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Inleiding 
 

Op een aantal bouwvergunningen uit 1891 wordt de Prinsenstraat aangegeven als 

Grintweg of Nieuweweg. Op 20 juli 1893 wordt het bouwplan voor een zanglokaal van 

de vereniging “Soli Deo Gloria” aan de Prinsenstraat 12 goedgekeurd. Dat is het oudste 

document, wat ik heb kunnen vinden, waarop de naam Prinsenstraat voorkomt.  

Je zou daaruit kunnen afleiden, dat de naam Prinsenstraat 125 jaar bestaat. 

Op een bouwtekening uit 1893 van de woningen Zadelstraat 8 en 10 wordt de weg zelfs 

aangegeven als Prinssenlaan.  

De aannemers De Groot en Heemskerk zijn in 1898 eigenaar van de straat. In dat jaar 

bieden zij de gemeente Hilversum aan om deze over te nemen.  

Op 8 maart 1898 neemt de raad dit voorstel aan en op 23 maart 1898 wordt dit 

goedgekeurd bij besluit van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.  

Vanaf die datum is de naam Prinsenstraat officieel en dat is dit jaar 120 jaar 

geleden. 

 

Op 4 september 1993 werd het eerste straatfeest in de Prinsenstraat georganiseerd en 

dat wordt dit jaar voor de vijfentwintigste keer gehouden! 

 

Aanleiding genoeg om iets te schrijven over de geschiedenis van de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hylke Beerstra 

Prinsenstraat 23 

Hilversum 

 

10 juni 2018 
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De Hof van Prinsen 

 

Hof van Prinsen  

 

Rond 1872 vormde de Koningsstraat de grens van het toenmalige dorp Hilversum met 

de akkers en daarachter de hei. Deze straat werd toen het Krakebeensche wegje 

genoemd. Het was een zandweg, die van de oorspronkelijke (Oude) Loosdrechterweg 

naar het Veeneind liep; dat is nu de Emmastraat. De Gooische Vaart werd van 1842 

tot 1876 door het zogeheten Loosdrechter Hoogt uitgegraven en doorsneed de (Oude) 

Loosdrechterweg, zoals die destijds liep en zo ontstond de Oude Haven.  

Die Loosdrechterweg was de verbinding van de Kerkbrink met Oud-Loosdrecht en liep 

over wat nu de Gasthuisstraat en de Oude Loosdrechtseweg heet.  

 

Tegenover de 1e Oosterstraat was destijds vanaf de Kerkbrink een wegsplitsing: rechts 

de (Oude) Loosdrechterweg en links de Bosdrift. Het deel tussen de Kerkbrink en de 

Oude Haven heeft pas later de naam Havenstraat gekregen. Het stuk tot aan de 

splitsing bij het huidige restaurant De Kaars heette daarvoor de Loosdrechterstraat. 

 

De Neuweg liep ook toen al naar de Langestraat. De naam is afkomstig van het woord 

“Neude” wat zoiets als “lage plek” of “poel” betekent. Vanaf de huidige Gijsbrecht van 

Amstelstraat loopt de Neuweg omlaag en als het flink regende, stroomde al het water 

naar de Langestraat toe. Het was er in die jaren dan ook geregeld een grote water- en 

modderbende, want er was nog geen riolering.  
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Foto van de Neuweg in 1901, gezien vanaf de Prinsenstraat richting Langestraat, met links het 

land van de gebroeders Prinsen, Achter het jongetje zien we nog net de hoek van bakkerij 

Nieuwenhuizen op nr. 16, die in 1895 gebouwd werd en waar nu diverse appartementen in 

zitten. 

Op de foto is te zien hoe de Neuweg er uitzag voor er riolering werd aangelegd. Er 
waren open goten, die langs de huizen liepen en dat was in de Prinsenstraat ook het 
geval. In 1908 stelden burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om in 
Hilversum een riolering aan te leggen. Dit schreven ze aan de raad: 
 
“Naast dit overstroomen, waaronder in het bijzonder een deel van de Groest, 
Langestraat en Emmastraat, voorts St. Annastraat, Neuweg en de Koningsstraat te 
lijden hebben, is de verandering van het opengotenstelsel in eene ondergrondse afvoer 
van het afvalwater een argument om tot het aanleggen van riolering over te gaan. 
Kwalijk riekend en wankleurig vocht, gelijk thans door de open goten stroomt of soms 
daarin blijft liggen, is, zoal niet in strijd met de volksgezondheid, toch zeker niet in 
overeenstemming met den openbare welstand. Bij vorst vriezen thans de open goten toe; 
het water van fabrieken en huizen blijft dan over de dichtgevroren goten lopen, waardoor 
de straten soms gedeeltelijk in velden van vuil ijs worden omgezet, welke de passage 
bemoeilijken" 

De raad nam het voorstel over en vervolgens werd de riolering aangelegd. 

 

De Ruitersweg of Ruitersche Boschje liep in het midden van de 19e eeuw, vanaf de 

Havenstraat over de Kleine of Korte Ruitersweg naar de Langestraat. Dat was de route 

destijds en niet zoals nu, dat de Ruitersweg rechtdoor loopt. Het was dus een 

doorgaande route en dat verklaart ook de grote huizen, die nu nog aan de Kleine 

Ruitersweg staan. Blijkbaar heeft er op de hoek Langestraat-Neuweg-Ruitersweg ooit 

wat struikgewas gestaan, wat het Ruiterse Bosje genoemd werd. Er wordt ook wel 

gezegd, dat het Utrechts bosje genoemd werd en dat het verbasterd is tot Ruiterse 

bosje. Vandaar de naam Ruitersweg. Vanaf de Kleine Ruitersweg liep de Ruitersweg 

ooit als een versmald pad door naar de Neuweg.  
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Op de hoek van de Ruitersweg en de Neuweg stond rond 1880 een boerderij, waar de 

gebroeders Prinsen woonden. De hoeve werd “de Hof van Prinsen” genoemd.  

Zij waren eigenaar van het land dat ongeveer begrensd werd door de Ruitersweg, 

Neuweg, Koningsstraat en waarschijnlijk Havenstraat.  

Over de broers is weinig meer bekend dan dat zij landbouwer en wever waren. 

 

 
 

Plattegrond van 1872 

 

Na 1874 veranderde het dorp Hilversum razendsnel. De spoorlijn Amsterdam-

Hilversum-Amersfoort en Hilversum Utrecht was aangelegd en steeds meer 

Amsterdamse families gingen zich in Hilversum vestigen. Het was hier niet alleen 

gezond wonen, maar de belastingen waren ook veel lager dan in Amsterdam. Er werden 

grote villa’s gebouwd en daar waren arbeiders voor nodig. En niet alleen daarvoor, 

maar ook voor de textielfabrieken en andere bedrijven, die zich in Hilversum vestigden.  

