de oorlog vestigde B. de Jong er zijn han-

del in groente en fruit. Hij bleef er tot de jaren zeventig. Na hem

was in de grote schuur achter het huis nog lange tijd een meubel-

stoffeerderij gevestigd.

Gold het overwegend katholieke karakter van de buurt nu ook voor

de winkeliers? Om daar een goed antwoord op te geven, heb ik ar-

chiefonderzoek verricht. Gekozen is voor het jaar 1938 omdat dit

het laatste jaar is waarvoor de benodigde archiefstukken beschik-

baar waren. Voor dat jaar zijn in het hiervoor beschreven gebied

zoveel mogelijk alle winkels opgezocht met behulp van het adres-

boek 1938. Dit bleken er 66 te zijn. Daarna is van elke winkel de

winkelier in het bevolkingsregister opgezocht om naam, beroep

en geloof vast te stellen. Eén winkelier gaf aan geen geloof te heb-

ben En van vijf winkeliers kon (nog) geen geloof vastgesteld wor-

In 1911 werd het oude hotel De
Zwarte Arend verbouwd tot
winkelwoonhuis voor de meu-
belhandel van Olthof. Deze an-
sichtkaart uit 1920 laat zien
dat het gebouw dan in gebruik
is bij P. Dietrich als veilighuis
en op de begane grond de Lun-
chroom Moderne is te vinden.

De winkelwoonhuizen aan
de St. Vitusstraat 76-78
zijn jaren geleden weer
terug veranderd in woon-
huizen.
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kwam Abraham van Spier, koopman in ongeregelde goederen.

Vanwege zijn jood zijn werd hij in 1943 in Seibersdorf vermoord.

Na de oorlog was zijn huis geen winkel meer.

Nr. 58 bleef nog een tijd in gebruik als woonhuis, maar in 1937

vestigde Johannes van den Tweel er zijn zuivelhandel. De Fa. J. van

den Tweel & Zoon heeft tot midden jaren tachtig bestaan.

Nr. 60 werd in 1935 de banketbakkerij van G.M. de Haas. In 1941

woonde en werkte de beeldhouwer A.H. Simonis er. Na de oorlog

wordt het opnieuw een bakkerij. Dit maal van broodbakker F.K.L.

van Vliet. Nr. 62 kende achtereenvolgens de winkel van melkhan-

delaar S. Haverlag, groentehandelaar T. Beijer en Cornelis van de 

De rijwielhandel Anti-
lope heeft in 1970 de
drie winkels aan de
Koningsstraat in ge-

bruik. Op Emmastraat
46 is dan nog de Siga-
renmagazijn Emma.

De hoek Emmstraat –
Koningsstraat in

2015. De sigarenma-
gazijn is verdwenen.
De winkels zijn ver-
bouwd tot een grote
winkel voor de Rij-

wielhandel Antilope.
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circa 55%, gevolgd door een grote groep Hervormden. De overige

geloofsgroepen vormden kleine minderheden. Er is wel een op-

vallend verschil: winkeliers van Joodse huize ontbraken in 1938.

Dit werd echter twee jaar later (in 1940, het eerste bezettingsjaar!)

goedgemaakt toen A. van Spier met zijn handel in onregelmatige

partijen zich aan de St. Vitusstraat vestigde. 

Wederopbouw, periode van groei en verandering

De levensmiddelenbranche volgde na de oorlog de algemene ten-

dens van schaalvergroting. Het waren niet de grote jongens die de

kleintjes opslokten of van de markt afdrukten, maar op zoek naar

vergroting van omzet werd een aantal kleintjes groot. De winkels

aan de Emmastraat waren doorgaans luxe winkels, zaken. In de

rest van Klein Rome waren het buurtwinkel(tje)s. Ik behandel ze

hierna per branche: de kruidenier, de melkboer, de groenteman,

de slager en de bakker. 

De kruidenier Van het einde van de 19e eeuw tot in de jaren 1930

was het relatief eenvoudig om een winkeltje te beginnen in krui-

denierswaren, comestibles of koloniale waren. Veel vakkennis was

niet nodig en elke buurt kende wel enkele van deze kleine winkel-

tjes die vanuit de voorkamer gedreven werden. Later werden in

blokken met woonhuizen een of meerdere winkelwoonhuizen op-

genomen. In plaats van een kamer en suite was de begane grond

opgedeeld in een winkel aan de straat en een woonkamer voor de

winkelier er direct achter. Het werk was arbeidsintensief. De win-

kelier kocht bij een grossier die de waren afleverden in vaten, zak-

Schoenmakerij Reiniers
aan de St. Vitusstraat
76.

Schoenmakerij Reiniers
werd in 1974 “Hakky”
Bar in het Hilversthof,
dat in dat jaar geopend
werd.

Rijwielhandel Fa.
W. Vlijm was ja-
renlang gevestigd
aan het Wandelpad
42. Je kon er ook
terecht voor brom-
mers van het
Amersfoortse merk
Ensink.
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den. Van de overgebleven 60 winkeliers bleken er 32 Rooms-ka-

tholiek te zijn en van de overige 28 winkeliers was het merendeel

Nederlands Hervormd. De winkeliers woonden, ongeacht hun ge-

loof, verspreid door Klein Rome, met een lichte voorkeur voor de

winkeliers van NH huize om zich langs de Emmastraat te vestigen

en die van RK huize langs de St. Vitusstraat. Verschillen zijn echter

miniem. 

De conclusie is dat, ondanks de naam Klein Rome, de winkeliers

in Klein Rome een perfecte afspiegeling vormen van de algemene

opbouw van de bevolking in Hilversum: Een RK meerderheid van

Schoenmaker
Hans Reiniers

aan het werk in
zijn eerste werk-

plaats achter
Faisantenstraat

23.
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supermarkt met een zeer ruim assortiment huishoudelijke pro-

ducten. Deze supermarkt bestaat nog steeds, zij het dat het via al-

lerlei overnames en fusies nu een Plus Markt is.

Het kopen ‘op de lat’ of ‘op de pof ’ sneuvelde in dezelfde tijd. Het

was voor de winkelier die zelf ook steeds vaker contant moest af-

rekenen niet meer mogelijk krediet te bieden. Het boekje hield het

langer uit, maar verdween in de loop van de jaren ‘70. Tegelijkertijd

verdwenen de kleine kruideniers. Kruidenier Gijs van Wijk in de

Jan van Beierenstraat sloot zijn winkel kort voor 1960. Kruidenier

Felix op ‘t Eijnde aan het begin van de Faisantenstraat sloot zijn

deuren in de tweede helft van de jaren ‘60. Kruidenier Anthonius

Erberveld aan het Achterom op de hoek met de Jan van Beieren-

straat sloot zijn deuren begin jaren ’70 toen voor zijn deur zo’n

beetje alles afgebroken werd voor de aanleg van de verdeelweg, nu

het Schapenkamp. Kruidenier Lammert Buist op de hoek van de

Pauwenstraat en de Diamantstraat hield ‘t het langste uit. In de

loop van de jaren ‘90 ging hij met pensioen. Zoals zo vele kleine

zelfstandigen kon ook hij geen opvolger vinden voor de winkel.

Kruideniers Buist kreeg aan het einde van zijn loopbaan te maken

met een nieuw verschijnsel. Hij werd steeds meer en meer een win-

kel waar men aan het begin van de avond nog even terecht kon

voor de vergeten boodschappen. Hij mopperde weleens dat hij het

aan het einde van de dag meer klanten zag dan de hele dag bij el-

kaar en dat men om de meest vreemde producten kwam vragen.

Regelmatig vertrok de laatste klant tegen zeven uur. Toch zou het

nog wel eens zo kunnen zijn dat hij zijn lange bestaan hier aan had

te danken. Melkhandelaar Boelhouwer had soortgelijke ervaringen

nadat hij zich aangesloten had bij de SRV en ook kruidenierswaren

ging verkopen. Hij erkende dat hij het zonder deze klanten in de

‘late’ uurtjes nooit gered had. 

Kruidenier Kroon, op de hoek van de St. Vitusstraat en de Ker-

klaan, volgde een geheel andere weg. De familie Kroon had in Hil-

versum verschillende winkels in levensmiddelen en een

groothandel. Kroon aan de St. Vitusstraat koos er uiteindelijk voor

om alleen als groothandel verder te gaan. In de jaren ‘40 sloot dit

bedrijf, inmiddels Fa. Wolfswinkel & Van Zijtveld, zich aan bij A

Verspreid door de buurt waren in de
loop van de jaren meerdere kleine win-
keltjes gevestigd, waarover we nu wei-
nig meer kunnen terugvinden. Zo'n
winkeltje was gevestigd op kerklaan
45.

Niet alle winkeliers in Klein Rome
waren rooms-katkoliek. Zo was drogist
Elbert Gerrit Donkersgoed Nederlands
Hervormd. Hij had zijn winkel aan de
Diamantstraat 69. Zijn zoon verhuisde
in de jaren '80 naar de Emmastraat.
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ken of balen. De winkelier moest dit in zijn winkel overscheppen

in de voorraadbussen of -potten. Voor de klant moest vervolgens

alles afgewogen worden en in zakjes gedaan: “Mag het iets meer

zijn, mevrouw?”… 

Al ver voor de oorlog begonnen winkeliers over te stappen op voor-

verpakte producten. Ze wogen de producten in hun winkel in stan-

daard hoeveelheden af, deden het in zakjes of pakjes en zette deze

in de winkel. De zakjes hadden vaak eenvoudige opschriften of de

stempel van de winkelier. Fabrikanten zagen al snel mogelijkhe-

den van voorverpakken en begonnen hun producten af te leveren

in fraai bedrukte verpakkingen met hun naam en met gebruiks-

aanwijzingen. Na de oorlog was het verkopen van voorverpakte

waren al snel gemeengoed. De volgende stap was dat kruideniers

de service boden te kopen via het ‘boekje’. De kruidenier of zijn

knecht kwam een of twee keer per week het boekje ophalen.

Daarin had de huisvrouw haar boodschappen genoteerd en de vol-

gende dag werden deze boodschappen afgeleverd. De rekening

werd een keer per week betaald. Voor ‘vergeten’ boodschappen

kon men altijd tijd tussendoor in de winkel terecht en deze werden

dan bijgeschreven in het boekje. In Klein Rome zag men dan ook

verschillende kruideniers hun rondgang maken. 

Voor de kruidenier was het beroep nog steeds arbeidsintensief en

hij moest ook nog eens alles voorfinancieren. De klant betaalde

immers de week achteraf en kocht dus op de pof. De volgende stap

werd gezet door de kruidenierswinkel van de Coöperatie Help U

Zelf. Deze kruidenierswinkel was voortgekomen uit de in 1905 op-

gerichte Coöperatieve broodfabriek Help U Zelf van de R.K. Werk-

liedenbond St. Joseph. De winkelier zette de schappen met

producten niet meer achter de toonbank maar er voor, schoof zijn

toonbank naar achteren en plaatste een stapeltje winkelmandjes

bij de deur. De klant kon nu zelf de gewenste producten uitzoeken,

in het mandje doen en afrekenen. De laatste stap zette deze krui-

denier rond 1963. De kruidenierswinkel werd een supermarkt. De

zaak was inmiddels aangesloten bij de landelijk opererende super-

marktketen Co-op en verhuisde naar het gloednieuwe winkelcen-

trum De Riebeeck galerij aan de Oosterengweg. Een echte

De winkels aan de St. Vitusstraat
52 – 60 zijn alleen nog maar her-

kenbaar aan de grote winkel-
puien. Ze zijn jaren geleden
verbouwd tot woningen.
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nastraat. Zij gingen wonen op nr. 26 van waaruit zij beiden melk

uitventten in Klein Rome. Na de dood van haar vader begon Cijtje

ook een winkeltje. Haar winkeltje groeide uit tot een kleine melk-

zaak waar men ook terecht kon voor andere melkproducten. Haar

neef Meep Tukker, zoon van haar broer Evert, werd opgeleid om

de zaak over te nemen maar hij kwam in 1942 om het leven bij een 

bombardement in Amiens, Frankrijk. Na de oorlog deed Cijtje

Tukker de zaak over aan het echtpaar Bosma. Hun dochter huwde

met Willem Boelhouwer. Boelhouwer bouwde de zaak uit tot een

winkel en had tevens een melkwijk waar hij dagelijks melk en

melkproducten rondbracht. Ook sloot hij zich aan bij de SRV en

ging verschillende frisdranken en kruidenierswaren voeren. 

Nadat Van den Tweel zijn zuivelhandel gesloten had nam Boelhou-

wer diens melkwijk over en hij werd daarmee de laatste melkboer

in Klein Rome. Midden jaren ‘90 stierf hij in het harnas; hij werd

op een kwade ochtend bij de voorbereiding van zijn melkronde

onwel en overleed korte tijd later. Zijn weduwe besloot de winkel

niet voort te zetten, waarmee de laatste melkboer uit Klein Rome

verdween. Boelhouwer was tevens de laatste die op regelmatige

basis aan huis levensmiddelen bezorgde. Met hem verdween een

rijke traditie uit Klein Rome. Coenraad Tukker, de zoon van

Meeuwis, volgde een geheel andere weg. Hij ventte nog wel een

aantal jaren melk uit, maar begon rond 1896 een melksalon op de

splitsing van de St. Annastraat en de Roosendaalstraat. Deze melk-

salon werd gevestigd in het winkel-woonhuis dat tegen de achter-

zijde van de bakkerij Van Breemen aan de Roosendaalstraat was

De kruidenierswinkel van de Coöperatie Help
U Zelf op de hoek van de St.Annstraat 2 en de
Kerklaan in de jaren '50. De Coöp. Help U Zelf
had meerdere filialen in Hilversum, onder
andere aan de Larenseweg en de Hilvert-
sweg.

In 1906 werd een winkel-
woonhuis op Jan van 
Beierenstraat 15 gebouwd.
Voor zover was na te gaan
was dit altijd een kruideniers-
winkel, o.a. van Hendrik 
Josephus Willemars. 
De laatste kruidenier die hier
zat was Gijs van Wijk. 
Het is sinds het begin van de
jaren '60 een woonhuis.
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& O voor Levensmiddelen, een samenwerkingsverband van zelf-

standige groothandels en supermarkten. De winkel groeide uit tot

distributiecentrum. A & O verdween rond 1980 door overname.

Hoewel A & O in Klein Rome een distributiecentrum had, heeft zij

er nooit een A & O supermarkt gehad. De min of meer co-operatief

samenwerkende kruideniers en hun groothandels zoals de EN-

KABé ( Buist), Co-op (Help U Zelf ) en A & O (Wolfswinkel & Van

Zijtveld) gingen in de loop van de jaren ‘70 en ‘80 ten onder omdat

de structuur van deze ondernemingen niet opgewassen bleek

tegen de snelle veranderingen in de wereld van de supermarktke-

tens. 

De melkboer De melkboer kwam dagelijks met verse melk langs

de deur. Bij hem kon je ook terecht voor karnemelk en boter en

soms ook voor kaas en eieren. Het waren doorgaans boeren zelf

die de melk van hun koeien, geiten en schapen uitventten. 

Van de resterende melk aan het einde van de dag werd boter, kaas

en andere zuivelproducten gemaakt door hen zelf of door opko-

pers van de melk. De opkopers zouden gaandeweg in de 19e eeuw

een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Zij stichtten melkfabrie-

ken waarin naast de dagverse melk ook veel andere zuivelproduc-

ten werd bereid zoals karnemelk, room, yoghurt, vla, pap, boter,

kaas en roomijs. Melkboeren ventten deze producten dan weer uit.

De veehouders zelf konden kiezen: of doorgaan als boer en zelf de

melk uit te venten dan wel de melk te verkopen aan opkopers en

melkfabrieken of van beroep te veranderen en melkventer ofwel

melkboer te worden.

Aan de rand van Klein Rome werd in 1886 zo’n melkfabriek ge-

sticht. Gerrit Huis in ‘t Veld had enkele jaren eerder een bestaande

melkinrichting in de Kerkstraat overgenomen. Die dateerde uit

1876. Huis in ‘t Veld liet vervolgens in 1886 een nieuwe melkfa-

briek op de hoek van de Herenstraat 2-10 en de Groest 92 bouwen.

In Klein Rome was Meeuwis Tukker de laatste veehouder die nog

zelf de melk van zijn eigen koeien uit zou venten. Hij bezat de grote

boerderij De Hoenderhof aan het Achterom waar later in 1937 de

inrit van de Beatrixtunnel aangelegd zou worden. Zijn kinderen

zouden elk op hun eigen manier een ontwikkeling doormaken in

de manier van verkopen van melkproducten. Aan het einde van

zijn leven verkocht Meeuwis Tukker zijn boerderij en verhuisde

met zijn ongehuwde dochter Lusia ‘Cijtje’ Tukker naar de St. An-

Het interieur van de kruidenierswinkel van de Co-opera-
tie Help U Zelf rond 1940. Kruidenier van der Linden staat
nog achter de toonbank, waarop de grote voorraadpot-
ten te zien zijn. Veel producten moesten voor de klanten
nog afgewogen worden. Op het langwerpige bord staat
te lezen: Hebt U al gebruikt onze prima Glans- en Grond-
verf? Op het rechthoekige bord: “ARABIA” zoete ooster-

sche wijn. Ruim gesorteerd was deze winkel wel.

Het interieur van de kruidenierswinkel van de Coöperatie
Help U Zelf na de vernieuwing in de jaren '50. De produc-
ten staan voorverpakt in de schappen. Op de randen van

de schappen zijn de prijzen te lezen. De zelfbediening
deed zijn intrede. Kruidenier van der Linden staat midden

voor de schappen. 
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naar beneden langs de flessen en pannen met melk en andere koel

te houden etenswaren. Zo kon je bij Coenraad of zijn vrouw Grietje

terecht voor een heerlijk koel glas melk midden in de zomer. 

Het cafébedrijf was een café met volledige vergunning. Dat wil zeg-

gen dat Coenraad Tukker ook tevens slijter was, maar in 1902 werd

bier nauwelijks in flessen verkocht. Sommige caféhouders waren

tevens bierbottelaar. Zij kochten vaten bier in om uit te tappen

maar ook om flesjes bier mee te vullen. De bierbottelarij bleef tot

ongeveer 1955 verbonden aan Café Tukker. In 1928 heeft Henk van

der Voort Café Tukker overgenomen van zijn schoonouders Coen-

raad en Grietje Tukker-Koelink. Het bedrijf werd geconfronteerd

met de crisis van de jaren dertig en daarna met de oorlog. Na de

oorlog kwam er voor de gehele winkelstand van de St Vitusstraat

een grote klap. In 1955 werd de spoorwegovergang tussen de Lie-

bergerstraat en Liebergerweg gesloten. De Liebergerstraat werd

omgedoopt tot St. Vitusstraat en verloor zijn functie als door-

gaande straat. Dit was voor alle winkeliers langs de St. Vitusstraat

een gevoelig verlies. Voor hun klandizie waren zij nu meer dan

voorheen aangewezen op de direct omwonenden. In 1964 werd

café Tukker gesloten. De in 1962 door de Gemeente Hilversum

aangekondigde kernsanering omhelsde toen nog de sloop van

bijna de helft van Klein Rome. Geen aanlokkelijk vooruitzicht voor

de (resterende) winkeliers. Zuivelhandel J. van den Tweel & Zoon

was in 1937 opgericht als winkel in zuivelproducten. Ook Van den

Tweel zou voor een groot deel van zijn omzet afhankelijk zijn van

een melkwijk. Johannes van den Tweel, afkomstig uit Eemnes, had

geen achtergrond als boer. Hij was vakman op het gebied van zui-

velproducten. In zijn winkel kon je dan ook terecht voor een veel

breder assortiment melkproducten: volle melk, halfvolle melk,

yoghurt, karnemelk, chocolademelk, koffieroom, room, slag-

room, melkpoeder, babymelk(poeder), roomboter, margarine,

kaas, eieren en dat in meerdere soorten en smaken. Zijn zoon Ar-

nold van den Tweel zette de zuivelhandel voort. Hij sloot de winkel

rond 1985 toen zijn vrouw ernstig ziek werd en hem niet meer kon

bijstaan in de zaak.

In de kernsanering van de
jaren '70 moest het win-
kelwoonhuis plaats
maken voor een buurt-
speelplaatsje.

Het voormalige distribu-
tiecentrum van Fa.
Wolfswinkel en Van Zijt-
veld, een onderdeel van A
& O voor Levensmiddelen.
Deze grossier was voort-
gekomen uit de kruide-
nierswinkel geheel rechts
op de foto. A & O had een
filiaal in Hilversum aan
de Radiostraat op de hoek
met de Kam. Onnesweg.

Dromen met je neus tegen de ruit 154

gebouwd. In 1902 kocht Coenraad Tukker het bierhuis annex thee-

salon van de weduwe Higler-Lens op de hoek van de St. Vitusstraat

en de Kerklaan. Hij verhuisde met zijn gezin en bedrijf daar heen.

Je kon vanaf dan bij hem terecht voor bier, wijn, melk, limonade

en waters. Frisdrank was in die jaren nog nauwelijks verkrijgbaar.

Er waren wel limonades, maar dat waren geen goedkope dranken.

Aan de Emmastraat 42 stond rond 1900 een limonadefabriek van

E.K.J. Scheltema, waarover verder weinig bekend is. In elke salon

stond melk op de kaart. Ook bij gerenommeerde uitspanningen.

De melk werd gekoeld in grote ijskasten. Bovenin de ijskast wer-

den op enkele latten grote blokken ijs gelegd, gekocht bij de IJs-

fabriek in de Anthonius Brouwerstraat en het smelt water droop

Aan het begin van de
Faisantenstraat

waren een tijdlang
twee buurtwinkel-

tjes. In 1915 werd nr.
1 verbouwd tot win-

kel. Nr. 5 werd in
1926 verbouwd tot
kruidenierswinkel

van Felix op 't Einde.
Deze laatste sloot

rond 1970 definitief
de deur.

Aan het Achterom 121 op de hoek met de Jan
van Beierenstraat liet de kaas- en eierenhande-
laar A.J. van Ooijen een nieuw winkelwoonhuis
bouwen. Twintig jaar later liet hij naast dit huis
een nieuw woonhuis en magazijn bouwen. Zijn
oude winkel werd een kruidenierswinkel, eerst
van Cornelis F.L. Wildeburg en later van Antho-

nius Erberveld.
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Voormalig Café Tukker
aan de St. Vitusstraat
46. In 1902 nam Coen-
raad Tukker de theesa-
lon van de weduwe
Higler-Lens over en
begon er zijn café
annex bierbottelarij.

Aan het begin van de
20e eeuw was aan de
Eemastraat 42 de limo-
nadefabriek van E.K.J.
Scheltema  te vinden.

De bakkerij van de rooms-ka-
tholieke Coöperatie Help U
Zelf. De foto is waarschijnlijk
in 1917 gemaakt na de bouw
van de het nieuwe kantoor
met de twee meelzolders. De
bakkerij met winkel is in het
lage deel links. Op de voor-
grond de broodventers met
hun broodkarren.
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De groenteman De markt op de Groest en (na 1933) op het Lang-

gewenst voorzag een groot deel van de Hilversumse bevolking van

verse aardappelen, groente en fruit. Toch vestigden zich in Kleine

Rome enkele winkels in groente en fruit. Net als veel kruideniers

hebben zij weinig sporen nagelaten. Zo was er in de Roosendaal-

straat een tijdje een groenteman gevestigd. Aan de St. Vitusstraat

completeerde de B. de Jong het traditionele rijtje levensmiddelen-

winkels: slagerij van C. de Haas op nr. 54, zuivelhandel van J. van

den Tweel op nr. 58, bakkerij van F.K.L. van Vliet op nr. 60 en B.

de Jong als groenteman op nr. 62. De kruidenier Roodselaar zat

een klein stukje terug op nr. 36. Jarenlang had K.J. Tabak een

groentehandel aan de Diamantstraat recht tegenover de Faisan-

tenstraat. Aan de Emmastraat waren A. Breedijk en J.D. Hilbrands

kort na de oorlog winkels begonnen in respectievelijk zuivelpro-

ducten (‘t Boerinneke) en groente en fruit. 

De slager Klein Rome kende ook slagers. Een bekende slager met

lange staat van dienst was Cornelis de Haas aan de St. Vitusstraat.

Cornelis de Haas opende aan de St. Vitusstraat 52-60 in 1930 zijn

slagerij. Deze slagerij heeft bestaan tot eind zeventiger jaren. De

slagerij van P. van Dijk aan de Emmastraat 22 was een langer leven

beschoren. Deze slagerij bestond van 1925 tot rond 1990. Hier heb-

ben tenminste twee generaties Van Dijk achter de toonbank ge-

staan. 

De bakker In 1905 werd middenin Klein Rome de broodbakkerij

van de Coöperatieve Vereeniging Help U Zelf gebouwd. Deze bak-

kerij, meer een broodfabriek, verrees aan het Achterom 153-155

pal achter de St. Vituskerk en was opgericht vanuit de R.K. Werk-

liedenvereeniging St. Joseph. Aan de bakkerij werd tevens een win-

kel verbonden.

De Co-operatie Help U Zelf. Help U Zelf groeide in de loop der tijd

uit. Naast de bakkerij kwam er een kruidenierswinkel, melkhandel

en brandstoffenhandel bij. Op de hoek van de St. Annastraat en de

Kerklaan werd een bestaand woonhuis omgebouwd tot winkel

met ernaast de loodsen voor de bakkersfietsen en de brandstof-

fenhandel. In 1957 sloot de broodbakkerij, en met de komst van

aardgas in de woningen verdween ook de brandstoffenhandel. Het

De voormalige melk-
handel van Cijtje Tuk-
ker, later van Willem

Boelhouwer aan de St.
Annastraat 28.

Op St. Annastraat 17
begon melkventer

Coenraad Tukker met
zijn melksalon.
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kleine melkfabriekje achter de kruidenierswinkel was al eerder op-

geheven. Als laatste vertrok rond 1963 de kruidenierswinkel naar

de Riebeeckgalerij om als supermarkt Co-op verder te gaan. On-

danks de aanwezigheid van deze grote broodbakkerij hield de bak-

kerij van Van Breemen op de splitsing van Roosendaalstraat en de

St. Annastraat het lang uit tot 1949. In 1949 werd de bakkerij ver-

bouwd tot vier woningen. Bakker A.H. Van Kesteren had een bak-

kerij aan het begin van de St. Annastraat op nr. 1. Het

monumentale pand waarin de bakkerij met winkel gevestigd was,

gebouwd in 1906, bestaat nog steeds. In 1930 blijkt Jan Verweij de

bakkerij te hebben overgenomen. Hij opende een tweede winkel

aan het Wandelpad 98. Verweij bezorgde ook brood aan huis. Hij

reed rond met een grote bakfiets met huif waaronder het brood

lag. Meerdere bakkers bezorgden brood. Een bekende verschij-

ning in Klein Rome waren de rood-grijze hoge smalle bestelwa-

gens van Paul C. Kaiser-Das. Deze broodfabriek stond aan de rand

van Klein Rome op de hoek van de Groest en de Spuisteeg. Verweij

sloot zijn bakkerij in de tweede helft van de jaren zeventig. De ves-

tiging aan het Wandelpad was al eerder gesloten. 

Een buitenbeentje: de militaire dump De beroemde Militaire Dump,

aan de Annastraat 22, is beëindigd na een paar gewelddadige be-

rovingen. De winkelier vond het niet meer verantwoord door te

gaan. De Militaire Dump was nog een echte dump: een winkel die

afgedankte legerkleding en legeruitrustingsstukken verkocht. Ja-

renlang tijdens mijn middelbare school periode heb ik hier groene

parka’s gekocht. Deze jassen waren op het Alberdingk Thijm Col-

lege in de jaren 1970 zeer geliefd onder de leerlingen. De pukkels

waren eveneens zeer populair, maar niet bij de schoolleiding. Zij

veroorzaakten door hun vorm en wijze van dragen snel schade aan

de schoolboeken die geleend waren van de school. Pukkels waren

eigenlijk paraattassen die aan de rugzakken gegespt werden en er

zo letterlijk als pukkels tegenaan zaten.

Winkelcentrum De Passage Tegen Klein Rome aan werd in 1965

een groot terrein aan de Langestraat vrijgemaakt. Aansluitend

In 1906 liet bakker A.H. Van
Kesteren een nieuw winkel-
woonhuis met bakkerij ernaast
bouwen. De zaak werd rond
1930 overgenomen door Jan
Verweij, die de bakkerij voort-
zette tot midden jaren '80. De
winkel met bakkerij werd ver-
bouwd tot woonhuis, en kreeg
door de aanleg van de Schapen-
kamp zelfs Schapenstraat 201
als nieuw adres.

Aan de St. Annastraat 22 was
jare lang in een oude weverij de
Militaire Dump gevestigd.
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Dezelfde plek in 2015. Het gebouw van
de coöperatie is in de loop der jaren on-
herkenbaar verbouwd en, wat op deze
foto niet goed tot uitdrukking komt,

licht blauw geschilderd.

Midden op de splitsing van de St. Ann-
straat en de Roosendaalstraat,  gezien
vanaf het Achterom,  de tot woonhui-
zen verbouwde bakkerij van Van Bree-

men. Links is nog net de voormalige
winkel in ijzerwaren van C.L. van der
Linden te zien. Rechts de voormalige
kruidenierswinkel Help U Zelf, nu een

dierenartsenpraktijk.

De oude boerderij aan het
begin van de St. Annastraat 1
rond 1900, waar bakker van
Kesteren zijn bakkerij begon.
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Klein Rome naar dit ultra moderne hof. Drogist Boerhaave (nu DA

Drogist Hilversum), van de Emmastraat, en Schoenmakerij Rei-

niers (nu Hakkie Ambachtelijke Schoenmakerij), uit de St. Vitus-

straat, verhuisden naar het kersverse winkelcentrum, waar zij nu

nog bestaan.

Vandaag de dag

Na jaren van stilstand en achteruitgang heeft de Emmastraat weer

de weg omhoog gevonden. Veel ondernemingen hebben zich ver-

nieuwd (Bakkerij Verburgt, ‘t Boerinneke, Van Gestel, kapsalon

Van Dieren, Fotograaf Cees van de Graaf ) of zijn overgenomen

(Antilope). Ook heeft de horeca de straat ontdekt: Snackbar Tast

Toe, Pizzeria De Houtoven, Chinees Restaurant Royal Mandarin

en als laatste het Italiaans Restaurant Grande Selene. Thans staat

er nog maar een enkele winkel echt leeg. 

In Klein Rome zelf zijn vrijwel alle winkels verdwenen. Niet alleen

door pensionering en gebrek aan opvolging maar ook door wijzi-

ging in levenspatroon. Zo zijn de vele sigarenzaken als sigaren-

magazijn Jac. Brouwer en Sigarenmagazijn Emma van J.P. Matheij,

beide aan de Emmastraat, verdwenen. Alleen aan het Achterom

zijn nog Hairstylist Peter Borst en Hoving Hengelsport te vinden.

Ook is er de studio van Ton Weimer Fotografie, maar deze studio

lijkt meer op een bedrijf dan op een winkel.

Langestraat 53 in
2015. Het winkelcen-
trum De Passage be-
staat niet meer. In de
loop der jaren heeft Al-
bert Hein alle winkel-
ruimten verbouwd tot
een grote vestiging van
A.H. Foto is genomen
vanaf dezelfde positie
als in 1968.

Emmastraat 11-13 in 2015. Rechts nr. 13, nu een restaurant,
maar ooit, in onze moderne ogen, een van de merkwaardig-
ste winkels in Klein rome: de Winkel in Devotionalia van
W.H.A. Hilhorst. In de volksmond Het Heiligen Winkeltje ge-
noemd. Men kon hier als goed rooms-katholiek terecht voor
zaken als heiligen beelden, devotieprentjes, kaarsen, wijwa-
tervaatjes en heiligenkalenders.
Links nr. 11, op de hoek met de St. Vitusstraat was ooit de Si-
garenmagazij van J.J. Brouwer.

De Achterom 157-157a in 2015 met de Kapperszaak van P.
Borst en de vestiging van fotograaf Ton Weimer.
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daarop werd een nieuw winkelcentrum opgetrokken naar ontwerp

van het Hilversumse architectenbureau Hartman en Eylers. Het

nieuwe gebouw bestond uit winkels op de begane grond en 42 ap-

partementen op de verdiepingen; onder het gebouw kwam een

parkeerkelder. Het is mij niet bekend of het winkelcentrum De

Passage aan de Langestraat winkels uit Klein Rome naar zich toe-

getrokken heeft. In de loop van de jaren heeft Albert Heijn de ge-

hele begane grond in gebruik genomen voor haar vestiging aan de

Langestraat. 

Winkelcentrum Het Hilvertshof Als het winkelcentrum Het Hilvert-

shof in 1974 wordt gebouwd, verhuizen enkele winkeliers uit 

Het Winkelcentrum De
Passage in 1968, en-
kele jaren na de ope-

ning. Het
winkelcentrum was

letterlijk gebouwd over
het begin van het Eik-
bosserpad, dat als pas-
sage open bleef voor

voetgangers.

Het winkelcentrum De Passage aan
de Langestraat in 1972. De door-
gang voor voetgangers waaraan
tien winkels lagen is hier goed te

zien. Het rechterdeel werd geheel in
beslag genomen door een vestiging
van de supermarkt van Albert Heijn.
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Hoofdstuk 7

de winkels van mijn

jeugd in 

Hilversum Zuid

Cor de Valk

In het meest zuidelijk puntje van de bloemenbuurt ben ik geboren

vlakbij de Hoorneboegse hei. De huizen in onze straat waren gebouwd

in opdracht van de katholieke woningbouwvereniging St. Joseph.

Toch woonden er naast katholieken ook veel andere gezindten, want

niet alleen de katholieke woningbouwvereniging, maar ook de Ge-

meente mocht woningen toewijzen. 