 

In 1879 had Hilversum 9.165 inwoners en dat waren er in 1909 al 31.458. Hilversum 

werd groter en groter en ook in het centrum moest veel gebouwd worden. Het werd 

voor de gebroeders Prinsen dan ook erg aantrekkelijk om hun grond te verkopen voor 

het bouwen van woningen, winkels en bedrijven. Hun land werd stukje bij beetje 

verkaveld en verkocht aan bouwondernemers en particulieren.  

 

In 1900 kwam hun boerderij leeg te staan en werd in 1902 verkocht aan professor 

Jacobus van Rees uit Blaricum. Hij nam het in gebruik als volksgebouw met de naam 

“Ons Huis”. Professor Van Rees was buitengewoon hoogleraar in de weefselleer maar 

was in 1894 in aanraking gekomen met de geschriften van Tolstoj en werd religieus 

anarchist. Hij at geen vlees, rookte geen tabak en dronk geen alcohol. Zijn volgelingen 

kwamen in “Ons Huis” bijeen om zijn linksradicale ideeën aan te horen. Er werden ook 

lezingen gehouden over diverse sociale thema’s.  
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In 1903 leidde Domela Nieuwenhuis van hieruit de staking van de spoorwegarbeiders, 

die opkwamen voor het recht om te staken en het recht om te onderhandelen over 

arbeidsvoorwaarden. Piter Jelles Troelstra schreef hierover: Gansch het raderwerk 

staat stil, als uw machtige arm dat wil. 

 

 

Professor Van Rees tijdens een toespraak.  

 

Vanuit Blaricum vestigde hij zich eerst als arts aan 

de Hoge Naarderweg 16 en daarna aan de 

Godelindeweg. Hij overleed in 1928.  

 

In 1933 plaatste de Internationale Orde van de 

Goede Tempelieren tegenover zijn voormalige huis 

aan de Godelindeweg als eerbetoon een bank met 

drinkbak en de beeltenis van Prof. van Rees. 

Deze staat er nu nog. 

 

 

 

In 1911 werd “Ons Huis” met bijgebouwen afgebroken. Met het verdwijnen daarvan is 

de laatste herinnering aan het boerenleven, zoals zich dat ooit op de grond, waarop wij 

nu wonen, heeft afgespeeld, verdwenen. Het is geschiedenis geworden. Echter, de 

naam van de gebroeders Prinsen zal voor altijd aan de Prinsenstraat verbonden zijn. 

 

 
“Ons Huis” in 1910 
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Tot 1926 bleef het sloopterrein van de boerderij een open vlakte. Toen werden er 

woonhuizen en winkels gebouwd, die er nu, in 2018, nog staan.  

 

 

De woonhuizen, zoals 

deze in 1926 op het 

terrein van de Hof van 

Prinsen aan de 

Ruitersweg gebouwd 

werden. 

 

De foto is van 1972 

 

Op het parkeerterrein is 

in 1999 het huidige 

flatgebouw neergezet. 

 

 

 

En op de Neuweg werden in1926 vijf winkels gebouwd. Huisnummer 6 t/m 14. 

 

 

Op deze foto van 1974 

zat in nr. 6 op de hoek 

rechts een stomerij, 

vervolgens de 

groentezaak van  

Simon Hoogeveen, dan 

keurslager Jan Perier, 

daarnaast fotograaf De 

Groot en als laatste 

installatiebedrijf W. 

Visser. Aan de 

achterkant van de 

winkels is een grote 

binnenplaats. 

  

 

Daar hangt nog een bordje, dat ooit als eerbetoon aan installateur 

Visser op de muur is geschroefd.  

 

Het pand nr. 16, links van de vijf winkels met de fietsers ervoor, is in 1895 gebouwd 

voor bakker Nieuwenhuizen. Achter het winkel- woonhuis was de bakkerij gevestigd, 

die in de jaren na 1895 behoorlijk is uitgebreid met allerlei werkplaatsen en 

magazijnen. In die gebouwen bevinden zich thans meerdere appartementen.  
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De Prinsenstraat 

 

Het zal omstreeks 1890 zijn geweest, dat de aannemers H. De Groot en F.A. J. 

Heemskerk hun oog op het land van de gebroeders Prinsen lieten vallen. Zij zullen de 

broers Prinsen goed gekend hebben, want ze woonden in de buurt. Heemskerk op de 

Ruitersweg 9, dus bijna een buurman en De Groot op Ruitersweg 91.  

Uit bouwaanvragen vanaf 1890 blijkt, dat zij diverse kavels aan de Prinsenstraat en de 

Zadelstraat in hun bezit kregen. In 1891 werd hen een bouwvergunning verleend voor 

de panden Prinsenstraat 2, 4, 6. Het blok 18 t.e.m. 34 werd in datzelfde jaar gegund 

aan aannemer G. Kreuning, die ook een aantal kavels gekocht had. 

De panden Prinsenstraat 4 en 6 betrof een werkplaats en een opslagplaats. Deze zijn 

waarschijnlijk als eerste gebouwd, zodat zij daar alle voorwerk konden doen, want er 

moest nogal wat gebouwd worden. 

 

 
 

Plattegrond 1891 no 2-4-6 

                                          

 

 

Links: de werkplaats 

volgens de 

bouwtekening van 

1891 en rechts: de 

werkplaats, zoals 

deze er in de jaren 

70 uitzag. Toen 

werden er onder 

andere voeder- en 

vogelhuisjes 

gemaakt.  
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Ooit is de werkplaats gedeeltelijk bewoond geweest. Daartoe waren op de eerste 

verdieping kamers gemaakt, die aan de achterkant van het gebouw via een houten trap 

toegankelijk waren. 

 

De aannemers De Groot en Heemskerk hebben op een gegeven moment de werkplaats 

verkocht aan de gebroeders Norren, die in het pand een bedrijf voor machinale 

houtbewerking vestigden. Voor de verbouwing tot appartementen in 1985 was 

Bruggeman de eigenaar, die er een timmerwerkplaats had.  

 

In 1979 is de werkplaats afgebroken en werd er een stenen gebouw neergezet, waarin 

zich toen een garagebedrijf vestigde. Daar waren de bewoners in de straat niet zo blij 

mee, want men verwachte 

overlast, maar dat viel erg 

mee. 

 

 

Garage Van der Koogh 

bleef maar een paar jaar.  

Omdat het pand voor hen 

te klein bleek, vertrok 

men in 1985 naar de 

Oude Loswal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna werd het pand 

inwendig geheel verbouwd 

en kwamen er zes 

appartementen in. En zo is 

het vandaag de dag in 

2018 nog steeds.  

 

 

 

 

                                                                                  

De opslagplaats van De Groot en Heemskerk stond op de plek waar nu de huizen  

6a-6b-6c staan. Aan de linkerkant van de opslagplaats was de werf en deze moet net 

als de opslagplaats vrij groot geweest zijn, want daar staan nu de huizen 8 en 10. 
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Opslagplaats zoals deze op 

de bouwtekening in 1891 is 

ingetekend. → 

 

Hieronder de huizen 6 A-B-C, 

die in 1939 op de plek van de 

opslagplaats gebouwd zijn. 