Als schooljongen liep ik van huis naar de St. Gerardus Majellaschool

in de Irisstraat naast de Clemenskerk aan de Bosdrift, vlakbij de Gijs-

brecht van Amstelstraat kortweg: de Gijsbrecht. Die school en die

buurt waren voor ons het centrum van de wereld. Daarom kan ik u

meenemen naar de winkels van mijn jeugd. Ik streef geen volledigheid

na. Ik beschrijf vooral die winkels die ons als kind om een of andere

reden aanspraken. 

In de volgende pagina’s vindt u daarom een beschrijving van een be-

perkt aantal winkels op en rond de Gijsbrecht. Veel winkelhuizen be-

staan nog, maar de meeste buurtwinkels helaas niet meer. 

Met tekst probeer ik u vooral ook een tijdsbeeld van de vijftiger jaren

uit de vorige eeuw te schetsen. In die tijd speelden doorgaans buurt-

winkels nog een grote rol. De foto’s geven een beeld van veranderin-

gen die de winkelwoonhuizen hebben ondergaan.

Hilversum-zuid bestaat uit een aantal wijken, van oost naar west: het

Schilderskwartier, het Bloemenkwartier-zuid (voor 1945), het Staats-

liedenkwartier en het Zeeheldenkwartier ( na 1945). Van Noord naar

Zuid wordt het gehele gebied doorsneden door de Diependaalselaan.

Dat is nu onderdeel van de Hilversumse buitenring en dus een drukke

weg, maar vroeger kon je op de Diependaalselaan spelen. In het oude

Hilversum-Zuid (voor 1945) vind je winkelstraten en veel buurtwin-

kels. 

In het naoorlogse stuk werden winkelcentra gebouwd. In die centra

had je alle dagelijkse boodschappen onder één dak: de kruidenier, de

bakker, de kapper, de slijterij en de fietsenwinkel. De buurtwinkel in

die naoorlogse wijk kwam veel minder vaak voor dan in het vooroor-

logse deel van Hilversum-zuid. Dit is niet toevallig, maar het gevolg

van bewust beleid.

Vanaf plm. 1800 tot 1920

De Gijsbrecht was ooit de grens van de bebouwde kom; het was

een landweg. Er stond aan het begin ter hoogte van de Eikbosser-

weg een enkele boerderij. Er lag een voetbalveld (Victoria/omge-

ving Wernerlaan). Tussen de Bosdrift en de Oud-Loosdrechtseweg

waren er al rond 1900 een aantal woninkjes. Vanaf 1906 werden er

aan die weg woningen gebouwd voor de beter gesitueerden. Vaak

werden het rijwoningen met op de hoeken winkelwoonhuizen. Zo

ontstond de straat die nu nog door iedereen de Gijsbrecht wordt

genoemd. 

De oude leeszaal aan de Neuweg. Dudok’s eerste woningbouwcomplex 1915-1919.
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Aan de Gijsbrecht ontwikkelde zich een kleinschalige midden-

stand vanuit zo’n winkelwoonhuis, maar soms ook vaak recht-

streeks vanuit het woonhuis. Als de zaken floreerden zag men er

niet tegenop om in de pui van zijn woonhuis een vierkant gat te

hakken en daar vervolgens een ruit in te zetten. De woonkamer

werd winkel met etalage. Uiteraard vestigde zich er ook een aantal

café’s. Mede daardoor werd de Gijsbrecht het natuurlijke centrum

van Hilversum-zuid. Het was geen plein, maar een langgerekte

straat, een lint van kleine winkels en woonhuizen. 

Vanaf circa 1920 - 1945

De braakliggende heidevelden richting Loosdrecht werden na 1920

volgebouwd. Stadsarchitect Dudok ontwierp de woningcom-

plexen rond de Geraniumschool. Ook bouwden de woningbouw-

verenigingen er huizen in eigen beheer. Toen was er in de straten

plaats voor een buurtwinkel.

Vanaf circa 1945 - 1960

Na de oorlog was er woningnood. De behoefte aan woonruimte

was immens. Dankzij bekwame architecten als Middag, Verschuil,

Van Laren, Andriesen en anderen, werden het Zeeheldenkwartier

en het Staatsliedenkwartier in die periode voltooid. Men ging over

op enkel woningbouw, een enkele buurtwinkel uitgezonderd. Dat

was dan een bakker, kruidenier of groenteboer. Maar al snel volgde

het koopcentrum Chatham (1952) en de Heigalerij (1956). De Hei-

galerij van architect M.E.Hartman was het eerste overdekte koop-

centrum van Nederland. Ook op andere plaatsen in Hilversum

heeft deze wijze van bouwen navolging gekregen, zoals Over het

spoor en in de Hilversumse Meent.

Vanaf 1960

Veel buurtwinkels worden gesloten. Toch zijn er ook overlevers.

Zij proberen door extra (internet)-service het hoofd boven water

te houden. In de bestaande koopcentra begint zich een ander fe-

nomeen te ontwikkelen: de grootwinkelbedrijven gaan zich er ves-

tigen en krijgen de overhand (Hoogvliet in Chatham en AH in de

Heigalerij). Het zal daarom van de overgebleven winkeliers in die

centra veel creativiteit vragen om hun zaken te behouden. 

Opmerkelijk is dat eind jaren ’70 in de vorige eeuw de Kamer van

Koophandel en het gemeentebestuur de Gijsbrecht als winkel-

straat wilde opofferen ten gunste van het centrum omdat er in de

Gijsbrecht zo slecht geparkeerd kon worden. Ook was de straat

lastig voor het doorgaande verkeer dat voortdurend werd gestremd

door in- en uitparkeerders en vrachtauto’s die hun lading losten.

Dit heeft geen vervolg gekregen. Vooralsnog is de Gijsbrecht een

drukke straat, maar geen doorgangsweg meer. Die functie is over-

genomen door de Diependaalselaan. 

Mijn Favoriete winkels

Hoe ervaar je al die winkels als kind in de jaren vijftig? 

Wonende aan de rand van de Hoorneboegse heide, was de weg

naar school (de school stond in de Irisstraat, vlakbij de Gijsbrecht)

een aardige tippel. Meestal ging je met een aantal buurtkinderen

op pad. Je liep de Hilvertsweg af, waar op de kruising met de Neu-

weg de woningen (links) overgingen in woonwinkels.

Het begon op de hoek met sigarenmagazijn ‘t Haasje. Verder ging

de aandacht uit naar de kapper waar een kleine gebochelde man

op een kistje zijn klanten hielp. Er was de slager die nog zelf

slachtte. Misschien zou er wel een half kadaver in de winkel han-

gen? De viswinkel, waar ijsblokken naar binnen werden gesjouwd,

kon je goed ruiken. In de etalage lagen vissen op soort, zodat je de

soort leerde kennen. De palingen die door het zaagsel krioelde was

een attractie op zich. Even verder was er een atelier waar vrouwen

achter de winkelruit nylons herstelde. Ook Koehorst, de snoep-

winkel, was een reden even stil te blijven staan en je te vergapen

aan zuurstokken, spekkies, dropveters en chocolade. Vooral met

Pasen en St. Nicolaas was de etalage rijk versierd. 

Dan even het boodschappenbriefje afgeven bij de kruidenier (Co-

op) en verder naar de speelgoedwinkel, de Blokkendoos, met zijn

etalage vol speelgoed waar je alleen maar van kon dromen. En dan

de Irisstraat in, naar school.

Zo was de route naar school niet saai en soms ook wel spannend.

Als je bijvoorbeeld langs de fruitwinkel van Van Alfen liep, die zijn

waar over de hele stoep had uitgestald, kon je soms de drang niet

weerstaan een appeltje mee te nemen. 

Hilvertsweg 88 Het meest uitdagend was een winkelpand even

Gijsbrecht van Amstelstraat rond 1900. Eén van de oudste opnamen van deze straat. Personeel van de Enkabé voor de vrachtwagen, die rond 1950 meedeed aan het bloemencorso.
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’van het blad’. Omdat de zaak niet mocht worden uitgebreid is

men medio jaren ‘60 gestopt. Het raam in de zijgevel werd dicht-

gemetseld en het winkelhuis werd woonhuis. 

Neuweg 225Kapper Versteeg begint in 1937 zijn zaak. De woens-

dagmiddag is speciaal voor kinderen. Bij de opgroeiende jeugd

(jaren ‘60) stonden de oude kappers bekend om het bloempotmo-

del. Ik herinner me nog goed hoe je na het knippen zo’n koud on-

aangenaam gevoel in de nek kreeg. De toenmalige rockbands

gaven de oplossing. Lang haar kwam in de mode. De moderne

kapper was een uitkomst. Daar kon je terecht voor een Elviskapsel

(de vetkuif ) of voor een beatkapsel (de natnek)

Neuweg 146 Rijwielhandel Dijksman heeft jaren deze plek aan de

Neuweg bezet. De oude foto dateert uit 1932. De firma verkocht

onder andere fietsen van het merk Gazelle. Ik kocht er mijn eerste

nieuwe fiets, een cadeau van mijn ouders omdat ik naar de mid-

delbare school ging. Die fiets had handremmen, drie versnellingen

voor de Blokkendoos. Een beetje geheimzinnig vonden wij. Het

was een kleding-atelier annex naaimachinehandel en het was niet

mogelijk om via de winkelruit naar binnen te kijken. De winkelruit

was donker van kleur en spiegelde. Het had ook een portiek. Door

op de portiekhoek te gaan staan met de ene helft je lichaam binnen

en het andere buiten, kon je, in de gekste standen, die helft van je

lichaam laten spiegelen in de winkelruit. Zo had je je eigen lach-

spiegel en daarom was dat onze favoriete winkel.

Het winkelhuis is in de jaren niets veranderd. Alleen op de hoek

van de winkelruit is de metalen strip veranderd. Ook is de winkel-

ruit vervangen; hij spiegelt niet meer. Je kunt er nu naar binnen

kijken. 

Winkels en andere zaken uit mijn herinnering

Fuchsiastraat 32 Kruidenier Heukels start zijn buurtwinkel

ca.1925. Als kind kocht je daar lekkers (snoepgoed) voor 1 cent

Buurtzorg “Hulpverlening en Verzorging”, Hilvertsweg 88

Oude reclameboodschappen

Kruidenier Heukels. 
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Woonhuis Fam. Heukels. Fuchsiastraat 32 
(hoek Cameliastraat)

Kapsalon “Hair Shine”.  Neuweg 225. (Vorige winkeliers: onder andere Versteeg
kapper, Vos kapper, Hoofdkwartier kapper)



en doorzichtige jasbeschermers. Er werden handvaten opgezet

waar aan het eind slingertjes zaten die wapperde in de wind en de

kabels van de versnelling en handremmen werden omwonden met

veel kleurige spiralen. Bij aflevering van de fiets werd naast het ga-

rantie- en servicebewijs ook een stripboekje meegeleverd waarin

de avonturen van Piet Pelle op zijn Gazelle stonden. Ook was de

firma pomphouder van Caltex benzine. Let op het wapen van Hil-

versum in de pui. Dat is nog origineel en gespaard gebleven na wij-

zigingen aan het pand.

Neuweg 162 a IJzerhandel Van de Wetering later Jansen zat op het

hoekje van de Egelantierstraat en de  Neuweg. Men verkocht onder

andere staaldraad voor de hekafzetting, hamers, tangen en spij-

kers. Spijkers en schroeven kon men per ons kopen. Bouten en

moeren gingen zelfs per stuk. Zij werden verpakt in een papieren

puntzak. De firma Jansen heeft de winkel voortgezet. Het assorti-

ment werd vergroot met tuingereedschap en elektrisch aangedre-

ven gereedschappen. 

Neuweg 255 Aapkes is een lingeriewinkel van vader op zoon. Het

is een typische en zeer bekende buurtwinkel in het Bloemkwartier.

Men verkocht en verkoopt er BH’s, ondergoed, nachtkleding enz.

Achter de toonbank bevonden zich de schappen met lingerie op

soort en maat keurig gesorteerd. De heer Aapkes, altijd met het

meetlint om de nek, zwaaide er de scepter. De weduwe Aapkes

drijft de zaak nog steeds. Het assortiment is hetzelfde gebleven,

maar het interieur van de winkel is wat meer magazijnachtig. Het

gebouw en de uitstraling naar buiten zijn nooit veranderd. De eta-

lage wordt nog steeds opgemaakt door mevrouw Aapkes. 

Neuweg 347 Wat ik schreef over de lingeriezaak Aapkes geldt ook

rijwielhandel Muys: van vader op zoon. De rijwielhandel met re-

paratiewerkplaats heeft veel innovaties meegemaakt. Denk aan

bromfietsen, stadsfietsen, racefietsen en als laatste de elektrische

fiets. De naam ‘Muys’ is in Hilversum zuid een begrip. Iedereen

Kapsalon Scissors. Neuweg 146 (hk Gijsbrecht)

(Vorige winkeliers: onder andere Dijksman rijwielhandel)

Eerder winkelhuis. Neuweg 162 a (hoek Egelantierstraat)
(Vorige winkeliers: onder andere v.d. Wetering ijzerhandel, Jansen ijzerhandel)

Dames Lingerie Aapkes. Neuweg 255

Muys rijwielhandel. Neuweg 347 (hk. Geraniumstraat)
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weet dat je dan de rijwielhandel op de Neuweg bedoelt. Men ziet

dat het gebouw, dat valt onder het ‘Tweede woningbouwcomplex

1918-1920’ van stadsarchitect Dudok, niet is veranderd. Wel is er

toestemming is gegeven de pui te stuken en te verven wat onge-

bruikelijk is bij woningen van Dudok. 

Bosdrift 46 Verfhandel Sprong bestaat 100 jaar. De heer Sprong

begon hier een verffabriek. Verf werd in beginsel gemaakt voor

schildersbedrijven. Later werd direct aan de particulier geleverd.

Daarom besloot de heer Sprong de openslaande deuren van de fa-

briek te vervangen door een winkelruit en een deel van de fabriek

werd winkelruimte. Door opvolging van vader op zoon bestaat de

zaak nog steeds onder de oorspronkelijke naam. Het assortiment

is uitgebreid met onder meer behang en schildergerei.

Leliestraat 41 en 43 Deze van oorsprong winkelwoonhuizen zijn

ontworpen door stadsarchitect Dudok. Zij maken deel uit van het

zogeheten ‘Eerste woningbouwcomplex 1915-1919’. Het zijn nu

woonhuizen. Dit Eerste woningbouwcomplex werd begrensd door

de Gemeentelijke openbare bibliotheek aan de Neuweg. De wo-

ningen zijn recentelijk gerenoveerd.

Leliestraat 41  Kruidenier Bijl was een echte buurtgrutter met toon-

bank en schappen. Later maakte hij deel uit van de Spar-keten en

werd een kleine supermarkt. De organisatie gaf spaarpunten uit

en voerde als leuze: Kopen bij de Spar is sparen bij de koop. 

Leliestraat 43 De heer Nortman verkocht tabak en sigaren. In de

tabakszaak stond de vlam op de toonbank. De koper van een sigaar

of roker kon deze onmiddellijk opsteken. Hij heeft zijn assorti-

ment uitgebreid met andere tabakswaar, met loten, wenskaarten

enzovoort. De zaak stond ook bekend onder de naam Glastra. Dat

was de vorige uitbater. Mijn opa was daar vaste klant en kocht daar

zijn pruimtabak. Ik vond dat gepruim en gespuw in de kwispedoor

(spuwpot) die naast de rookstoel op de grond stond, wel span-

nend.

Bosdrift 106 Bakker Versteeg start in 1938 een broodbakkerij met

winkel. Brood was uiteraard niet verkrijgbaar bij de kruidenier. Su-

permarkten moesten nog worden uitgevonden. Het brood werd

bezorgd door de bakker zelf of door een van zijn knechten. De bak-

kerij met winkel ging over van vader op zoon. In de jaren ‘60 groeit

de welvaart. Bakkerij Versteeg werd naast broodbakker ook ban-

ketbakker met koekjes, gebak en andere suikerwaren. Versteeg

was een begrip in Hilversum-Zuid. Door marktwerking moest ook

deze zaak per 2014 de deuren sluiten. De bakkerswinkel is omge-

bouwd tot woonhuis. 

Bosdrift 115 Kruidenier Karsemijer sloot zich als eerste kruidenier

in Zuid aan bij de ENKABé: de Eerste Nederlandse Kruideniers-

bond, opgericht in 1929 te Rotterdam. Deze inkooporganisatie

was het antwoord op de steeds lastiger concurrentiepositie van de

Verfhandel Sprong. Bosdrift 46  

Atelier Christie Rusche. Leliestraat 41
(Vorige winkeliers: onder andere Bijl kruidenier)

Rechts: winkelpand, thans: woonhuis. Leliestraat 43 (hoek Bosdrift)
(Vorige winkeliers: onder andere Glastra tabak & sigaren, Nortman tabak & sigaren)

Brood en Banket Bakkerij 
Versteeg Bosdrift 106
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kleine kruidenier in crisistijd. Onderlinge samenwerking kon bij-

dragen om het bedrijf te kunnen voortzetten. De getoonde winkel

maakt deel uit van het door stadsarchitect Dudok ontworpen

‘Tweede volkswoning-bouwcomplex (1918-1920)’.Dit complex is

gesitueerd rond de Geraniumschool. 

Impressie Hilvertsweg circa 1925 Gezicht vanaf de Gijsbrecht rich-

ting Irisstraat. U ziet: nummer 78 Chocolaterie Quarte Saisons en

nummer 80 en 82 Trekpleister. Op de hoek van de Irisstraat, nr 84,

ziet u  bakkerij Kromhout. Daarnaast de dameskleding en schoe-

nenhandel nr 86 Bella Royal. Tot aan de Neuweg bestaat de rech-

terzijde van de Hilvertsweg, op een enkel woonhuis na, uit

winkelpanden.

Kruising Irisstraat/ Hilvertsweg Deze foto is in 1925 gemaakt. De

foto geeft vanuit de Irisstraat een beeld van het kruispunt en ziet

in de richting van de Clemenskerk aan de Bosdrift. De St. Gerardus

Majella school is nog niet gebouwd. De winkelhuizen zijn aan de

Hilvertsweg: rechts 137- links 139 voor en rechts 84- links 86 ach-

ter. 

Hilvertsweg 137 Vanaf 1925 een groente-, fruit- en aardappelhan-

del. Vanaf 1935 een kaashandel. Als kind ging ik er graag kaas

halen voor thuis, want de kaasboer vroeg altijd of ik een plakje kaas

wilde. En wie niet?

Hilvertsweg 139Ooit was er de bloemenhandel van Posthuma. Fei-

telijk is het gebouw, ofschoon moeilijk te zien op de verzamelfoto

boven, niet veranderd. Met Moederdag ging ik er, na school, voor

moeder een pantoffelplantje kopen. Nog steeds is hier een bloe-

menhandel gevestigd. 

Hilvertsweg 84 Op nummer 84 had je Foppe, de warme bakker.

Inkoop/Verkoop/Gebruikte woninginrichting. 
Bosdrift 115 (hk. Lobeliastraat)

(Vorige winkeliers: onder andere Karsemeijer kruidenier, 
Vlaanderen meubelhandel)

Impressie van de Hilvertsweg, circa 1925. (vorige winkeliers: onder andere nummer 78
Verbeek Electra, Spar kruidenier, van Winsen juwelier. Nummer 80 Gielen huishoude-
lijke artikelen. Nummer 82 Senf slagerij, Gielen huishoudelijke artikelen. Nummer 84

Helsloot en Maifae. Nummer 86 Schoenmakerij, Banda speelgoed

Kaashandel Kaaskamer Hooi en Klomp. Hilverstweg 137
(Vorige winkeliers: onder andere Weitgraven groente, fruit, aardappelen) 

Bloemhandel de Wilde Lavendel. 
Hilvertsweg 139

(Vorige winkeliers onder Visser groente, Bloemenzaak Magnolia)
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Achter was de bakkerij waarvan de ramen altijd open stonden. De

broden werden buiten in een rek of op de vensterbank gekoeld. ’s

Morgens rook het in een groot deel van de wijk naar vers gebakken

brood. De bakker was vaak bereid de kinderen op weg naar school

een broodje of wat koekkruimels toe te stoppen. Nog steeds is het

een bakkerszaak, maar al sinds jaar en dag onder de naam Krom-

hout.

Hilvertsweg 86 Hier was De Blokkendoos, waar mijn vriendjes en

ik speelgoed kochten. Voor ons was de bal belangrijk, vooral een

voetbal. Voetballen deed je op straat. De slijtage van de bal was

hoog en plastic-ballen waren niet slijtvast. We hadden de afspraak

dat, wanneer er weer een bal moest worden aangeschaft, je dat om

de beurt deed. Uiteraard van het geld dat je had verdiend met het

ophalen en verkopen van oude kranten of met het helpen van de

schillenboer (wat ik zelf deed). Zakmessen werden er ook ver-

kocht. Daar hoefde je toen geen 18 jaar voor te zijn. Wanneer in

(1953/54) het schooljaar ten einde was en je ging over dan kon je

bij de Blokkendoos een kleinigheid uitzoeken. Je moest wel het

schoolrapport laten zien, als bewijsstuk. Je kreeg er dan een stem-

pel in. Je kocht daar ook vliegerpapier en je maakte met bamboes-

tokjes en vliegertouw je eigen vlieger. Het natuurschoon om onze

wijk (de Hoorneboegse hei) was uitstekend geschikt voor het vlie-

geren. Een prima vakantiebestemming dus.

Eerder in dit hoofdstuk schreef ik over de Gerardus Majella-school

aan de Irisstraat. Het was een katholieke lagere (jongens)school

die tegen de parochietuin, aan de achterkant, van de Clemenskerk

lag. In dezelfde straat was ook een katholieke kleuterschool St.

Theresia. Het was een aanbouw aan onze Gerardus Majella-

school. De schoolleiding was in handen van zuster Febronia van

de Congregatie van de Zusters Onder de Bogen uit Maastricht. Zij

hadden een klooster: het Carolushuis op de Bosdrift.

Aan de Leliestraat stond de katholieke lagere (meisjes)school van

onze Clemensparochie. Jongens en meisjes hadden hun eigen
school, maar de speelplaatsen liepen in elkaar over. Op dat speel-

plein was in het midden een hek geplaatst. Het speelkwartier was

van beide scholen op het zelfde moment. Dus u begrijpt dat daar

de nodige contacten waren tussen vriendjes en vriendinnetjes. De

parochie had veel invloed op het onderwijs. De pastoor en kape-

laan waren er vaste gast om er catechismusonderwijs te geven. Er

werd verwacht (hoewel vrijblijvend) klassikaal, een maal per week

naar de vroegmis te gaan. Het ontbijt (wat je van thuis had mee-

gebracht) vond, na de mis, gezamenlijk in de klas plaats. De ge-

neratie nieuwe zangers voor het kerkkoor (in den beginne een

mannenkoor) werd geselecteerd uit de jongensschool. Ondertus-

sen zijn beide schoolgebouwen afgebroken en is er een nieuw

scholencomplex gebouwd: de Paulus-school. De Clemenskerk is

inmiddels een rijksmonument en ze is in de jaren 2010-2013 ge-

restaureerd. Het is echter geen kerk meer.

Hilvertsweg 106 Kruideniersketen Coöp vestigde zich in 1935 op

nummer 106.

Over de start en de ontwikkeling van de coöp-organisatie kunt u

lezen in het hoofdstuk over Klein Rome. Sinds de jaren ‘70 is op

deze plaats een Chinees restaurant en afhaalcentrum gevestigd.
Het gebouw is niets veranderd. Met weinig voorstellingsvermogen

Bakkerij Kromhout
Hilvertsweg 84
(ooit Foppe, de warme bakker)

restaurant Lucky House. 
Hilvertsweg 106 (hk. Leliestraat)

(Vorige winkeliers: onder andere Waarts fietsen, 
Coöp Nederland kruidenier)

Dameskleding en schoenen Bella Royal. Hilverstweg 86
(Vorige winkeliers: onder andere Banda speelgoedhandel, Stellema Optiek)
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kunt u de Coöp winkel herkennen. Naast de het restaurant links

ziet u het café van Piet Veerhuis, nu Café Zuid. Voor de stiekeme

drinker kon je discreet ook via een ingang achterom. De oude foto

geeft een beeld van de Coöperatieve Bakkerij en Verbruikersver-

eniging-winkel Help U Zelf aan de Rozenstraat. 

Hilvertsweg 196 De winkel maakte deel uit van het door stadsar-

chitect Dudok ontworpen ‘Eerste Volks-woningbouwcomplex

1915-1919’. Het complex is onlangs gerenoveerd met zo veel mo-

gelijk behoud van de originele architectuur. De heer Van der Poel

begon in 1945 de tabakszaak onder de naam ’t Haasje. Het was een

kleine winkel (1 ruit) waar de vlam op de toonbank brandde. De

heer Van der Poel woonde achter de winkel, zodat het soms even

duurde voordat hij de winkel betrad. Zo kon je je hier voorbereiden

op een leugentje: Een pakje Silky voor mijn moeder a.u.b. (10 Si-

garetten per pakje voor fl 0,50). De verkoop van tabakswaar was

toen nog niet aan leeftijd gebonden. Vervolgens werden de siga-

retten met de vriendjes opgerookt. Bij losse verkoop aan hen ( voor

fl o,o6 per stuk) leverde dat extra zakgeld op. Na het roken even

op de blaadjes van de ligusterhaag kauwen dan konden de ouders

of schoolmeester niet ruiken dat je gerookt had. 

Op de zondagmiddag werden, in de etalage, de voetbaluitslagen

op een zwart bord getoond. Voor de etalage werden, door de

nieuwsgierigen, de wedstrijden uitvoerig geanalyseerd. Het le-

verde soms stevige discussies op. 

De zaak werd vergroot toen in 1970 de huiskamer bij de winkel

werd getrokken. Ook het assortiment werd breder zoals in de

meeste tabakszaken toen: andere tabakswaar, loterijbriefjes,

wenskaarten, kranten en tijdschriften.

Gijsbrecht van Amstelstraat 67 Na het bombardement op Rotter-

dam in 1940 vestigde de heer Bakker zich per september 1943 in

Hilversum. Hij huurde het pand, dat tot maart 1943 een lunchroom

was geweest. Hij begon er, omdat er geen grondstoffen voor han-

den waren, van oude leren tassen nieuwe tassen te maken. Daarna

vroegen boeren hem werktuigen te repareren. Daardoor zijn tui-

gen en later de ruitersportartikelen aan het assortiment toege-

voegd. In de jaren '60 kocht de heer Bakker het naastgelegen

woonhuis aan de Eikbosserweg en trok de benedenverdieping bij

de winkel. Hij kocht ook het huurpand op nr.67. Het assortiment

bestond toen inmiddels uit luxe lederwaren, ruitersportartikelen

en hij had een zadelmakerij voor productie van tuigen en voor re-

paraties. In het voorjaar van 2014 is de zaak gesloten. Nu zit er een

sportwinkel in met materialen onder andere voor vechtsporten.

Toko ’t Haasje.  Hilvertsweg 196 (hk Neuweg)
(Vorige winkeliers onder andere Zyp kapper, van der Poel
Tabak. Ides Toko)

Sportartikelen Budo Shop Hilversum. 
Gijsbrecht van Amstelstraat 67

(Vorige winkeliers: onder andere Nollkamper Café-Lunchroom, Leerhandel/Paardensport
Bakker)

Gijsbrecht van Amstelstraat 101(hk Neuweg)
Momenteel staat het pand leeg.

(Vorige winkeliers onder andere: Troeder groente-fruit, Hunnik slagerij, 
woning, Brinkman koelinstallaties en Reisbureau VakantieXpert )

Impressie van de hoek Gijsbrecht van Amstelstraat/Neuweg  
rond 1950 en in 2014
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Gijsbrecht van Amstelstraat 101 Slager Hunnik nam de zaak in

1925 over van Troeder (Groente en fruit). Hij begon uiteraard een

slagerij. Na de dood van haar man heeft weduwe Hunnik dit pand

gebruikt als woonhuis en zij verhuurde het winkelgedeelte aan di-

verse ondernemers. Uiteindelijk vestigde zich hier het reisbureau.

In het voorjaar van 2015 is het reisbureau verhuisd naar de Gijs-

brecht nr. 109 waar eens Van Gestel Optiek was gevestigd.

Gijsbrecht van Amstelstraat/hoek Neuweg Op de foto een gezicht

vanaf de Neuweg (jaren ‘50 versus 2014) richting Hilvertsweg. Tij-

dens de feestdagen en braderieën was en is de Gijsbrecht rijkelijk

versierd en verlicht. 

Oude Weernink, van de Akkerboom, Doedens, Helsloot en drogist

Verweij waren de steunpilaren van de in 1929 opgerichte winke-

liersvereniging.

Gijsbrecht van Amstelstraat 103-105 De winkelpanden nr. 103 en

105 zijn in opdracht van SNS-bank afgebroken en als een bankge-

bouw (nummer 103) en appartementen/winkelpand (nummer 105)

herbouwd. Nadat SNS veel van zijn kantoren heeft gesloten, is het

pand in gebruik door een WOK-restaurant en een fietsenhandel. 

Het verkeer op de Gijsbrecht is nog altijd een discussiepunt. On-

dertussen blijft de Gijsbrecht een drukke winkelstraat die overi-

gens een deel van zijn functie als doorgangsweg kwijt is.

Gijsbrecht van Amstelstraat 121/123Haverman’s boek- en kantoor-

boekhandel was hier gevestigd sinds 1932. De eigenaar noemde

het de Algemene Boekhandel ter onderscheiding van boekhandels

met christelijke of politieke collecties. Hij verkocht hoofdzakelijk

literatuur, wetenschappelijke werken en technische boeken. Een

van mijn eerste boeken die mijn interesse voor de regionale ge-

schiedenis aanwakkerde, kocht ik hier. Het was het boek van J.

Zwaan getiteld ‘Een kabinet van Gooi- en Eemland’. Daarnaast

werden er ook stripboeken verkocht, onder andere Dik Bos, waar-

bij menig vader, moeder of schoolmeester zich wel af vroeg of deze

Restaurant WOK Amazing. 
Gijsbrecht van Amstelstraat 103 (hoek Neuweg)

(Vorige winkeliers: onder andere Roest koloniale waren, 
v.d. Hoff sigaren en tabak, SNS bank)

BRUNA Gijsbrecht van Amstelstraat 121/123
(Vorige winkeliers onder andere Haverman boekhandel)

Bakkerij Le Fournil de Sébastien.
Gijsbrecht  van Amstelstr. 131 (hoek  Egelantierstraat)

(Vorige winkeliers onder andere: Rijwielmagazijn, Salon de Coiffure, Café Versteeg,
Doedens woninginrichting)

Impressie  Gijbrecht van Amstel 
rond 1930.
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boekjes wel echt geschikt waren voor de jeugd. Tevens was er in

de boekhandel een bijkantoor van het dagblad De Gooi en Eem-

lander gevestigd. Momenteel is dit een Bruna winkel met post-

agentschap. 

Gijsbrecht van Amstelstr. 131 Op de oude foto Café Biljard Ver-

steeg, een van de eerste moderne café‘s. Of de kantelen op foto er

echt hebben gezeten is twijfelachtig. Ze lijken ingetekend te zijn.

De familie Versteeg is een middenstandsfamilie. Hun naam kom

je ook tegen als kapper en als brood- en banketbakker. De meu-

bel- en stoffering zaak van Doedens die hier lang gevestigd was,

zal menig oud Bloemkwartier-inwoner zich herinneren als een

zaak van kwaliteit. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 106-120 Op de foto’s hierna ziet u

enkel voorbeelden van woonhuizen die zijn verbouwd tot winkel-

huizen of winkelcomplex. De puien zijn qua vorm en kleur gewij-

zigd, terwijl het gebouw zijn vorm heeft behouden (zoals u kunt

zien aan de eerste verdieping). Daar ziet u aan de ramen dat het

gehele pand ooit een woonhuis was. De bovenverdiepingen wor-

den vaak gebruikt voor opslag van goederen. Soms ook worden zij

verhuurd of verkocht als etagewoning aan particulieren. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 106 – 114 Dit is een Winkelcomplex.

Het was oorspronkelijk een blok van 4 woningen. Later werden de

woningen verbouwd tot woonwinkels. Nu is het geheel één win-

kelcomplex.

Gijsbrecht van Amstelstraat 120 Hier was de Coöperatie Ons Be-

lang gevestigd, die behoorde tot de socialistische kruidenierswin-

kelketen. Het gebouw is het spiegelbeeld van nr. 118. 

Egelantierstraat 10 (hoek Dahliastraat) Hier een voorbeeld van een

oud winkelpand dat is teruggebracht tot woonhuis. De wisseling

is uitstekend gelukt. De oude vormgeving is in tact gebleven. Vroe-

ger zat hier onder andere Koperdraad manufacturen. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 124 Mijn herinnering gaat uit naar ju-

Stomerij de Cirkel. Gijsbrecht van Amstelstraat 118
(Vorige winkeliers: onder andere van Daal koperslager, Massing schoenhandel)

Schoenhandel van Zelst. Gijsbrecht van Amstelstraat 120
(Vorige winkeliers: onder andere Coöp Ons belang en De Boer, kruidenier)

Tussen Egelantierstraat en Rozenstraat. Mengeling van onderpuien in vorm en kleur.
De contouren van de oorspronkelijke woonhuizen zijn duidelijk zichtbaar.

Tussen Rozenstraat en Neuweg
Drogisterij Kruidvat. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 106 – 114
(Vorige winkeliers: onder andere: 106 Verschoor zaadhandel, 108 Verschuren kunst-

handel, 110 Palland banketbakker, 112 Meijer rookartikelen)

Woonhuis. Egelantierstraat 10 (hk. Dahliastraat)
(Vorige winkeliers onder andere Koperdraad manufacturen)
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welier Buys die hier lang heeft gezeten. De inrichting van zijn win-

kel deed chique aan. Warme vloerbedekking, glazen vitrines,

waarin de juwelen en horloges, met daarop een vilten mat, in een

serene sfeer waar de heer Buys zich stil voortbewoog met op de

achtergrond het getik van de hangklokken. Je werd als klant met

egards behandeld. Mijn ouders kochten hier hun trouwring en

later horloges. Reparaties werden door de heer Buys zelf uitge-

voerd in het aanpalend werkhoekje dat was afgesloten door een

velours gordijn. Als cadeau voor mijn middelbareschooldiploma

kreeg ik een gouden zegelring. Uiteraard van Buys.