Ze werden gebouwd door 

timmerman K. Prinsen, die 

op de Neuweg 22 woonde,  

op de hoek met de 

Prinsenstraat. Na zijn 

pensionering heeft zijn zoon 

Aart het bedrijf overgenomen 

en die heeft nog jarenlang op  

hetzelfde adres gewoond.  

     
                       1939                                                               2018 

In 1957 woonden er de volgende personen 6a: mej. H. Bosch en mej. T. Langendoen. 

6b: J. Hoogstraat en G. van Rheenen. 6c: A. Peters. In veel huizen in de straat 

woonden tot aan de jaren vijftig meerdere gezinnen gelijktijdig. 

 

De huizen Prinsenstraat 8 en 10 zijn in 1930 op de plek van de werf gebouwd. 

 

           
                          1930                                                                2018 

In 1957 woonde op nr. 8: H. van der Valk en op nr. 10: Wed. Schipper en Van 

Schoonhoven. 
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Het tweede bouwproject in de Prinsenstraat was het pand nr. 2 op de hoek. Het vormt 

één geheel met de panden 18 en 20 op de Neuweg, zoals dat heden ten dage ook nog 

het geval is. 

    
                                                1891 

 
                     2018 

 

Aannemer Heemskerk woonde hier en hoefde daardoor niet zo ver te lopen om bij zijn 

werk op de werf te kunnen komen. Toen de huidige bewoner het huis jaren geleden 

opnieuw in de verf ging zetten, trof hij onder de oude verflagen de volgende afbeelding 

aan: 

 

FAGEL 
    KLEDING 
    NAAR MAAT 

 

Kleermaker Fagel woonde in 1935 in dit mooie huis.  
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De verdwenen panden 12-14-16-16a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsenstraat 12 en 14                                                                     

In het jaar 1891 is naast nr. 8, waar Teus en Ans van den Brink wonen, het pand met 

de nummers 12 en 14 gebouwd. Dit werd wel het kerkje van de Prinsenstraat genoemd 

omdat er in latere jaren activiteiten door de Hervormde Kerk werden georganiseerd. 

     
                             1891                                                            1981 

 

Nummer 12 was een leslokaal met aan de achterzijde een woonhuis, dat was nr. 14. In 

het lokaal werd een christelijke armen naaischool gevestigd. In 1904 werd in verband 

met het toenemen van activiteiten in het leslokaal, van het woonhuis een tweede lokaal 

gemaakt. Aan de achterkant was nog ruimte en daar werd toen weer een woonhuis 

bijgebouwd voor de beheerder.  
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Het pand werd gebouwd voor rekening van muntmeester A. J. 

Taddel, woonachtig in de Torenstraat. Zijn dochter Catharina 

(1863-1941) was directrice van de naaischool en de stuwende 

kracht achter meerdere christelijke organisaties in Hilversum en 

bezette daarin ook bestuursfuncties o.a. bij de zangvereniging Soli 

Deo Gloria. Zij was ook zeer actief voor de “Vereeniging voor 

Diaconessenarbeid”, ontstaan uit het christelijke besef hulp aan de 

zieke en hulpbehoevende medemens te verlenen. Deze vereniging 

heeft in 1900 het Diaconessen ziekenhuis aan de Neuweg 98 laten 

bouwen. Zij heeft er ook voor gezorgd, dat er in 1913 een 

zusterhuis, tegenover het ziekenhuis werd neergezet met de naam 

“Villa Zonnehof”, later kreeg het haar naam: ‘t Huis Taddèl. Na het verplaatsen van het 

ziekenhuis naar de huidige locatie aan de Van Riebeeckweg heeft het huis nog diverse 

functies gehad o.a. buurthuis en dat was ook voor de bewoners van de Prinsenstraat 

van belang in verband met de daarin plaatsvindende activiteiten. Het werd in 1985 

gesloopt en thans staat er de daklozenopvang Cocon.  

Catharine Taddel heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van het ziekenhuis 

en werd in 1925 erelid. Zij is tevens bijgeschreven in het Gulden Boek van de gemeente 

Hilversum. 

 

Vanaf 1923 kreeg het kerkje de naam Wijkgebouw van de Nederlands Hervormde 

Gemeente en vonden er diverse kerkelijke activiteiten plaats. Tot wanneer is onbekend. 

Achter het kerkje waren meerdere loodsen en opslagplaatsen, die in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw door de firma Sukkel gebruikt werden. Deze had een grote zaak in 

bouwmaterialen voor de particuliere en zakelijke markt aan de Ruitersweg. In die jaren 

gebruikte de firma het wijkgebouw ook als opslagruimte. In 1981 zijn die panden 

gesloopt en werden er flats en een kantoorgebouw op de plek gebouwd. Dat werd 

gedaan door aannemer Slokker, die een tijdelijk kantoor in het kerkje had gevestigd.  

                
Toen het project klaar was, is het kerkje in 1982 gesloopt en de grond werd voor één 

gulden aan de gemeente geschonken met als voorwaarde, dat er parkeerplaatsen voor 

de bewoners zouden worden aangelegd en dat is in 1983 gebeurd.  

Hierdoor had iedere bewoner van de Prinsenstraat de mogelijkheid om over een eigen 

parkeerplaats te beschikken. Maar dat is alweer jaren verleden tijd. Vanaf 1 januari 

2001 is het een openbaar parkeerterrein en kan iedereen er tegen betaling parkeren.  
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Prinsenstraat 16 en 16a 

       
                                  Zanglokaal                                                             1893 

 

Naast het kerkje op nr. 12 is in 1893 in opdracht van de zangvereniging Soli Deo 

Gloria een zanglokaal gebouwd. Voorzitter daarvan was F. Doornaar. Dat pand kreeg 

straatnummer 16. Het zou best kunnen, dat dit lokaal in opdracht van mejuffrouw 

Taddel gebouwd is, want zij was in 1893 niet alleen directrice maar ook eigenaresse 

van de naaischool en het woonhuis erachter en zat in het bestuur van de 

zangvereniging. 

Op woensdagavond zong in dit lokaal het Jongelieden Zangkoor en het Gemengd 

Zangkoor. Waarschijnlijk vonden er ook nog andere activiteiten plaats, want in juli 

1897 had het net in Hilversum opgerichte korps van het Leger des Heils een eerste 

bijeenkomst in hun zaal in de Prinsenstraat. Verondersteld wordt, dat daarmee het 

zanglokaal bedoeld werd. De diensten van het Leger trok de belangstelling van veel 

inwoners van Hilversum. Niet alleen van mensen, die de diensten wilden bijwonen, 

maar ook ander volk. In het geschiedenisboek van het Leger des Heils van Hilversum 

wordt het volgende vermeld: 

De eerste bijeenkomst werd goed bezocht en het werd met de week drukker, ondanks 

het feit, dat sommige inwoners van Hilversum niet veel belang hechten aan het Leger. 