Gijsbrecht van Amstelstraat 151 (hoek Ericastraat) Jamin als be-

kende uitbater van koek, banket, chocolade en snoep, startte ook

hier een zaak. Er waren meer Jamin-winkels in Hilversum. In 2000

is Jamin aan de Gijsbrecht gestopt. 

Gijsbrecht van Amstelstraat nr.153 Naast de winkel Lodz is van

oudsher een groenten-, fruit- en aardappelen handel gevestigd. De

fam. Broekhuizen stopte in 1993 met de zaak waarna deze is over-

gegaan naar een oud medewerker. Buiten het bestaande assorti-

ment zijn nu ook fijne en gesneden groenten toegevoegd.

Gijsbrecht van Amstelstraat nr.155 In Het Radiohuis kocht je stek-

kers, lampen en allerlei spul op elektrisch gebied. Anders dan de

naam van de winkel doet vermoeden, verkocht men slechts onder-

delen. Je kon er bouwdozen kopen voor de bouw van een Philips

kristalontvanger: de Pionier, speciaal voor de jeugd vanaf 10 jaar.

Met mijn plechtige communie kreeg ik als twaalfjarige de eerste

versie cadeau. Er zijn drie Pionier versies uitgegeven. Zo kon je

jouw radio (met oortelefoon) uitbreiden tot een echte radio met

een luidspreker gevoed door batterijen. Dat was mijn eerste ken-

nismaking met de techniek. Ook kocht ik een bouwdoosje om een

bel aan te leggen via het trapgat naar mijn slaapkamer. Zo kon mijn

moeder mij bellen om mij te wekken of te roepen voor het eten als

ik in mijn geïmproviseerde lab aan het werk was. Met oude radio-

Groenten en fruit.
Gijsbrecht van Amstelstraat nr.153

(Vorige winkeliers onder andere Broekhuizen groente en fruit)

Dames kleding Lodz. Gijsbrecht van Amstelstraat 151 (hoek Ericastraat)
(Vorige winkeliers onder andere: Legué kruidenier, Jamin)

Edison Elektra.
Gijsbrecht van Amstelstraat nr.155

(Vorige winkeliers onder andere Langewish radio-elektra)

Juwelier Bert ten Brink. Gijsbrecht van Amstelstraat 124
(Vorige winkeliers onder andere: Buys juwelier)
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lampen, fietslampjes en andere onbegrijpelijke technieken

bouwde ik mijn professionele radio: ik moest er zelf wel voor gaan

zingen natuurlijk, want geluid kwam er niet uit! De eigenaar van

het Radiohuis was meneer Langewish. Hij was een Amerikaan. Als

men het over deze man had, had men het over zijn accent (verame-

rikaanst Nederlands). Nu is er een winkel gevestigd met een an-

dere naam, maar met een gelijksoortig assortiment. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 161  De fam. Klarenbeek was de vorige

eigenaar van de tabakswinkel onder de naam De Nieuwe Maan.

Zelfs in het weekend was het er een drukte van belang. In de eta-

lage werden namelijk de voetbaluitslagen getoond. Discussie alom

dus vooral tussen de supporters van FC het Gooi en FC Hilversum.

De ploegen kenden toen nog betaald voetbal (semiprof ) en speel-

den in dezelfde competitie. Voordat men vertrok, trok men vaak

nog even een pakje sigaretten of een pakje shag uit de automaat.

Roken was de gewoonste zaak. Op dit moment is er een conve-

TOKO CIGO F van de Kant.
Gijsbrecht van Amstelstraat 161

(Vorige winkeliers onder andere Klarenbeek sigaren en sigaretten)

Chanodet Fasion. 
Gijsbrecht van Amstelstraat 180

Gijsbrecht richting Neuweg        
Links nr 182b (Rabo bank)
Rechts nr 177 (AH kruidenier)

Hilvertsweg richting Neuweg  
Links nr 177 (AH kruidenier)
Rechts Hilvertsweg Nr. 74 
(Van Vulpen en Roozenburg Makelaars)

Gijsbrecht richting Bosdrift  
Links Hilvertsweg Nr 74 
(Van Vulpen en Roozenburg  Makelaars) 
Rechts Hilvertsweg Nr. 72 (Print-Paleis)   

Impressie kruispunt Gijsbrecht/Hilvertsweg 2015 (met de klok mee)
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nience-store in gevestigd. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 180 Het huidige nummer 180 heeft

een beroemde winkelier gekend: de heer Goubitz. Hij begon een

sigarenwinkel annex tabakszaak op de Gijsbrecht nr. 150 (nu nr.

180). In zijn zaak vonden felle politieke debatten plaats, want de

heer Goubitz zat in de gemeenteraad en hij trad van tijd tot tijd als

rechtskundig adviseur op in het kantongerecht. Hij genoot hoog

aanzien. Hij was bijzonder. Als men op de pof bij hem kocht,

schreef hij dat niet op omdat hij dat een teken van wantrouwen

vond. Zijn vertrouwen heeft hem uiteindelijk veel geld gekost,

waardoor een faillissement het einde van zijn zaak betekende.

De kruising Gijsbrecht van Amstelstraat/Hilvertsweg In de loop

der jaren hebben de winkel/woonhuizen(zie boven circa 1930) hun

originele vorm nu, anno 2014 (zie vorige bladzijde) vrijwel verloren

door herbouw en renovaties.

Gijsbrecht van Amstelstraat 182b 1938: Kruideniersketen Piet de

Gruyter vestigt zich hier. Men verkocht koffie, thee, erwten enz.

los uit schappen en bakken waaruit dit, met een grote kruidenier-

slepel, in een papieren zakje werd geschept. Later zat de Rabobank

daar geruime tijd. Ernaast was Van Reyn’s Bierhuis gevestigd

(nr.182c). Daar is nu een SNS (bank)-winkel.

Gijsbrecht van Amstelstraat 177. Op nr. 177 (hoekpand) begon

kleermaker Ten Harkel een kleermakerij. Eind jaren vijftig voegde

Albert Heijn hier een aantal winkels samen (de nummers 171, 173,

175 en Hilvertsweg 123).  

Hilvertsweg 74-76 Tegenover AH had Van Breemen zijn brood- en

(later) banketbakkerij. De eerste verdieping is nog steeds intact en

een typisch voorbeeld van de bouwwijze omstreeks 1900. Nu is het

een makelaarskantoor. 

Hilvertsweg 70 -72 Drogist Sieuwe had een zeer groot assortiment.

In zijn tijd was er weinig concurrentie. Op de Diependaalselaan

hoek Bosdrift was er nog de drogist Boonacker, maar dat was ver

Kijkje in de richting van de Neuweg: links nr. 182b en rechts nr. 177). Kijkje in de richting van de Bosdrift: links Hilvertsweg 74 
en rechts Hilvertsweg 72.

Impressie kruispunt Gijsbrecht/ Hilvertsweg ca 1930

Makelaars Van Vulpen en Roozenburg. Hilvertsweg 74-76
(Vorige winkeliers onder andere Van Breemen brood en banket)

Kruideniersketen Albert Heijn. Gijsbrecht van Amstelstraat 171....177.
(Vorige winkeliers onder andere nr. 171 Putter groente en fruit, nr. 173 Kok. 
Nr. 177: in dit hoekpand begon kleermaker ten Harkel een kleermakerij).

Winkelhuis.  Gijsbrecht van Amstelstraat 182 b en c
(Vorige winkeliers:  Verwey schilder drogist, v. Reyn bierhuis,

de Gruyter kruidenier, Rabobank).
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weg. De opkomst van de ketens als Kruitvat en Trekpleister is wel-

licht de nekslag geweest voor dit type oude drogisterijen. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 216 Jan Verweij, erfgooier en zoon van

een schoenmaker, begon in de jaren ’20 met het venten van fruit.

Hij had ook een kraam op de markt. Als fruitkoopman vestigde hij

zich na de oorlog in het pand Gijsbrecht 216. Dat was 1956. In 1957

kwam zoon Gert van de Mulo en die kon meteen meehelpen: eerst

bezorgen met de bakfiets en helpen in de winkel en daarna met

een VW-bestelbusje de boer op. Zijn jongere broer Toon kwam ook

in de zaak en het ging goed, zodat de opening van een filiaal in

1970 voor de hand lag: Neuweg 223. Lange tijd was Verweij leve-

rancier van het RKZ en andere grotere instellingen zoals het Ca-

rolushuis. Het filiaal op de Neuweg heeft bijna 30 jaar bestaan,

maar de omzet klapte in toen de Neuweg eenrichtingsverkeer

werd. Inmiddels hadden de broers de zaak Gijsbrecht 216 in 1996

verruild voor Gijsbrecht 262. Daar sloten zij hun winkel in 2013.

Binnen de familie waren er geen gegadigden. 

Gijsbrecht van Amstelstraat 234/236 Obdeijn was sinds 1946 een

radiozaak. In 1950 werd ook met de verkoop van TV’s, witgoed,

lampen en stopcontacten gestart. Later werd het buurhuis bij de

zaak getrokken. In 1960 werd klein huishoudelijke apparatuur aan

het assortiment toegevoegd. Kleine reparaties werden op verzoek

uitgevoerd, zelfs aan huis. De zaak ging over van vader op zoon.

Het gebouw is nog in originele staat. De winkel heeft een eigen-

tijdse uitstraling, maar als je eenmaal binnen bent, proef je nog de

sfeer uit de jaren ‘60. 

Print-Paleis.  Hilvertsweg 70 -72
(Vorige winkeliers: onder andere Verwey schilder drogist, 

Sieuwe drogist en verfwaren, Beauty Balance).

Verweij, groente en fruit. Gijsbrecht van Amstelstraat 216

Verweij, groente en fruit. 
Het filiaal aan de Neuweg 223

Radio, TV en Huishoudelijke apparatuur Obdeijn                  
Gijsbrecht van Amstelstraat 234/236
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Koopcentra na de oorlog in Zuid

Koopcentrum Chatham (1952) aan de Admiraal de Ruyterlaan

Chatham was het eerste koopcentrum in Hilversum, genoemd

naar de gedurfde tocht op Chatham van Michiel de Ruijter in 1667.

Winkels werden geconcentreerd op een centrale plek in de wijk.

Groente en fruit, bakker, slager, kruidenier, drogist, snackbar en

bloemen in één centrum bij elkaar. Chatham was ooit een winkel-

boulevard met kleine winkels. Het koopcentrum wordt nu gedo-

mineerd door het grootwinkelbedrijf Hoogvliet. Van de

oorspronkelijke opzet is weinig terug te zien.

Heigalerij winkelcentrum (1956) aan de Van Hogendorplaan 

De heigalerij was het eerste overdekte winkelcentrum van Neder-

land. Er zijn vele winkeltjes onder een dak w.o. slager, bakker,

groenteboer, AH, een cadeauwinkel, rijwielhandel, tabak en bloe-

men. De winkelhal is aangekleed met vitrines waarin de winkeliers

hun waar kunnen tonen. De functie, de indeling en het uiterlijk is

jaren gelijk gebleven. Het aanbod veranderde toen een aantal win-

kels verdwenen waaronder de rijwielhandel. Aan die laatste zaak

heb ik goede herinneringen. Op de woensdagmiddagen hadden

we vrij van school. Vanuit school liep ik linea-recta naar de rijwiel-

handel om een trapskelter te huren. Meer jongens uit de straat

deden dat en we hielden dan trapskelterwedstrijd om de blokken

woningen. We raceten over de straat. Dat kon toen nog…

Eind 2013 wil Albert Heijn uitbreiden. De omwonenden zijn daar

niet voor. Men vreest meer drukte. Toch gaat de uitbreiding door.

In 2014 heeft Albert Heijn het winkeloppervlak verdrievoudigd

Heigalerij winkelcentrum (1956) aan de Van Hogendorplaan 

Het koopcentrum Chatham (1952) aan de Admiraal
de Ruyterlaan

Het koopcentrum Chatham in 2015

Bronnen:

Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum

Literatuur onder andere:

• Wij in Hilversum (1956 – 1973) kwartaalblad aangeboden door de gemeente Hilversum.

• Zo was Hilversum. Uitgeverij Waanders, z.j. 

• Ach lieve tijd. Uitgeverij Waanders, z.j.
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Hoofdstuk 8

Kauwgom, 

trekdroppen, knikkers

en bommen: 

de wijk Over het Spoor

Kees van Aggelen

De keuze voor dit hoofdstuk was niet moeilijk. In 1954 ben ik geboren

op de Zuiderweg. Mijn jeugdjaren bracht ik door in dit oostelijke deel

van Hilversum. Veel van de behandelde winkels speelden een belang-

rijke rol in mijn jeugd. Niet alleen met betrekking tot boodschappen,

maar verschillende winkels vormden ook een schakel in de samenle-

ving. Lange tijd waren de kerk, scholen, clubs en winkels onderdelen

van een verzuilde maatschappij. Ook is het aardig om te zien dat be-

paalde winkels voor mij een speciale herinnering hebben; daar ver-

diende ik bijvoorbeeld mijn eerste salaris! 

Was de keuze voor dit hoofdstuk niet moeilijk, de afbakening van mijn

werkgebied des te meer. Ook de beperking daarin leverde mij wel

hoofdbrekens op. Ik heb gekozen voor winkels in de wijk Over ‘t

Spoor die een rol speelden in mijn herinnering. Aanvankelijk had ik

een kleiner gebied in gedachten. De winkels in het gebied Geuzen-

weg/Huygensstraat en omgeving zijn er later bij gekomen.

Geschiedenis van de oude wijk Het oostelijk deel van Hilversum was

oorspronkelijk akkerland. In het Gooi werden die akkers ‘engen’ ge-

noemd. Na de aanleg van de Oosterspoorlijn in 1873-1874 groeide Hil-

versum enorm. Veel nieuwe woonwijken verrezen - aanvankelijk ten

zuiden van het oude dorp. Vanaf 1880 kwam er ook woningbouw ten

oosten van de spoorlijn. Met name werden woningen langs de radia-

alwegen, zoals de Laarderweg (Larenseweg), Kleine Drift, Oude Eem-

nesserstraat/Eemnesserweg en de Liebergerweg gebouwd. Omdat de

akkergrond relatief goedkoop was en de agrarische sector tanende

was, gingen die gronden vlot van de hand. Industrie kwam er voor in

de plaats. E.M.Jaarsma, Ripolin, de N.S.F. en Ensink waren markante

bedrijven. Zo ontstond de industriewijk Over ‘t Spoor.

Het karakter van de wijk was zeer gemengd. Er stonden boerderijen,

arbeiderswoningen, kleine en gewone middenstandswoningen en

ook villa’s voor bijvoorbeeld de directies van fabrieken. Na de komst

van grootschalige woningbouwcomplexen, veelal neergezet door een

bepaalde woningbouwvereniging, veranderde dat karakter wel enigs-

zins. In de periode 1920-1930 werden de eerste woningen alweer ge-

sloopt en vervangen door betere huizen. Dit gebeurde o.a. aan de

Zuiderweg en de Oude Eemnesserstraat. Vanaf 1880 tot zeker 1970

waren er zeer veel buurtwinkels. Zelfs in één straat kon je twee slagers

of bakkers vinden. Na 1980 veranderde het winkelaanbod. Zoals ook

elders, sloten veel buurtwinkels hun bedrijven, De kruidenier, groen-

teboer, slager en bakker verdwenen steeds meer uit het straatbeeld. Je

ziet in de wijk een verandering: Winkels gericht op Hilversummers

van Turkse of Marokkaanse herkomst. Ook veranderde het aanbod:

zo zijn er kapperszaken in overvloed. Bij (archief )onderzoek naar de

geschiedenis van winkels in de wijk Over ‘t Spoor maakte ik gebruik

van documenten en publicaties in het Streekarchief voor Gooi en

Vechtstreek. Ook voerde ik gesprekken met families die winkels be-

Het voltallig personeel van de Albert Heijn vestiging aan de Lerenseweg
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Emaillen reclameborden sierden de gevel. Aan de overkant, voor de

politiepost, stond een waterpomp. De kruidenierszaak was gunstig

gelegen. Veel mensen uit de wijk gingen lopend naar de winkel. Ook

wanneer er markt was op het Langgewenst, kwamen veel mensen nog

even binnen om boodschappen te doen. Net als nu maakten ook trein-

reizigers gebruik van de winkel. De familie J. Smeeing runde de zaak.

En evenals veel andere winkeliers, bezorgden zij ook de boodschap-

pen bij de klanten thuis. 

Aan de overzijde van de Kleine Drift, op de hoek van de Zuiderweg,

nummer 15, had de familie Van Houten (Johannes en later opgevolgd

door Arie) hun groentewinkel. Over deze familie en hun winkels is

een interessant boek geschreven. De zaak op de hoek werd door Frans

Sterk overgenomen.

Iets verder kruist de Kleine Drift de Bakkerstraat.

De familie Van Dongen vormde een goed voorbeeld van ondernemers,

die na de aanleg van de spoorlijn hun heil zochten in de nieuw ge-

bouwde wijk Over ‘t Spoor. Johannes Marinus Van Dongen werd in

1850 in Giessen (N-Br.) geboren. Hij was Hervormd. Hij verhuisde

naar Hilversum en begon op de Kleine Drift 27 een bakkerij. Zijn

broers kwamen ook over uit Brabant en waren eveneens bakkers. Later

kwamen ook zoons in de verschillende bakkerijen te werken.

Johannes liet een flink aantal woningen bouwen. Op zijn verzoek werd

die straat Bakkerstraat genoemd. Van Dongen had het handig beke-

ken! Hij verdiende als huisbaas en als bakker. Veel van zijn klanten

waren personeelsleden van de zadelmakerij van Van der Horst en De

Heus.

Vader Van Dongen(1850-1934) en zoon Willem Abraham (1880-1948)

waren zeer actief bij de Nederlandse Hervormde Gemeente. Zij waren

geldschieters en zaten in het kerkbestuur. De familie Van Dongen was

ook betrokken bij Salem. Dat was een verenigingsgebouw met zon-

dagschool, bibliotheek en jongensclub. In de crisisjaren werd er soep

uitgedeeld. 

Bij de samenkomst van de Bakkerstraat en de Kleine Drift is altijd een

cluster van winkels geweest. In het oude pand van Van Dongen kwam

later de banketbakker Lieuwma. Deze bakker was beroemd om zijn

hazelnootgebak. Aan de overzijde was op de Kleine Drift een brood-

bakker, De Haas. Op het hoekje was de slagerij van Van ‘t Net. 

Tussen de Bakkerstraat en Salem waren op de Kleine Drift verschil-

lende winkels gevestigd. Op de hoek zat een sigarenboer die ook tijd-

schriften verkocht. Hengel- en huisdierenzaak Langhout zat vele jaren

Winkel met recla-
meborden op de
Kleine Drift. Links
in de verte is de
schoorsteen van
Van Son (inktfa-
briek) (foto
FB/JBHA)

Hetzelfde  winkel-
pand is verbouwd
tot woonhuis.  Op-
vallend zijn de
kloeke bakstenen
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zaten in Over ‘t Spoor. Verder maakte ik gebruik van gegeven via het

internet. Een deel van de winkels heb ik zodanig beschreven, dat het

een wandel- of fietsroute kan vormen.

Kleine Drift (eerste deel) Onze route begint bij het Oosterspoorplein.

Nu een arena-achtige ruimte met een tunnel voor voetgangers en fiet-

sers naar het centrum van Hilversum.  Hier is het begin van de Kleine

Drift met verschillende winkels. Rook- en schrijfwaren, een telefoon-

winkel, Turkse kebab en op het hoekje een (gesloten) coffeeshop.

Oorspronkelijk zat op nummer 9 een echte ouderwetse kruidenier.

Kruidenier Smeeing   op de hoek van de
Zuiderweg en de Kleine Drift (foto col-

lectie HHKAP)

De afgelopen jaren was de cof-
feeshop ´Papilon´ op het hoekje
bij de Zuiderweg-Kleine Drift ge-
vestigd.  Deze is al enige tijd, op
last van de gemeente, gesloten.

(foto KvA)
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werden genoteerd in een groot boek. Eén keer in de zoveel tijd moest

er dan afgerekend worden. Ik heb daar wel eens misbruik van gemaakt

door, zonder dat mijn ouders dat wisten, een pak waspoeder te kopen

en mee naar huis te nemen. In het pak zat een felbegeerd speeltje. Het

pak waspoeder verstopte ik in de klerenkast. Maar na een week, bij

het afrekenen, bleek dat de familie een pak waspoeder had afgeno-

men. De aap kwam snel uit de mouw. Ook herinner ik mij dat je na

sluitingstijd rustig nog achterom kon lopen. Je tikte tegen de ruit en

De naam Bakkerstraat is af-
komstig van de bakker Van
Dongen. Deze liet daar een
aantal woningen bouwen. Zo
had hij inkomsten als huur-
baas en als bakker. Later kwam
banketbakkerij Lieuwma in het
pand. (foto KvA)

Op de Kleine Drift 35
had Van Ee zijn Bazar.
Daar werden huishou-
delijke artikelen, maar
ook speelgoed ver-
kocht. 

2014 was Langhout
vertrokken en kon men
hier terecht voor fietsen
en tweedehands kle-
ding.(foto Ebe Andries
en KvA)
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in de panden met nummers 31-33 rechts daarvan. Op 35 zat vroeger

al De Nieuwe Bazaar. In mijn jeugd zat in dat pand Van Ee. Daar kon

je huishoudelijke artikelen en speelgoed kopen. Ik kocht er wel knik-

kers, vliegertouw en speelgoedauto’s. Langhout heeft later dat deel

ook in gebruik gehad. De winkels van Langhout waren opgedeeld; in

het eerste gedeelte verkocht men hengelsportartikelen. In het andere

deel verkocht men kleine huisdieren en dierbenodigdheden. Thans

worden de panden 31 en 33-35 gebruikt door Het Fietsenparadijs en

Nana, een Second Hand Boutique.

Professorenbuurt Dit wijkje, nabij de Beatrixtunnel, is in de periode

1925-1929 ontworpen. Vooral de architecten J.C. Brand jr. en W. Ree-

ders hebben hun stempel op de wijk gezet. In de Prof. Poelsstraat/Bor-

detstraat kwamen fraaie woningen met veelal op de hoek de

wijkwinkels. Op de Bordetstraat 13 was de slagerij van Jan van der Lin-

den. Dat was een boom van een slager, die zijn messen goed scherp

hield. Dat maakt op mij als kleuter grote indruk. Uiteraard kreeg je

een plakje worst bij de boodschappen. Op de hoek met de Prof. Koch-

straat was het winkeltje van Krijnen. Dit was een melkhandel. De win-

kel werd later overgenomen door de familie Halm. Maar dat was van

korte duur. Dezelfde eigenaar maakte er een antiekwinkeltje van. Dit

was eveneens van korte duur. De winkel werd verbouwd tot woonhuis. 

Op de hoek Bordetstraat met de Prof.Poelsstraat was de groenteboer

Verhoog. Gerrit Verhoog kwam in 1933 in de zaak. Zoon Paul nam de

groentewinkel in 1965 over. Ik herinner me de opgestapelde blikken

in de winkel. Daar moest je dus niet tegenaan stoten! Ook op de stoep

veel uitgestalde waar. Paul Verhoog verhuisde met zijn zaak naar de

Larenseweg en zat vervolgens tot 2004 in winkelcentrum Seinhorst. 

In de Prof. De Jongstraat woonde kruidenier Knecht. Het was mogelijk

om daar zonder geld boodschappen te doen. De gekochte goederen

Bij de samenkomst van
Kleine Drift, Boerhave-
straat en Bakkerstraat
een cluster van buurt-
winkels. Links zaten

onder andere een slager
en een broodbakker. In
het midden de groente-

boer. Rechts de Bazar met
huishoudelijke artike-

len.(foto coll.Percy Pool-
man)
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Aan de even kant was het boerenbedrijf van Bijlard Sr. Zijn zoon Henk

begon een melkzaak. Meestal trof je zijn vrouw in de winkel, want

Henk bezorgde, aanvankelijk door heel Hilversum en later in een vaste

wijk, de melkproducten bij de mensen thuis.

In de winkel van Bijlard was het mogelijk om snoep van de plank te

kopen. Dit was een glazen plaat met allerlei lekkernijen. In herinner

mij de kauwgom en trekdroppen nog goed. De familie Bijlard had de

melkzaak van 1932 tot 1977. De winkel is verdwenen. Op de plek staat

nu een modern appartementencomplex.

Even verderop, op huisnummer 60, hangt nog altijd, als residu, een

emaillen reclamebord van Sleutel Conserven. In dit pand zaten ver-

schillende groenteboeren: Snappers, Nieuwenhuis en Akkies. Deze

groenteboer kwam eens met zijn auto en volgeladen aanhanger uit de

Beatrixtunnel aangereden. Hij nam de bocht naar de Prof. De Jong/

Al in de jaren dertig van de vorige
eeuw zat  aan de Prof. De Jong-
straat een kapperszaak. Inmid-
dels werkt de derde generatie Ten
Dolle als kapper.(foto KvA)

Architect W. Reeders ontwierp in
1929 dit fraaie winkelpand. Het
pand heeft hoge schilddaken en
een markante schoorsteen. Krui-
denier Knecht had hier zin Enkabé
winkel.  Dat was een winkel aan-
gesloten bij de Coöperatieve In-
koopvereniging Enkabé, toevallig
ook in 1929 opgericht. (foto KvA)

Op de hoek van de Professor Kochstraat, vlak
bij de Beatrixtunnel, was de ´kaasboer´ Krij-
nen. Deze zuivelwinkel werd door de familie
Halm overgenomen.  Korte tijd zat er een an-
tiekzaak in. Het pand werd verbouwd tot
woonhuis. (foto KvA)

Op de Lijsterweg, een oude straat in de wijk, zat
jarenlang een kruidenier. Aanvankelijk de fa-
milie De Gouw en later mevrouw De Rooy. In
1972 begon Ruud Veldmeyer hier zijn eerste
zaak. (foto website Veldmeijer TV)

Op de Lijsterweg vindt men nu nog een herin-
nering aan de groenteboer. (foto KvA)
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mevr. Knecht leverde dan de spullen. Toen ik een jaar of twaalf was,

verdiende ik hier mijn eerste salaris. Rondbrengen van folders in de

wijk. Daarna af en toe meehelpen met dozen naar het magazijn bren-

gen.

Tegenover Knecht zit nog altijd kapper Ten Dolle. Een prachtig win-

kelpand waar al vanaf 1933 achtereenvolgens de kappers Turel en Van

Bruggen zaten. In 1950 begon Gerrit ten Dolle op deze plek zijn kap-

perszaak. Hij werkte met passie en kreeg een grote klantenkring. De

klanten kwamen uit Hilversum en omgeving. Zoon Richard nam de

schaar over en thans is de derde generatie, Olaf ten Dolle, actief. 

Lijsterweg/ Slachthuisplein Op de hoek van de Lijsterweg en het

Slachthuisplein was ook een kruidenier gevestigd. De winkel werd

aanvankelijk door de familie De Gouw gedreven. In de achtertuin hiel-

den ze enkele koeien! Later nam mevrouw De Rooij het winkeltje over.

Medio 1964 begon de jonge Ruud Veldmeyer als reparateur van televi-

sies. Aanvankelijk zat hij in een schuur van ‘Opa Jan’ aan de Prof.

Poelsstraat. In 1972 betrok hij de voormalige kruidenierswinkel aan

de Lijsterweg 25. Weer later verhuisde de zaak naar de Kleine Drift,

waar zelfs een dubbel winkelpand in gebruik werd genomen.

Aan de overzijde, ook Lijsterweg, had bakker Koopman een merk-

waardig winkelpand. De bakkerij mocht in 1924 slechts met een

schuin afgesneden gevel worden uitgevoerd. Dat had te maken met

de toen geplande aanvoerweg voor slachtvee van de spoorlijn naar het

station. Die weg is er nooit gekomen, waardoor bakker Koopman met

zijn kleine winkel bleef zitten.

Op het hoekje van de Kleine Drift
en de Professor Poelsstraat was
jarenlang een sigarenboer ge-

vestigd.(foto FB/JBHA)
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in de wijken. Veel kinderen speelden hier met en op die broodkarren.

Het heeft wel geleid tot een dodelijk ongeval. Een jongen uit de buurt,

verongelukte onder een omgevallen broodkar.

De winkel speelde een belangrijke rol in mijn jeugd. Hier haalde ik

koekkruimels en kocht ik de ‘Tarvomout van gisteren’. Dat brood was

namelijk goedkoper en nog best te eten. Het gebeurde wel dat de bak-

ker met zijn goede hart, een vers brood verkocht voor de prijs van ’n

brood van gisteren.

De winkel en bakkerij zijn verdwenen. Er was een geluidsstudio in ge-

vestigd. Daar zijn onder andere opnames gemaakt voor Kinderen voor

Kinderen. Thans is in dit pand een muziekproductiebedrijf The Rock-

eteers BV gevestigd.

Kleine Drift (tweede deel) Via het kruispunt Prof. Kochstraat-Ehrlich-

straat komen we weer op de Kleine Drift.

Op de hoek het markante pand van Röling. Ook dit pand gaf onderdak

aan één van de vele bakkerijen in de wijk. Al in het begin jaren vijftig

huisvestte het bakkerspand een automatiek. Medio 1968 kreeg het

plaatselijke bekendheid door als eerste patat van aardappelmeel te ver-

kopen. Deze frietsoort was blijkbaar zeer geliefd. Veel mensen maak-

ten er een omweg voor. Later zou deze lekkernij bekend worden onder

de naam ‘Ras-patat’.

Richting de voormalige gasfabriek waren veel wijk gebonden winkels.

De Bondsspaarbank zat ook in dat rijtje winkels.  De winkels kregen

in de naoorlogse periode veelal strakke gevels. Zo verdwenen de ken-

merkende markiezen. Op de Kleine Drift 45-47 zaten Maas kleding-

zaak en een Buurt-Informatie-Winkel. In 2014 zien we een

audio-reparatiewinkel en een leegstaand Chinees-Indisch afhaalcen-

De voormalige winkel van Laven
op het hoekje van de Ehrlich-
straat. Rechts de voormalige
bakkerij Overeem, waar later
een geluidsstudio in gekomen
is. ( foto KvA)

De winkels dragen nu exotische
namen zoals: Amin Sat, Kim On
en Wat Po.  Zeer recent kreeg de
Kleine Drift een ijssalon. ’t Per-
ronnetje dankt zijn naam aan
het stukje spoorlijn dat (weer) is
aangelegd als herinnering aan
het spoorlijntje dat vroeger naar
de gasfabriek liep. (foto’s  KvA)
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Prof. Kochstraat te scherp en zijn lading kisten, vol met groente en

fruit, begon te schuiven. De hele handel kwam op straat. Omstanders,

onder wie ik zelf, hielpen de onfortuinlijke groenteboer om zijn kisten

weer gevuld te krijgen en alles weer op de aanhanger te zetten. 

W.M. Dudok ontwierp in 1919-1924 het gemeentelijk slachthuis. Het

gebouw vormde een belangrijk herkenningspunt in de wijk; Door toe-

passing van plat-bouw wordt geen geld aan dure overkappingen ver-

spild, terwijl daardoor tevens gelegenheid ontstond tot monumentale

massawerking, aldus Dudok in een toelichting bij de bouwaanvraag.

De aanwezigheid van het slachthuis leidde tot verschillende winkels.

Op de hoek met de Ehrlichstraat had C.K. Laven een winkel voor dier-

voeder. Laven had als bijnaam darmenslieter en hij kreeg die bijnaam

omdat hij op het slachthuis werkte en zo voordelig aan slachtafval

kwam. Hij verkocht pens, hart en ander afval als diervoer. 

Een andere bijzondere winkel was aan de achterzijde van het slacht-

huis. Hier konden mensen goedkoop ‘vrijbankvlees’ kopen. Dit vlees

werd alleen aan particulieren verkocht. Dat vlees moest binnen een

korte termijn verkocht en gegeten zijn. Het was goedkoop vlees. De

mensen schaamden zich wel een beetje en wilden dan ook niet gezien

worden met tassen vrijbankvlees.

Na de sloop van het slachthuis verrees er een complex nieuwbouwwo-

ningen. De straatnamen werden exotische vogelnamen. Het Slacht-

huisplein veranderde in Jac. P. Thijsseplein.

Oostelijk van het Slachthuisplein begon de Kievitstraat. Direct aan het

begin was de bakkerswinkel van Overeem. Deze winkel was in 1920

ntstaan vanuit de Christelijke coöperatieve bakkerij Ons Beginsel. Aan

de voorzijde was de winkel. Aan de zijkant, de Ehrlichstraat, stonden

de metalen broodkarren. Daar werd het brood geladen voor verkoop 

Het Slachthuisplein in de jaren zeventig.
Rechts de winkel van Laven. Hij handelde
in diervoeding, aanvankelijk geproduceerd

van slachtafval zoals hart en pens. (foto
SAGV)

Aan het einde van de Kleine Drift was nog
een andere winkel van de familie Krijnen:

Een wijnhandel.   
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Jan van der Heijdenstraat- Kamerlingh Onnesweg Ook aan de Jan van

der Heijdenstraat en de Kamerlingh Onnesweg plus de tussenliggende

straten waren winkels. Veel zijn er verdwenen. De twee verbindings-

wegen in Oost-Hilversum zijn belangrijk geworden voor het verkeer.

De bakkers, slagers en groenteboeren zijn vrijwel allemaal weg.

Op de hoek van de Jan van der Heijdenstraat en de Kievitstraat was

vanaf de oplevering van de woonhuizen een slagerij gevestigd. Meer

dan tachtig jaar werd het ambacht uitgevoerd. De laatste (Islamitische)

slager vertrok medio 2013. In het pand zit nu een kapsalon. Aan de

andere zijde van de Jan van de Heijdenstraat ook veel buurtwinkels.