Er kwam soms zoveel volk, dat de zaal te klein was. Dat het er niet altijd plezierig aan 

toe ging, blijkt uit het verzoek van de commissaris van politie aan de burgemeester van 

Hilversum in oktober 1897 om een gaslantaarn in het midden van de Prinsenstraat te 

plaatsen. Dit omdat de politie vanwege de duisternis de orde niet kon handhaven. In de 

brief van de commissaris is onder andere het volgende te lezen: “Zooals dit was te 

verwachten, trekken ook hier de bijeenkomsten in het heilslegergebouw in de 

Prinsenstraat zeer de aandacht. In overgrooten getale wordt zij bijgewoond, vooral door 

het publiek zoo groot als klein, dat ‘s avonds mede door het plegen van straatschenderij 

den weg onveilig maakt. Velen houden zich bij de oefeningen in of bij het gebouw op, tuk 

op opstandjes en rumoerige beweging, zoogenaamde lawaaimakers en geven daarmee 

de politie handen vol werk. Zonder politie kunnen de bijeenkomsten niet worden geleid.” 

Helaas werd het verzoek van de commissaris niet gehonoreerd en bleef het in de 

Prinsenstraat aardedonker.  
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De raddraaiers bleven hun gang gaan en verstoorden de diensten zoveel als mogelijk 

met als gevolg, dat de zaal in 1898 alweer gesloten moest worden en het Leger des 

Heils zijn heil elders zocht. De notulen van de laatste dienst vermeldt daarover:   

‘Het bleek niet moogelijk tot behoorlijken arbeid te komen. Het was een verschrikkelijke 

tegenstand en een goddeloze boel. De officieren waren hun leven niet zeker. De enkele 

aanwezige soldaten van het Leger des Heils werden overgeschreven naar Amersfoort”. 

Pas in 1922 was het voor het Leger des Heils weer mogelijk om diensten in Hilversum 

te houden. Overigens gebeurde dat niet meer in de Prinsenstraat. 

 

In 1902 werd het zanglokaal alweer afgebroken. In november van dat jaar werd een 

aanvraag goedgekeurd voor het bouwen van een woonhuis en bergplaats voor 

meubelen op deze plek. In het adresboek van 1903 wordt gesproken over een woonhuis 

op nummer 16 en verkooplokaal op nummer 16a. Waarschijnlijk heeft de heer  

F. Doornaar het zanglokaal gekocht van de zangvereniging om er nieuwbouw te plegen, 

want in 1905 had hij het pand in eigendom en woonde er ook. Hij was voorzitter van de 

zangvereniging Soli Deo Gloria; er waren dus nauwe contacten. 

 

                        
           Het in 1902 gebouwde pand 16 en 16a 

 

De koren van de zangvereniging “Soli Deo Gloria” bleven het lokaal gebruiken als 

oefenruimte. Uit krantenadvertenties blijkt, dat er daarnaast ook van alles plaatsvond. 

Verkopingen van woonhuizen, een zondagsschool kwam er bijeen en het christelijk 

mannenkoor “David” repeteerde er. Er waren met name veel kerkelijke bijeenkomsten.  

In 1909 kreeg het lokaal een eigen naam en wordt sindsdien vermeld als lokaal  

De Beurs. De heer F. Doornaar is in de jaren dertig overleden en zijn weduwe bleef tot 

1942 in het pand wonen. In 1940 is ook de naam “De Beurs” verdwenen en wordt het 

aangeduid als Vergaderlokaal. 

 

Jarenlang moet het in en om de panden 12-14-16-16a een drukte van belang zijn 

geweest met al die bijeenkomsten. Het zal veel roering in de Prinsenstraat gegeven 

hebben, want er was altijd wel wat te doen.  

In 1946 is het perceel 16a verbouwd tot kerkelijk bureau van de Nederlands 

Hervormde Gemeente en kwamen er kantoren in.  
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Waarschijnlijk heeft de Hervormde Gemeente het na 1940 in eigendom verkregen. 

Daarmee kwam een einde aan de bijeenkomsten in het lokaal. Dat is echter niet zo 

gebleven. 

 

Op enig moment heeft de Pinkstergemeente van Hilversum het gebouw overgenomen 

en werd het omgevormd tot een ruimte om op zondag kerkdiensten te kunnen houden.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                        Gebouw Pinkstergemeente voorjaar 1985 

 

                        
Originele linker raam aan de voorzijde                                        Interieur 

van het gebouw.                  

 

Naast de kerkdiensten vonden er diverse andere activiteiten plaats. Zoals 

bijeenkomsten van jongeren, lezingen, inzegeningen, uitvaarten, een kinderclub op de 

woensdagmiddag enz. De predikant woonde in het aangebouwde woonhuis op nr. 16. 

Eerst was dat dominee Van der Sluis en later dominee Riekerk. 
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Op een gegeven moment werd het pand te klein en de gemeente had er ook 

belangstelling voor. In de loop van 1985 is de Pinkstergemeente verhuisd naar een 

kerkgebouw aan de Oude Engweg 28 te Hilversum. En het gezin Riekerk verhuisde 

mee. Het pand is toen door de gemeente aangekocht. Het werd in december 1985 

gesloopt en er kwam in 1987 een speeltuin en een tweede parkeerterrein voor in de 

plaats. Dat was een grote wens van de bewoners van de Prinsenstraat. 

 

     
                                                                1987 

 

Dan gaan we bijna 100 jaar terug in de tijd. In vermoedelijk 1891 werd het blok 

woningen 18 tot en met 34 voor rekening van G. Kreuning gebouwd. Zeker is, dat het 

er in 1893 reeds stond, want op de bouwtekening uit 1893 van het pand op nummer 

16 staat, dat het aan de linkerkant grenst aan een perceel van G. Kreuning. Daarnaast 

was nr. 26 in dat jaar bewoond. Bij de woning Prinsenstraat nr. 2 staat een prachtige 

monumentale eikenboom en dat huis is in 1891 gebouwd. Op een foto uit 1905 zijn 

voor het blok woningen 18/34 een rij bomen te zien, die zeker 14 jaar oud zijn.  

 

 

 
 

1905 
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Meerdere redenen dus om aan te nemen dat dit blok in 1891 gebouwd moet zijn. Er 

zijn daarvan namelijk geen tekeningen of bouwaanvragen uit die tijd in het archief te 

vinden. Voor 1901 werd er ook nog zonder vergunning gebouwd; in dat jaar kwam de 

woningwet tot stand en moest er een vergunning aangevraagd worden.  

 
April 2018 

 

In adresboeken kunnen we lezen, wie vanaf 1896 in het blok gewoond hebben, maar 

óver hen weten wij niet zoveel. Alleen van een paar bewoners, die in het verleden op 

nummer 26 woonden, valt iets te vermelden. Dat is het huis met de grote deuren. 