De fietsenzaak voor onze familie was die van Hak en Toonen. Aan de

overzijde was een sigarenwinkel. Onze schooljuf van de derde klas

verkreeg in deze winkel blijkbaar de Rizzla vogelplaatjes. Zij rookte

niet, maar had een flinke voorraad vogelplaatjes die als beloning aan

de kinderen in de klas werden weggegeven. Verder op de Kamerlingh

Onnesweg nog veel meer winkels. Ik kwam hier vaak omdat mijn

grootouders aan het begin van deze weg woonden. Bij de Veneta stond

ook ‘Het Karretje’ waar je patat en snoep kon kopen. Later verhuisde

deze snackbar naar het Kamrad. Verder aan het begin van de Kamer-

lingh Onnesweg de winkel in stoffen en garen Het Vlindertje gerund
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trum. Even voorbij de Christelijk-Gereformeerde kerk de dubbele win-

kel van Veldmeyer. Deze zaak is al meer dan vijftig jaar gespecialiseerd

op het gebied van beeld-, geluid- en satellietapparatuur. Helemaal aan

het eind, op de hoek, zat N. Krijnen in een ruim pand met zijn dran-

kenhandel. Later was daar achtereenvolgens een computerwinkel en

een dierenspeciaalzaak gevestigd. In maart 2015 werd het pand ver-

bouwd tot een ijssalon en een winkel voor zwangerschapskleding. 

Krijnen is een bekende familienaam in het Gooi. De naam stamt af

van een voornaam; Crijn Jansz. van Graft, die in de 16e eeuw in Blari-

cum leefde. De familie Creinen/Krijnen trok later naar Naarden, Bus-

sum en Hilversum. Veelal trouwde men met andere Erfgooiers zoals

De Gooijer, Fokker, Alders en Van Dijk.

In Hilversum komt de naam ook voor. Al in 1891 had H. Krijnen op de

Kleine Drift zijn bedrijf. Latere Krijnens werkten onder andere in de

zuivelhandel (o.a. op de Neuweg, Kleine Drift, Lijsterweg), slagerij

(Groest) en dus de drankenhandel (Kleine Drift). 

Slagerij op de hoek
Jan van der Heijden-

straat en Kievits-
traat.  Bij de deur de
fiets waarmee de

bezorgingen rond-
gebracht werden. In
dit pand heeft meer
dan tachtig jaar een
slagerij gezeten. Het

pand is wel ver-
bouwd. Thans is er

een kapperszaak ge-
vestigd. (foto’s

SAGV/KvA)

Op de Kamerlingh Onnesweg, in een
voormalige bakkerij, vindt men snack-

bar  ‘Foodmaster’ (foto KvA)

Na de oorlog werd de bak-
kerij van Kruiper aan de Ka-
merlingh Onnesweg, hoek
Merelstraat, feestelijk her-
opend. Een prachtige toon-
bank met verschillende
bloemstukken sieren de
winkel.(foto SAGV)
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kwamen er enkele antiekwinkels. Zoals De Rommelpot op het hoekje

met de Lorentzweg. Aan de zijkant had de eigenaar een snackbar. Later

is het hele pand omgebouwd tot eethuis met ook Chinees-Indische

gerechten.

Op de Jan van der Heijdenstraat zit al meer dan zeventig jaar het fami-

liebedrijf Van Loenen. Men startte in 1939 met de verkoop van ijzer-

waren, gereedschap en huishoudelijke artikelen. Inmiddels is de

vierde generatie werkzaam in de zaak. In het rijtje zat vroeger ook een

opticien en slager Stijvers. De opticien verhuisde naar het winkelcen-

trum Seinhorst. Het IJspaleis in dit rijtje winkels verkoopt al jaren ijs

en snacks. Daarnaast zit nu een stomerij annex kledingreparatiebe-

drijf. Op het hoekje zat in de jaren vijftig een kruidenier (VéGé). In die

winkel zat ruim 10 jaar Sander’s Fotoshop. Nu is het een planten- en

bloemenzaak.

Aan de overzijde ook een rijtje oude winkels. Op de hoek (nummer

59) rechts een apotheek. Daarnaast zat vroeger de slijterij van Kees

Lukkers. Hij maakte zelf advocaat en was de uitvinder van de Pisang

Ambon. Daarnaast de kantoorboekhandel Het Oosten. Daar kon je

ook advertenties opgeven voor de Gooi- en Eemlander. 

De winkelier, de heer Vogelsang, was een deftig persoon. Hij was altijd

pico-bello gekleed.

Op nummer 45 (op de foto helemaal links) zat de banketbakkerij van

Oosteweeghel. Daar kwam de ABN Bank later in. Thans bevinden zich

enkele kantoren in deze panden. De banken zijn verdwenen en ver-

vangen door automaten.

Seinhorst Op dit terrein vestigde zich in 1921 de Nederlandsche Sein-

toestellen Fabriek (NSF). In deze fabriek, die later door Philips werd

overgenomen, werden onder meer sein- en radiotoestellen geprodu-

ceerd. Om de verkoop daarvan te stimuleren ging de NSF radio-uit-

zendingen verzorgen. De eerste uitzending was in 1923. Spoedig nam

de Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO) de uitzendingen over.

Er volgde nog verschillende omroepverenigingen, die zich in Hilver-

sum vestigden. De fabriek werd in de periode 1997-1999 gesloopt. De

schoorsteen werd op 9 maart 1999 opgeblazen. 

Het winkelcentrum Seinhorst Naast woningen, een bedrijfsgebouw

Orion en een kerk, werd er op Seinhorst een winkelcentrum gebouwd.

Het werd geen overdekt complex. Architect Cor Pauw van het archi-

tectenbureau Kokon zorgde voor een plan waarbij wonen en winkelen

Al in 1939 zit Van Loe-
nen op de Jan van der
Heijdenstraat. Inmid-
dels is de vierde gene-
ratie actief. (foto KvA)

De apotheek op de Jan
van der Heijdenstraat
47. In dit rijtje had
men vroeger ook de
banketbakkerij van
Oosteweeghel en di-
rect naast de apotheek
de slijterij van Kees
Lukkers. (foto KvA)
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door twee zusters en daarnaast groenteboer Witte. Schuin aan de over-

zijde was op het hoekje met de Merelstraat een bakkerij van H.J. Krui-

per. In 1946 was er een feestelijke heropening. De winkel stond vol

met fraaie bloemstukken. Naar verluidt had de eigenaar de

winkel/bakkerij in de periode tot 1945 niet kunnen moderniseren. Het

jaar erop was de zaak volledig aangepast aan de moderne tijd. Nu zit

er snackbar Foodmaster in het hoekpand.

Veel wijkwinkels verdwenen uit het straatbeeld. In de jaren 1970-1980

In 1982 kon men
de antiekwinkel
‘De Rommelpot’
vinden op de Jan
van der Heijden-
straat. Aan de zij-

kant zat de
snackbar.(foto

SAGV)

Later heeft men het gehele
pand verbouwd tot snackbar en

Chinees-Indisch afhaalcen-
trum. (foto  KvA)

Aan de Jan van der Heijden-
straat vinden we verschillende
winkels. Hier bevindt zich o.a.
Het IJspaleis. Op de hoek, met
de markante puntgevel,  zat
vroeger een VéGé kruidenier,
later een fotograaf en nu een
planten- en bloemenzaak.
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weer de Jan van der Heijdenstraat. Ook weer een straat met zeer veel

buurtwinkeltjes. Vanaf de Larenseweg hebben we nog steeds zicht op

de Toko Roko. Deze familiezaak werd zestig jaar geleden door Gijs

Haverkamp gestart. Daarvoor was hij werkzaam geweest bij Philips.

Het mag duidelijk zijn dat er veel oud-collega’s klant bij hem werden.

Haverkamp begon ook met het presenteren van voetbaluitslagen.

Deze hingen dan in de etalage en konden vanaf de stoep bekeken wor-

den. Toko Roko paste later het assortiment aan. Er werden toen ook

tijdschriften, wenskaarten en staatloten verkocht. Dat laatste bracht

al twee winnaars in het nieuws: Zowel de 250.000 als de 100.000 eu-

roprijs vielen bij Toko Roko.

Terug naar de Larenseweg richting ‘brinkje’ (daar waar de Eemnes-

serweg, de Zuiderweg en de Larenseweg samenkomen). Bij dat plein-

tje zaten o.a. de winkels van de firma P. de Gruijter, bakkerij Overeem

Op de hoek Kamer-
lingh Onnesweg en de
Orionlaan was vroe-
ger De Heide Toko.
Daar werd onder an-
dere speelgoed ver-
kocht. Makelaar Post
zit hier nu al weer vele
jaren. (foto coll. Percy
Poolman)

De huidige situatie van de
“tweede Albert Heijn” (zie foto
blz.210) is mede door de hoge
heg vrijwel onherkenbaar.  (foto
KvA)
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gecombineerd werd. De winkels hebben een ondergrondse parkeer-

garage.

Het winkelcentrum kent twee supermarkten plus een aantal ‘losse’

winkels. De eerste winkel die op Seinhorst geopend werd, was in ok-

tober 2000 de kledingwinkel Hans. Medio 2011 kwam Terstal Fami-

lietextiel in het hoekpand. Verder zijn er de bekende winkels zoals

Etos, Blokker en Gall en Gall. Er zijn ook kleinere winkels te vinden.

Aan de oostzijde van Seinhorst begint de Orionlaan. Op de hoek met

de Kamerlingh Onnesweg stond de Heide Toko (nu makelaar Post).

Deze Heide Toko werd gerund door het echtpaar Kruis. Vooral voor

de jeugd in Hilversum-Oost was dit een geliefde winkel. Je kon er tol-

len kopen, vliegpapier en de bamboestokken, vliegertouw, knikkers,

stuiters en bommen. Maar vooral de modelauto’s van het merk Dinky

Toy en Matchbox. Deze auto’s stonden uitnodigend in de etalage uit-

gestald. Even verder komen we langs de Radiostraat. Op het hoekje

een praktijk voor mondhygiëne. Daar zat vroeger een sigarenboer

annex postkantoortje. De sigarenboer had in de jaren zestig en zeven-

tig automaten buiten aan de muur.

Tegenover de Radiostraat, waar nu een drukkerij is, had Albert Heijn

zijn eerste supermarkt in de wijk Over ’t Spoor. Deze supermarkt was

de vervanging voor de ouderwetse winkel op de Larenseweg (zie

hierna).

Larenseweg Aan het einde van de Kamerlingh Onnesweg was een ro-

tonde met onder andere de weg naar Laren. In de volksmond heette

het Erfgooiersplein. In 1988 besloot de gemeenteraad dit plein een of-

ficiële naam te geven: Dr. J.M. den Uylplein. 

Op dit plein/ kruispunt staan markante gebouwen. Op de Larenseweg

hoek Kamerlingh Onnesweg stond een ouderwetse Albert Heijn. Hier

werd je geholpen door het personeel dat achter een toonbank stond.

In juni 1954 poseerde het personeel voor de winkel. De bedrijfsleider,

de heer van Capelle, heeft een grijze stofjas aan.

Op de Larenseweg 277a, aan de andere kant, staat het oudste gebouw

van architect W.M. Dudok. Dit gebouw was in 1916 ontworpen als uit-

breiding voor het (te kleine) gemeentehuis, toen nog aan de Kerk-

brink. Het werd in 1933 verplaatst naar de Larenseweg, al heette die

toen nog Laarderweg. De kapper de heer Verbeek is trots om in ge-

bouw te mogen werken. De kapperszaak is een gemeentelijk monu-

ment.

Als de Larenseweg richting centrum gevolgd wordt, passeert men

De wijk Seinhorst
werd gebouwd op
de plaats van de
vroegere N.S.F.

(later Philips). Het
was de bakermat

van de Nederlandse
omroep. (foto’s

KvA)
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echter gebouwd als melkfabriek, waarbij de wagens achterom via de

Palmstraat de melk konden laden of lossen. Het pand herbergde enige

tijd de Gooise IJzerhandel. Die heeft op meerdere plekken in de wijk

gezeten.

Op nummer 13 zat een klein winkeltje van Albert Heijn. Hier werden,

in mijn herinnering, nog producten met een koperen schep in papie-

ren puntzaken gedaan. 

Ernaast zat jarenlang de zaadhandel van Verschoor. De familie had

ook andere zaken in Hilversum. Mevrouw Verschoor specialiseerde

zich later meer in tuinbenodigdheden. Tot op hoge leeftijd bleef zij

actief. Dit was een voorbeeld van een winkel waar de tijd stil was blij-

ven staan. In 2013 overleed de eigenaresse. Het pand was enige tijd

gekraakt en staat nu te huur. Onze tocht door Over ‘t Spoor eindigt

aan het begin van de Larenseweg. Daar zat aanvankelijk De Gooise

IJzerhandel, daarnaast een kledingzaak De Lange, een stomerij, twee

slagers (De Groot en Meester), Albert Heijn en een DA-drogist.

Een vooroorlogse foto van de Laar-
derweg hoek Kamerlingh Onnes-
weg. Zoals zo vaak te zien,
bevonden zich op de hoeken van
straten vaak winkels. In dit geval
zat er een café en een winkel. In de
huidige situatie vindt men op de-
zelfde plek nog steeds horeca en
een winkel. (foto coll. Percy Pool-
man)

In 2014 bestond Toko Roko zestig
jaar. In het verleden kon men op
zondagmiddag de voetbaluitslagen
hier in de etalage aflezen. Het zag er
dan zwart van de mensen. (foto
KvA)

Op de Larenseweg is het oud-
ste bouwwerk van architect

W.M. Dudok te vinden. Dit ge-
bouw was oorspronkelijk een
dependance van het raadhuis
op de Kerkbrink. Het werd ver-
plaatst naar de Larenseweg
(“Erfgooiersplein”). Kapper
Verbeek heeft verschillende
oude foto’s in zijn zaak han-

gen. (foto KvA)

Voor de Tweede Wereldoorlog
sprak men over de Laarderweg.
De Nieuwe Kerk is gesloopt en
vervangen door nieuwbouw. In
het rijtje winkels links o.a. de
C.Jamin. 
(foto coll. Percy Poolman)

Bij het brinkje met de Eemnes-
serweg zat vroeger De Gruyter. 
(foto FB)
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en op de hoek slagerij Velzeboer (later Kroes). Op nummer 10 zat de-

cennialang de bijzondere winkel van de familie Rosmuller: Jantje-van

Alles. Vader en later zoon Rosmuller verkochten speelgoed en huis-

houdelijke zaken. Zij hadden een perfect oog voor de wensen van de

klanten. Vaak kwam ik daar om een cadeau voor de vriendjes en vrien-

dinnetjes van mijn opgroeiende kinderen te kopen. Zij wisten altijd

een juist geschenk aan te raden!

Dit rijtje winkels aan het begin van de Eemnesserweg is de laatste jaren

sterk veranderd. 

Bij het brinkje buigt de Larenseweg richting spoorlijn (vroeger de

‘grote spoorbomen’)

De Larenseweg kende heel wat jaren een bloeiende winkeliersvereni-

ging. Zij gaven onder andere zegels uit. Deze Wico-zegels werden

graag gespaard. Men kon er bijvoorbeeld handdoeken mee verdienen.

Zeker in het begin van de Larenseweg was een uitgebreid assortiment

aan winkels. Op nummer 21 zit nu Steakhouse Pizza. Het gebouw is
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kruispunt met de Huygensstraat had je kruidenier Elburg. Later werd

dit een winkel voor sporttrofeeën. Ook in de Huygensstraat veel win-

keltjes. Bij de Snelliuslaan waren verschillende fraaie winkelpanden. 

Hoge LarensewegDit is ook een lange radiaalweg, vanuit het centrum,

richting Laren. Aan deze weg veel winkels. Ik herinner me nog dat in

de jaren zestig Swiebertje in een koets kwam aanrijden. Hij verrichtte

de feestelijke opening van de winkels nabij het kruispunt met de Jan

van der Heijdenstraat. Eén van die winkels was bijvoorbeeld de kachel-

handel van Kramps. Verder terug naar het centrum herinner ik mij

bakker Rood nog. Het winkelpand bood eerst onderdak aan een krui-

denier. Dat was de Coöperatie Help U Zelf, die meer winkels in Hil-

versum had. Naast het pand van bakker Rood was een gang naar de

gas- en oliehandel van Van den Heuvel. Dicht bij de kleine spoorbo-

men waren ook veel winkels.

Snoep kopen in de pauze De Beatrixschool, aan de Jan Blankenlaan,

was in mijn tijd een MULO school. Het was een strenge school, waar

De Geuzenweg is
een oude straat in
oostelijk Hilver-
sum. Na 1880 wer-
den hier veel
huizen gebouwd.
Aan de rechter zijde
een kapperszaak,
die al een telefoon-
aansluiting had.
(foto FB/JBHA) 
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Geuzenweg-Huygensstraat en omgeving De wijk, met onder andere

de Geuzenweg en de Hoge Larenseweg, is ook na 1880 ontstaan. Tot

1920 waren het vooral particulieren die woonhuizen lieten bouwen.

De bedrijvigheid, zoals fabrieken en winkels, volgde vrijwel gelijktij-

dig. Eén van de oudste winkels was slijterij ’t Haantje. Nog steeds is

de fraaie glazen voordeur met het jaartal 1883 te zien in de Geuzen-

weg. 