 

In 1893 woonde vleeschhouwer Chris Wentink er en die 

kreeg in dat jaar een Hinderwetvergunning om in dat pand 

een slagerij te beginnen. Over hem straks meer, want hij 

verhuisde later naar de slagerij aan de overkant van de 

straat. In 1896 woonde er melkhandelaar T. Dijkman, 

deze heeft vermoedelijk de melkfabriek op nr. 36 laten 

bouwen. Ook over hem later meer. In 1924 kwam 

kruidenier Henk van der Pol er wonen. In het algemeen 

werd hij met “Polletje of Pollie” aangesproken. Hij had een 

paard en wagen, waarmee hij zijn waren rondbracht.  

’s Avonds werden paard en wagen gestald in de ruimte 

achter de grote deuren. De ingang van het 

woonhuis/winkel zat toen in het midden met links en 

rechts een raam. De winkel was aan de voorkant met de woonkamer erachter. Na het 

overlijden van zijn vrouw is Van der Pol voor de tweede keer getrouwd. Nadat ook hij 

overleden was, hield zij het winkeltje aan en verkocht vooral snoep, waar veel 

buurtkinderen op af kwamen. Zij werd door hen aangesproken met Hanna en zij heeft 

er tot in de jaren zestig gewoond. 
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Achter het blok Prinsenstraat 18-34 waren loodsen en magazijnen van meerdere 

bedrijven o.a. van houthandel Keizer aan de Ruitersweg. In het kader van de 

stadsvernieuwing zijn die gebouwen in 1986-87 door de gemeente aangekocht en 

gesloopt en werden er flats gebouwd. 

 

      
                                

                                Ruitersweg                                                  Achterin zat de zagerij 

 

Een van de zoons van de heer Keizer heeft schrijver dezes toen een kelder onder de 

zagerij laten zien. Daar hadden in de Tweede Wereldoorlog onderduikers gezeten om 

zich voor de bezetter te verbergen. Toen alles gesloopt was, kwamen er meer 

ondergrondse ruimtes tevoorschijn, waarvan ik er een heb gezien.  

Die lag achter de Prinsenstraat 18. Mij werd verteld, dat de oudeheer Keizer in de jaren 

vijftig meerdere kelders had uitgegraven. Het doel daarvan was, dat deze bij een 

eventuele 3e wereldoorlog weer als schuilkelder dienst konden doen. Vanuit de 

hoekwoningen 18 en 34 van het blok in de Prinsenstraat waren die kelders bereikbaar. 

Die hoekwoningen waren eigendom van de familie Keizer. Een van de zoons van Keizer, 

Theo, woonde in de jaren 80 in het pand nr. 34 en er was in een souterrain een 

dichtgemetselde deur te zien, die ooit naar de ondergrondse ruimtes had geleid.  

 

In mei 1988 werd 

met de bouw van de 

flats begonnen.  

Eerst werd de vloer 

van de parkeer-

garage gestort.  

 

Nog voor de 

kerstdagen van 

1988 waren de flats 

gereed en konden de 

bewoners erin.  

 

                                        

       Achtergrond: Zadelstraat                                                           Achtergrond: Prinsenstraat 
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Aan de bouw was een lange strijd voorafgegaan. De gemeente had in 1983 een plan 

bedacht om op het vrijgekomen terrein eengezinswoningen te bouwen, zoals die nu op 

de plek van de melkfabriek te zien zijn. Dat plan beviel de aanwonenden van de 

Prinsenstraat wel. Later werd dat volledig veranderd en wilde men er flats neerzetten. 

Achter het blok 18-34 moesten deze driehoog worden en daar waren de bewoners van 

de straat het volstrekt mee oneens. De flats zouden pal tegen hun achtertuin komen 

met als gevolg inkijk en het wegnemen van zonlicht. Na veel protest is er toen een laag 

van de flats afgehaald en wat rest is, zoals het er heden ten dage uitziet.  

 

De Melkfabriek 

In 1893 werden er twee woonhuizen nr. 10 en 12 aan de Zadelstraat gebouwd. De 

achtertuin van die huizen grensden aan de Prinsenstraat, precies in de (knie) bocht 

van de straat. In 1905 werd de woning op nr. 10 aan de achterzijde uitgebouwd. Er 

kwam een winkeltje bij en achter het pand van nr. 12 werd een timmermanswerkplaats 

omgebouwd tot een schuur met bergruimte en er konden melkwagens gestald worden. 

H. de Boer, die op Zadelstraat nr. 12 woonde en G. Oosterhof van nr. 7 waren 

opdrachtgever en eigenaar.  

                                  
 

Foto rechts is van 1905, 

achter het linker raam 

beneden was de melkwinkel 

en helemaal rechts is de 

ingang van het wagenhok te 

zien.                                                             

 

 

 

 

 

In 1896 woonde melkhandelaar T. Dijkman op de Prinsenstraat nr. 26. In dat pand 

verkocht hij in de winkel zijn melkproducten en zijn paard en melkwagen konden er 

ook mooi staan. In 1908 woonde Dijkman op de Zadelstraat 10 en heeft blijkbaar zijn 

melkhandel verplaatst van de Prinsenstraat naar de Zadelstraat 10 en 12. Hij zal de 

panden van De Boer en Oosterhof overgenomen hebben en misschien had hij zijn 

melkwagen al eerder in hun schuur staan, want die was gebouwd om melkwagens te 

stallen. In de jaren daarna heeft Dijkman het een en ander nog eens grondig verbouwd, 

want in 1923 kreeg hij een Hinderwetvergunning voor de uitbreiding van een 

melkfabriek. Er werden niet alleen melkproducten verkocht maar ook geproduceerd.  

In 1926 werd het uitgebreid met een spoellokaal en kreeg het de naam Melkinrichting. 

En in 1930 kwam er een bouwvergunning om de schuur achter nr. 12 te verbouwen 

tot melklokaal. 
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In 1934 namen de zoons W.A. en A.A. Dijkman het bedrijf van hun vader over en 

dienden een aanvraag in voor een te bouwen melkfabriek. Vanaf dat moment werd er 

door iedereen gesproken over dé melkfabriek en dat is thans, in 2018, nog zo. 

 

 
1934 

Pas in 1940 staat de melkfabriek in het adresboek vermeld bij Prinsenstaat 36. Het 

lijkt erop, dat het adres nummer 36 toen is aangemaakt. In 1941 werd de 

melkinrichting verder uitgebreid en verbouwd. In 1945 is het bedrijf van de broers 

Dijkman opgegaan in de Gooise Melk Centrale en kwam er weer een grote verbouwing 

met nieuwe melktanks van 5000 liter, spoellokalen, sterilisatie ruimtes, vullokalen 

voor flessen en een papkokerij. 

Op een gegeven moment is de Centrale onderdeel geworden van de Verenigde Gooise 

Melkbedrijven, want die vroeg in 1951 een verbouwing van de fabriek aan tot een 

melkuitgifte lokaal. Er werden toen geen zuivelproducten meer gemaakt. En in 1961 

werd het lokaal voor de laatste maal verbouwd. De VGM zat toen al een poos aan de 

Larenseweg met een fabriek, die de productie volledig had overgenomen. In 1964 

fuseerde de VGM met de Melkunie en kreeg de naam: Melkunie ’t Gooi, zo ook het 

uitgifte lokaal aan de Zadelstraat-Prinsenstraat. 

 

                      
                         Prinsenstraat                    1980                        Zadelstraat 

 

De verbouwing van 1961 vond vooral plaats om het mogelijk te maken, dat grotere 

vrachtwagens vanaf de Zadelstraat het pand konden inrijden, vervolgens lossen en 
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laden en dan door de Prinsenstraat weer weg konden rijden. Paard en wagen en de 

bakfiets waren allang verruild voor gemotoriseerd vervoer van de zuivelproducten. 

Het gevolg daarvan was, dat het erg druk in de beide straten werd. Alle melkboeren uit 

de wijde omgeving kwamen naar dit melkuitgiftelokaal om hun lege flessen in te 

leveren en verse zuivelproducten mee te nemen. Dat gaf heel veel overlast in de smalle 

straten en het werd ook gevaarlijk. Straatcommissies en initiatief comités hebben zich 

jarenlang ingezet om het distributiecentrum verplaatst te krijgen. Dat is pas in 1988 

gelukt en in het voorjaar van 1989 werden de gebouwen van de Melkunie gesloopt. 

Daarna werd de grond rijp gemaakt om er eengezinswoningen op te bouwen. Deze 

staan aan de Zadelstraat en zij hebben de achteringang aan de Prinsenstraat.  

 

Links van de melkfabriek stond sinds jaar en dag de garage van Gerrit van Huis. Ooit 

is hij begonnen met het repareren van auto’s in de schuur achter hun woning op de 

Zadelstraat nr. 8. Deze schuur grensde aan de Prinsenstraat. Ernaast stond een hok 

dat gebruikt werd door visboer Den Dulk. Gerrit was gespecialiseerd in het repareren 

van dieselmotoren. In zijn spaarzame vrije tijd was hij altijd met paarden in de weer. 

Die hebben zelfs enige tijd in de hoek van de schuur gestaan. In de loop der jaren heeft 

hij de schuur tot een echte garage verbouwd. Hij was een zeer humoristisch man en 

altijd in voor grappen en grollen en kon boeiende verhalen vertellen over zijn werk en 

zijn leven. Daarnaast was hij een grote kindervriend. Als die langs de garage liepen, 

kregen ze steevast een snoepje of een ijsje. In de jaren tachtig waren er een paar 

jongens uit de straat bij hem “oorlogje” aan het spelen met zelfgemaakt wapentuig. Ze 

zullen een jaar of acht geweest zijn. Hij besprak toen met hen om een overval te plegen. 

Dat vonden ze erg spannend. De jongens werden achter in zijn bestelwagentje geladen 

en hij reed naar de Opel garage. Daar aangekomen, sprongen de jongens uit de auto en 

riepen: dit is een overval! Het personeel had de grap meteen door en speelde het spel 

mee tot grote hilariteit van Gerrit. 

In 1978 waren Gerrit en zijn vrouw Zus tevens eigenaar van het huis naast hen op  

nr. 8, waardoor hij over meer ruimte achter het huis kon beschikken en werd de 

garage verbouwd. De schuur van visboer Den Dulk werd er ook bij getrokken.  

Gerrit overleed in 2012 en dat was tevens het einde van het garagebedrijf. 

     
                                   2018                                                     Gerrit van Huis in 2010 
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Gaan we nu vanaf de Neuweg naar de linkerkant van de Prinsenstraat.  

De heer G. Kreuning kreeg in 1891 een vergunning voor het bouwen van het blokje 

woningen met de nummers: 5-7-9-11.  

  
                                 1891                                                               2018 

 

In 1957 woonden hier: no. 5 H. Bruggeman, 7 A. van Harn, 9 D. van Loo, 11 J. Brouwer. 

 

De woningen 13-15-17 en 19-21 werden in 1894 voor rekening van N. Iesberts 

gebouwd. Hij was timmerman en zal de huizen zelf gebouwd hebben. In 1896 woonde 

hij op nummer 17. Eerst werden de woningen 19 en 21 gebouwd en daarna 13-15-17, 

die hieronder afgebeeld staan. 

 

                
                                     2018                                                                      1894 

In 1957 woonden hier: nr. 13 Chris Baas, 15 H. Timmermans, 17 Wed. Boomkens. 

 

Deze huizen vallen op, omdat ze wel heel erg verschillen van de oorspronkelijke bouw 

in 1894. In 1934 is eerst de voorgevel van het middelste woonhuis geheel gewijzigd, in 

1953 gevolgd door het linker huis en in 1967 was het rechter huis aan de beurt. 

In 1894 zat het gemak of het privaat (toilet), zoals men dat toen nog noemde, gewoon 

naast het granieten aanrecht in de kleine keuken. Een aparte gelegenheid om je te 

wassen was er niet. Dat deed men bij het aanrecht en de kinderen gingen hooguit 1x in 

de week in de tobbe en kregen dan schoon ondergoed aan. In de jaren 50 en 60 van de 

vorige eeuw is er een fatsoenlijke keuken, badkamer en een apart toilet in de huizen 

gebouwd. De kleine ramen werden vervangen door grotere om meer zonlicht in de 

kamer te krijgen. Dit alles kwam de leefomstandigheden zeer ten goede.  
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De huizen 19 en 21 

 

            
                            1894                                                               2018 

          In 1957 woonde op nr. 19 W. Koster en op nr. 21 het gezin van Krijn Voorn. 

 

Krijn staat in het adresboek beschreven als expeditie knecht. Hij was later werkzaam 

in de groentehandel. Het gezin had 6 kinderen en die vonden ondanks de beperkte 

woonruimte allemaal een slaapplek. In 1942 woonde er zelfs nog iemand bij in! 

 

 
 

Al jaren doen de verhalen de ronde, dat er achter de huizen 13-15-17-19-21 een steeg 

gelopen zou hebben, die uitkwam op de Koningsstraat. Dat wordt door oud bewoners 

bevestigd. Bovenstaande uitsnede van een plattegrond uit 1899 geeft dat ook aan.  

Er wordt hierbij gesproken over open erf en het maakte deel uit van de grond achter de 

woningen aan de Koningsstraat. In de loop der jaren is dat open erf dicht gebouwd 

door het vergroten en bouwen van schuurtjes en andere bouwsels. Die situatie is na de 

bouw van de appartementen achter de genoemde woningen definitief geworden. 