Na mijn lagere schooltijd moest ik dagelijks op de fiets naar de MULO

aan de Jan Blankenlaan. In de Geuzenweg waren veel kleine winkels

zoals de kruidenier G. Boer Rookhuizen en daarnaast de bakkerij van

Sijberden. Later zat in dat deel een Chinees afhaalcentrum. Bij het

hoekje van de Huygensstraat was slagerij Trommel gevestigd. Zijn

voorganger M.P. Bergers zat op dezelfde locatie en daarnaast een Doe-

het-zelf-zaak, later meer gespecialiseerd in verf- en behang. Bij het

De Larenseweg met in
het midden de Gooise
Ijzerhandel. Deze zat,

ten tijde van de foto, in
een voormalige melk-
fabriek. (foto Ebe An-

dries)

Zo is de huidige situa-
tie aan  het begin van
de Larenseweg. Café

Dudok heeft overigens
niet zoveel met de be-
roemde architect W.M.
Dudok te maken. (foto

KvA)

In het midden was de bakkerij van Jaap
Kaasgaren (later verf- en behangwinkel).

De winkel met het zonnescherm was
kruidenier Elburg (later winkel voor

sportprijzen). (foto FB/JBHA)
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Architect H. de Groot ont-
wierp deze winkel aan de
Van Leeuwenhoekstraat.
Het was een winkel in
kruideniers- en grutters-
waren genaamd “De
Kleine Winst” (foto SAGV)

In de jaren zestig kon
men hier snoep kopen.
De winkel is later ver-
bouwd tot woonhuis.
(foto KvA) 
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je bijvoorbeeld als jongen, geen lang haar mocht hebben. In de pauze

mocht je, bij gebrek aan een groot schoolplein, heen en weer lopen

op het dubbele deel van de Snelliuslaan. Nu was het de sport om in

die pauzes even snel naar een winkel te gaan en iets te kopen. Dat zal

ongetwijfeld snoep zijn geweest, want roken mocht helemaal niet!

Dus was het voor ons de sport om te kijken waar de toezichthoudend

docent liep en dan snel naar de winkel op de Van Leeuwenhoekstraat

of naar de winkels aan het begin van de Snelliuslaan hoek Huygens-

straat. 

Tenslotte De wijk Over ‘t Spoor kende een groot aanbod aan winkels.

Het gebied is te omvangrijk om de enorme aantallen buurtwinkels te

behandelen. Maar met deze route langs verschillende oude en nieuwe

winkels krijgt men een aardig beeld van de verscheidenheid in deze

wijk.

Groenteboer met
vrouw aan de Hoge
Larenseweg 215
(foto FB/JBHA)

Op de Hoge La-
renseweg 66 zat
de winkel van de
coöperatie Help

U Zelf. (foto
SAGV) 
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Hoofdstuk 9

Tussen Spanderswoud

en Naardermeer: de

Hilversumse Meent

Cor de Valk

De laatste zeventig jaar is de bebouwde kom van Hilversum behoorlijk

uitgebreid. 

Na de oorlog heerste woningnood. De oorzaken waren de bouwstag-

natie in de oorlog en de groei van de Hilversumse bevolking tot

120.000 personen. Dit vroeg om grootschalige woningbouw. 

Aan de randen van ons dorp zijn enkele grote wijken gebouwd. In de

periode 1950 – 1980 werd in Hilversum zuid begonnen met het Zee-

heldenkwartier. Ook vindt er aanvullende nieuwbouw plaats in het

Schrijverskwartier en de Staatsliedenbuurt. 

In Hilversum-noord werd vanaf de Johannes Geradtsweg gebouwd

tot aan de Erfgooiersstraat. Andere nieuwe wijken zijn: het Kamrad,

het Van Riebeeckkwartier en de grote wijk Kerkelanden, richting

Loosdrecht. 

In de jaren ’70 werd begonnen, ver buiten het centrum, met de wijk

Hilversumse Meent. 

In de periode 2000 – 2014 nemen de bouwactiviteiten af wegens ruim-

tegebrek. De bouwactiviteiten worden kleinschaliger. Een enkele

nieuwe wijk is het Acaciapark aan het einde van de Diependaalselaan

bij de Utrechtseweg. 

Daarnaast worden oude verlaten bedrijfspanden en terreinen getrans-

formeerd tot wooneenheden. Woningen op het Meta-Wit terrein, het

Philips terrein (Seinhorst) en het terrein van de Gasfabriek.

Groter en het meest recent is de start van nieuwbouw in Liebergen

(Anna’s hoeve)

Dit korte hoofdstuk gaat over de winkels in de Hilversumse Meent.
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De Meent is een groot gebied dat twee uur lopen van Hilversum

ligt en toch tot de gemeente Hilversum behoort, alhoewel in de

Meent wel de torenklok van Bussum gehoord kan worden, maar

niet die van Hilversum. Hoe Hilversum aan zijn Meent gekomen

is, doet hier minder ter zake. Het is de uitkomst en oplossing van

langdurige en diepgaande conflicten in de 17e eeuw. 

Denk niet dat de bebouwing van de Hilversumse Meent het eerste

plan was dat ooit voor die gronden was bedacht. De Hilversumse

Meent was in het verleden vaak onderwerp van plannen, discussie

(en ruzie!). 

Zo ook in april 1805. Op 4 april 1805, in de vergadering van de Ver-

eniging van Stad en Lande (de vereniging van Erfgooiers) stelt de

burger-voorzitter C. de Wolf voor de Meentgronden, het verst ver-

wijderd van Hilversum, te verkopen. 

“De opbrengst was voor de verarmde armenkassen en als de grond verveend

of verkocht zou worden zou een gedeelte der penningen besteed worden ter

verbetering van de zuidzijde der Meent aan de Karnemelksloot gelegen.” 

Deze gronden zouden geschikt worden gemaakt voor veeteelt.

De gecommitteerden van Naarden verklaarden;

“daartoe bereid te zijn om mede toe te treden, als een wenschelijke zaak voor

de armenkassen, maar dat eerst een basis moet vastgesteld worden bij grens-

vaststelling van dit plan, de voordelen even als gebruikelijk is zal moeten

verdeeld worden tusschen de Stad en dorpen en dat men zekere Capitaal van

’t provenue zouden kunnen afzonderen voor Hilversum voor ’t gemis van dat

veld en ter verbetering van het overige gedeelte”.

Op 22 mei 1805 delen de Erfgooiers van Laren mee, fel tegen dit

plan te zijn met gevolg dat ook de afgevaardigden van Huizen en

Blaricum tegen stemmen.

Op 23 januari 1811 (het heeft dus jaren gekost) komen 808 Erfgooi-

ers in de kerk van Naarden bijeen en uit de gehouden stemming

bleek dat alle Erfgooiers tegen verkoop of vervenen van de gronden

waren.
De Hilversumse Meent: 

van weidegrond...

...naar bouwgrond.
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Het gebied, ten westen van Hilversum, geklemd tussen Spanders-

woud en Naardermeer ca. 10km vanaf het centrum van Hilversum,

werd een gezamenlijk weidegebied (meent). 

Toen in 1971 de Vereniging van Stad en Lande werd ontbonden

werd de realisatie voor andere bestemmingen mogelijk. 

Een gebied van in totaal 90 hectare (gevat tussen de Melkmeent,

de Karnemelksloot en de grens van Bussum) kreeg bestemming

woningbouw.

De woningbouw moest omgeven worden door hoge bomen, zodat

het geheel geen storend element zou worden voor het omliggende

agrarisch gebied en de natuurgebieden zoals het Naardermeer.

De kern waar de scholen, het winkelcentrum en het wijkcentrum

waren bestemd, moest omgeven zijn door woningen met een ver-

schillend karakter, alle in hofjes. Het woongebied werd verdeeld

in een Noord- en een Zuid-lob.

In het vroege voorjaar van 1973 begon men met het grondwerk en

in augustus van dat jaar kon worden begonnen met de woning-

bouw op de Noord-lob.

Vier jaar later, in 1977,  werd het laatste hofje (de Vlindermeent)

in de Zuid-lob opgeleverd.

Na 2000 zijn er in het centrum van de Meent nog vele woningen,

met meerdere woonlagen gebouwd. Dat was zeker niet de bedoe-

ling van de oorspronkelijke ontwerpers. 

November 1974 een houten kruideniers-(nood)-winkel wordt ge-

opend als voorloper van een nog te bouwen winkelcentrum. In een

modderige omgeving begint de kruidenier Piet Quist zijn winkel.

Quist had ook een supermarkt ENKABé in de Riebeeckgalerij. Zijn

winkel wordt geopend door… zijn eerste klant. 

Oktober 1976 Opening Meenterf. De kruidenierswinkel ook in-

middels met een postkantoortje (nu Meermarkt genaamd) van

Quist vormt samen met een apotheek, een kapper annex sigaren-

1974. De noodwinkel

1976: de noodwinkel wordt wijkcentrum
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handel, een bloemenhandel, een Rabobank, de bibliotheek, een

warme bakker, een slager en later een snackbar een nieuw, half

open winkelcentrum genaamd: ‘Meenterf ’. 

De noodwinkel wordt nu het wijkcentrum.

Midden jaren ‘80 heeft het oude Meenterf het moeilijk, onder an-

dere vanwege vandalisme.

Het failliet van enkele winkels en de sluiting van de bibliotheek en

het bankfiliaal, voedden de wens bij de nog overgebleven winke-

liers voor een afgesloten winkelcentrum. 

De supermarkteigenaar wilde niet meewerken. Hij wilde een

goede deal maken voor zijn grond. De overige winkeliers zijn in

een huur/eigenaar procedure verwikkeld.

Uiteindelijk zijn er 48 transacties nodig, tussen gemeente en win-

keliers om de beslotenheid te realiseren. 

Na akkoord tussen belanghebbenden wordt de Meermarkt van

Quist verkocht aan Primafood.  

Medio 1999Het winkelcentrum wordt opnieuw opgebouwd. Daar-

bij wordt, om de verbouwing rendabel te maken, besloten het win-

kelcentrum te integreren met 33 aan te bouwen koopwoningen.

Het verkoopoppervlak wordt bijna verdubbeld naar 2100 m2. 

De vernieuwde (en overdekte) Meenterf krijgt een luxe en gezellige

uitstraling. Supermarkt Golff is de publiekstrekker. Verder zijn er

een kwaliteitszaak voor groente en fruit, een uitstekend gesor-

teerde brood en banketbakker, een drogisterij, een luxe slagerij,

een bloemist, een apotheek en een convenience store met het be-

kende assortiment: tabakswaar, loterijbriefjes, wenskaarten, kran-

ten en tijdschriften.

Aan de buitenzijde bevindt zich een dames- en heren kapper en

een snackbar annex eetcafé.

Toch bleef het voor een aantal winkeliers moeilijk de zaak rendabel

te houden. Winkels veranderden relatief snel van eigenaar. 

De gezondheidzorg (huisarts, fysio-praktijk en apotheek) vestigde

De dependance van het 

gemeentehuis Hilversum

1976. Het winkelcentrum Meenterf
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zich later, in een naast het winkelcentrum gebouwd gezondheids-

centrum. Er was ook plaats voor de apotheek.

De apotheek verhuisde daarom naar het gezondheidscentrum.

Mede daardoor kwam een groot stuk aaneengesloten winkel-

ruimte leeg, totdat een kunstenaar er een Meent Art Gallery

opende.

Supermarkt Golff vertrok en Albert Heijn werd na uitbreiding de

nieuwe supermarkt. 

2015 De naam ‘Meenterf ’ is inmiddels gewijzigd in ‘Winkelcen-

trum de Meent’ en heeft zijn klantenkring vanuit de Meent en ook

van (soms ver) daar buiten zien groeien.

Bronnen:
- De Hilversumse Meent in Beeld, uitgegeven door redactie wijkblad ‘Je Meent het’.

- Wij in Hilversum (1956-1973) kwartaalblad aangeboden door de gemeente Hilversum

2015: Winkelcentrum de Meent

2015: Interieur Winkelcentrum de Meent
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Kees van Aggelen (5-11-1954) groeide op in Hilversum. Na de middelbare

school ging hij naar de Rijks Pedagogische Academie aan de Jonkerweg.

Vervolgens werkte hij op verschillende scholen (basisonderwijs) en haalde

hij zijn bevoegdheid voor leraar Aardrijkskunde in Utrecht. Toch bleef hij

het basisonderwijs trouw en werkt alweer vijftien jaar op de Fabritiusschool.

Al op de lagere school had hij veel interesse in de geschiedenis van het Gooi

en in het bijzonder van Hilversum. In zijn jeugdjaren heeft hij nog heel wat

winkels “op de hoek” meegemaakt. Kees van Aggelen publiceerde eerder

artikelen over Hilversum. Hij is ook actief op het gebied van luchtvaart en

genealogie. 

Erik van den Berg (21-8-1940) heeft na de middelbare school  (HBS-A) een

aantal jaren in een familiebedrijf gewerkt. Vervolgens haalde hij zijn HBS-

B diploma en daarna studeerde hij tandheelkunde. Zijn praktijk was in Hil-

versum. Van jongs af aan heeft hij veel bestuurlijk werk gedaan: in kerkelijk

verband, sportief verband (basketball), in het onderwijs en ook in de cultu-

rele sector (bestuur Albertus Perk).

Lilian du Bois (20-09 -'39) werkte jarenlang in de zorgcentra en heeft tot

aan haar pensioen een eigen praktijk in algehele voetverzorging gehad. Zij

heeft veel interesse in de geschiedenis in het algemeen en van Hilversum.

Zij is betrokken geweest bij het schrijven van een  boek over de  's- Grave-

landseweg en een boek over de Hilversumse begraafplaatsen.  Zij is lid van

Albertus Perk en ondersteuner van Hilversum Pas Op. 

Tjako Hidde Fennema (15-08-1948), in een een middenstandsmilieu opge-

groeid, geboren en getogen in Hilversum, vond al vroeg zijn grote liefde

daar. Na breed uitgesponnen middelbare schooltijd naar HTS- elektronica

Rens & Rens en Conservatorium, beide in de omroepstad. Actief in de im-

portwereld van hifi-apparatuur en als cd-producent klassieke muziek.

Schrijft inmiddels voor de Gooi- en Eemlander,  Aether-magazine voor om-

roephistorie, vakbladen en over architectuur. Actief voor lokale tv RTi.

Grootste zwak: onbedwingbare lust om kringloopwinkels te plunderen op

langspeelplaten. Doet zowat alles per fiets.

Berry van den Hoven (5-12-1941) deed MMS aangevuld met opleidingen in

marketing, sales en public relations. Zij was werkzaam op gebied van mar-

ketingcommunicatie in de toeristische en zakelijke dienstverlening in

Noord en Midden Europa, tot 1991 woonachtig in Zweden. Ook was zij be-

trokken bij Europese projecten voor ouderen op non-profit basis. Na haar

terugkeer in Hilversum is zij actief als stadsgids vanwege grote waardering

voor het werk van Dudok. 

Ineke de Ronde (1957) heeft sinds haar betrokkenheid als onderzoeker en

redacteur van De ’s-Gravelandseweg en zijn bewoners meegewerkt aan di-

verse publicaties, waaronder Geuzen en Papen en In d’Lonsvaerder. Ze

schreef vier delen van de serie Het Gooi Toen en Nu en is redactielid van het

Hilversums Historisch Tijdschrift, waarvoor ze regelmatig artikelen schrijft.

Cor de Valk (1947). Geschiedenis boeide hem vanaf het eerste leermoment

in het basisonderwijs. Het boekgeschenk "Ons Hilversum" (Cor Bruijn) bij

het verlaten van de basisschool heeft hem aangezet tot interesse in de ge-

schiedenis van Hilversum en het Gooi in het algemeen. Het "ja" op de vraag

van AP om mee te werken aan een lustrumboek over de Hilversumse mid-

denstand is dan een logisch vervolg.

Harry van der Voort (1960) is geboren en getogen in Klein Rome (Hilver-

sum). Tijdens zijn studie aan de HTS voor de Bouwkunde te Utrecht werd

zijn belangstelling voor bouwhistorie en architectuurgeschiedenis gewekt.

Hij is thans werkzaam op een architecten bureau te Baarn als bouwkundig

ingenieur en bouwhistoricus. Hij publiceert regelmatig over de geschiedenis

van Hilversum en het Gooi.

Karin Abrahamse is archivaris van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Colofon
‘Dromen met je neus tegen de ruit; acht Hilversummers over de winkels uit hun jeugd ’ werd geschreven en uitgegeven door de Hilversumse 

Historische Kring Albertus Perk ter gelegenheid van haar achtste lustrum, 26 september 2015. De foto’s zijn voor zover niet vermeld afkomstig uit 
particuliere archieven en het Streekarchief Gooi- en Vechtstreek. Ook hebben Krijn Brouwer, A.E. van Leeuwen, Percy Poolman en Eddy (A) Sülzle bereid-

willig hun uitgebreide collecties ter beschikking gesteld aan de auteurs. Daaruit zijn ook verschillende foto’s overgenomen.
Het boek is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel, Museum Hilversum of via info@albertusperk.nl 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zondar
voorafgaande toestemming van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk. 
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