 

Slagerij met winkel en woonhuis 23-25 
Van dit pand en zijn bewoners is redelijk veel bekend. 

Op 13 juli 1895 vraagt Wim Swaan, metselaar wonende aan het Noordse Bosje 2 een 

bouwvergunning aan voor een te bouwen woonhuis, winkel en slagerij op bovenstaand 

adres. Opdrachtgever was Christiaan Hendrik Wentink van beroep Vleeschhouwer, die 

de grond van de aannemers De Groot en Heemskerk had gekocht. 

Op 17 juli 1895 volgde de goedkeuring van burgemeester en wethouders en kon er 

begonnen worden met de bouw.  
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1895 

Bij het bouwen is de bouwtekening niet helemaal aangehouden.  

  

En zo is het geworden. 

 

In 1980 werd het 

rechtergedeelte met nr. 25 

verbouwd, toen verdween de 

gebroken kap en later de in 

1911 aangebouwde serre.  

 

 

 

 

Foto hieronder is van 2018.                                
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Christiaan Hendrik Wentink wordt op 4 juli 1868 geboren in Arnhem. Het gezin 

verhuist in 1870 naar Leeuwarden, waar zijn vader, die ook Christiaan Hendrik heet, 

gevangenisbewaarder wordt. In 1873 verhuist het gezin naar Harlingen, omdat zijn 

vader daar als rijksveldwachter wordt aangesteld. Christiaan Hendrik junior verlaat in 

1885 de ouderlijke woning om in Franeker het slagersvak te leren. In 1891 vertrekt hij 

naar de Zon en Maansteeg 3 in Hilversum om bij slager W.C. van den Brink in dienst 

te treden. Zijn werk bestond o.a. uit het opnemen en afleveren van bestellingen. Zo 

kwam hij ook bij villa Vogelenzang aan de ’s-Gravelandseweg. Daar woonde Benjamin 

Willem Blijdenstein, die eigenaar was van de Twentse Bank. Deze had veel personeel in 

dienst, zo ook het keukenmeisje Rika Günneman, afkomstig uit het Duitse Nordhorn. 

Christiaan leverde de vleesproducten regelmatig bij haar af en van het een kwam het 

ander. Ze kregen verkering en wilden trouwen. 

 

In 1893 werd aan Christiaan Hendrik een Hinderwetvergunning verleend voor het 

oprichten van een slagerij aan de Prinsenstraat 26. Christiaan en Rika trouwen in 

mei1894 en wonen dan op dat adres, waar in maart 1895 hun eerste kind, Wilhelmina, 

wordt geboren. In datzelfde jaar wordt met de bouw van de slagerij op nr. 23-25 

begonnen. Als het pand gereed is, kan het gezin naar de overkant verhuizen, waar zij 

nog 5 dochters en 4 zoons krijgen.  

De slagerij bestond uit een winkel met daarachter de slachtplaats, een rookhok en een 

koeienstal. Slager Christiaan Wentink bediende vooral in de villawijken en stond 

uitstekend bekend, want hij leverde prima vlees. Met Pasen kocht hij altijd een 

paaskoe, die werd speciaal uitgezocht om de klanten met de Paasdagen van een extra 

lekker stuk vlees te laten genieten. 

 

 

Voor het linker winkelraam 

staat slager Christiaan 

Hendrik met zijn twee 

dochtertjes en gezien de 

weinige begroeiing in de tuin 

zal de foto in een van de 

eerste jaren na het in 

gebruik nemen van de 

slagerij, genomen zijn. 

Vermoedelijk omstreeks 

1900. 

 

 

 

Christiaan Hendrik richtte in 1911 samen met andere slagers “De Gooise IJsfabriek” 

op aan de Antonius Bouwersstraat. Daarvan was hij ook 22 jaar voorzitter. Tot die tijd 

was er geen goede mogelijkheid om het vlees te koelen. In de kelder van het woonhuis 

waren kleine pekelbaden gemetseld, waarin het vlees wat langer goed bleef. Die baden 

zijn er nu nog. Om van het ijs gebruik te kunnen maken, werd in de slachtplaats een 

koelcel gebouwd, waar de halve koeien en varkens in gehangen konden worden.  
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Vanaf 1910 was er een gemeentelijk abattoir/slachthuis aan het Achterom in 

Hilversum, waar de slagers gebruik van konden maken. Het is niet bekend of 

Christiaan dat ook gedaan heeft. In 1924 werd er aan het Slachthuisplein een modern 

slachthuis geopend, waar de Hilversumse slagers zelf hun vee konden slachten. De 

omstandigheden in de eigen slachtplaats van de slagers waren destijds niet altijd 

ideaal, wat temperatuur en hygiëne betreft, en die was er in het gemeentelijke 

slachthuis wel. De gemeente had een functionaris aangesteld, die met behulp van een 

zogenaamd schietmasker het dier doodde. Daarvoor gebeurde dat door simpelweg met 

een scherp mes de halsslagader door te snijden. Het daadwerkelijk slachten en 

uitbenen in het gemeentelijke slachthuis deed de slager met zijn knechten zelf. Dat 

werd “de koe ophangen” genoemd. 

 

In de slagerij van Christiaan was naast de slachtplaats een koeienstal, waar de dieren 

de tijd doorbrachten voor ze geslacht werden. Die stal was nu niet meer nodig, omdat 

de koeien en varkens rechtstreeks vanaf de markt of boer naar het gemeentelijke 

slachthuis gebracht werden. Het is schrijver dezes niet bekend, wanneer er 

waterleiding in de Prinsenstraat werd aangelegd, maar slager Wentink heeft op een 

gegeven moment zelf voor stromend water gezorgd. Onder de niet meer in gebruik 

zijnde koeienstal werd een kelder gegraven. Daarin werd een waterpomp geïnstalleerd 

en achter het huis werd een waterbron aangeslagen. Op die manier had Christiaan zijn 

eigen watervoorziening met stromend water en hoefde men niet steeds naar de pomp of 

regenwaterbak te lopen. Die kelder met waterpomp is er nog, maar er wordt geen water 

meer opgepompt. Het water was overigens niet om te drinken, de vloeren werden ermee 

geschrobd.  

 

Bij de slacht kwam ook allerlei afval vrij, zoals beenderen. Achter de slagerij was een 

“knekelhok” en als het warm weer was, rook dat enigszins en er huisden weleens 

ratten. Het laat zich raden, dat de buren, dat niet altijd prettig vonden.  

 

 

 

Naast zijn slagerswerk was Christiaan Hendrik ook nog op andere 

fronten actief in de Hilversumse samenleving. Hij zat in het bestuur 

van de Hilversumse Slagers Patroon Vereniging, was 25 jaar lid van 

de kerkenraad der Evangelisch Lutherse gemeente. Ook was hij vele 

jaren jurylid van verschillende in het land gehouden  

Paasvee tentoonstellingen, voor welke functie hij om zijn grote kennis 

op het gebied van vee werd aangezocht. 
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In maart 1933 neemt zijn zoon Gerard op 34-jarige leeftijd de slagerij over. Hij is in 

1926 getrouwd met Marie Tunteler uit het Groningse Pekela, waar zij ook getrouwd 

zijn. Zij krijgen twee kinderen: Ali en Christiaan Hendrik. Marie was in Groningen 

onderwijzeres en de familie vroeg zich af, hoe zij het er als slagersvrouw zou afbrengen. 

Maar dat ging uitstekend, alsof ze al jarenlang in het vak had gezeten. Zij hield veel 

van toneel en was diverse keren als actrice te zien bij de toneelvereniging van de 

Gröninger Verein in Hilversum. Gerard zette de zaak op dezelfde voet voort als zijn 

vader en bleef uitstekende waar leveren. Bekend is, dat hij voor tien cent “soepzooitje” 

verkocht. Dat was afsnijsel, waar een heerlijke bouillon van getrokken kon worden. 

Gerard beoefende in zijn vrije tijd de duivensport, waar hij vele prijzen mee won. 

 

 

 

 

 

 

Een foto uit het begin van 

de jaren vijftig met de 

Paaskoe. Middenachter 

staat slager Gerard 

Wentink met naast hem 

zijn vrouw Marie. 

 

 

 

 

 

 

De jaren van de 2e Wereldoorlog zijn zwaar, want er is in de loop van tijd nauwelijks 

meer aan vee te komen. Om in de behoefte van melk voor het gezin te voorzien, schaft 

Gerard zich enige geiten aan.  

 

In 1955 besluit hij om de slagerij te verhuizen naar de Langestaat 101 en daarmee 

komt er een einde aan een lange geschiedenis van slagerij Wentink in de Prinsenstraat. 

In het woonhuis van de slager op nr. 25 hebben daarna meerdere gezinnen gewoond en 

in de slagerij heeft nog een inblikbedrijf van vleeswaren gezeten.  

Daarvan is bekend, dat er achter de slagerij in de schuur vlees verwerkt werd en ook 

daar kwam ongedierte op af. Als ’s ochtends de schuur werd opengedaan, schoten de 

ratten alle kanten uit. Eind jaren zestig was er ook nog een bedrijf in isolatiemateriaal 

gevestigd. Daarna is het verkocht aan koopman Dirk van de Wetering en die verkocht 

het in 1974 aan de schrijver van dit artikel, die er in de loop der jaren een woonhuis 

van gemaakt heeft. In de koelcel is nu een badkamer en in het rookhok zit de 

verwarmingsinstallatie.  
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Deze foto van de 

slagerij is in 1953 

gemaakt ter 

gelegenheid van het 

feit, dat de slagerij 

60 jaar bestond. De 

foto van de 

oprichter, 

Christiaan Hendrik, 

is in de etalage te 

zien. Voor de winkel 

staat zijn zoon en 

opvolger Gerard met 

naast zich zijn 

echtgenote Marie 

Tunteler. 

Achter hen staat 

hun zoon Christiaan 

Hendrik, de derde 

generatie met die 

naam. Hij is zijn vader Gerard in de slagerij in de Langestraat opgevolgd toen deze met 

pensioen ging. Links van Gerard staat de verloofde van Christiaan: Minke Logman, 

waarmee hij later getrouwd is. Uiterst links staat dochter Ali. De drie heren 

rechtsachter zijn v.l.n.r. de slagers: Harry Buseman, Jan van Rijn, die de fijnste 

worsten maakte en meesterknecht Lau van der Tang, die voor de oorlog al in dienst 

was. Met deze foto nemen we afscheid van slagerij Wentink. 

 

Gaan we verder met de bebouwing aan de linkerkant van de Prinsenstraat. 

In 1892 waren de aannemers De Groot en Heemskerk eigenaar van de lap grond vanaf 

nummer 21 tot de hoek van de straat. In dat jaar hebben ze daar het blok woningen  

29 t/m 35 gebouwd. Nummer 27 ontbreekt in de Prinsenstraat. Blijkbaar is het ooit de 

bedoeling geweest om drie woonhuizen te bouwen op de plek waar de panden 23-25 

staan. Toen daar de slagerij met woonhuis gebouwd werd, is dat plan veranderd.  

Een bouwaanvraag voor de panden 29-35 uit 1892 is helaas niet in het Historisch 

Archief aanwezig. Hieronder een tekening uit 1994. 

 

 
Voor 1993 was de voordeur van nr. 29 (links) ook aan de voorkant, daar waar                                        

op deze foto het linker raam is. 
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Situatie in 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze uitsnede van een foto uit 1905 is te zien, dat alle 

huizen van dit blok oorspronkelijk op dezelfde manier 

waren gebouwd.  

 

In 1942 woonden in dit blok de volgende personen: 

29 A de Vink, loswerkman; 31 G. Witte, revisor 

(bedrijfscontroleur); 33 Mej. M. Kooring en 35 K. Faber. 

 

 

 

Het laatste huis van dit blok nr. 35 is op 22 november 1994 gesloopt.  Hier woonde 

dhr. Allerts. Deze had een handel in antiek en 2e hands spullen. Het heeft jaren 

geduurd voor hij bereid was zijn huis aan de gemeente te verkopen en te verhuizen. Er 

kwam toen ruimte vrij om een tweede parkeerplaats in te richten en die was meer dan 

welkom. 

 

Enige 

bewoners 

van de 

straat 

volgen de 

sloop met 

grote  

belang-

stelling 

 

 

v.l.n.r. Theo van den Bergh, Chris Baas en Jessy Winkelman met een familielid. 

 

En zo komen we aan het eind van de Prinsenstraat met de vreemde haakse bocht! 

 



30 
 

 
 

Er zijn veel mensen geweest, die zich afgevraagd hebben, waarom er in de 

Prinsenstraat zo’n rare kniebocht zit. Historici beweren, dat het land van de gebroeders 

Prinsen gewoon bij de Zadelstraat ophield en de Prinsenstraat daardoor wel die rare 

bocht moest maken. Slager Wentink beweerde, dat toen de Prinsenstraat aangelegd 

werd, deze via de 1e Havenstraat rechtdoor naar de Havenstraat zou lopen en een 

drukke verkeersweg zou worden. Om die reden liet hij daar een grote slagerij bouwen. 

Hier een reclame van de slagerij uit 1952. 

 
 

Waarschijnlijker is, dat de gebroeders Prinsen samen met de kopers van de kavels, 

zoals de aannemers Kreuning, De Groot en Heemskerk, zich gebaseerd hebben op de 

paden die er al liepen. En de Koningsstraat was er al sinds mensenheugenis. Op oude 

plattegronden is te zien, dat de Prinsenstraat eerst uitkwam op een pad. Dat moet later 

de Zadelstraat zijn geworden. In 1890 stonden er al woningen aan de Zadelstraat en de 

Oosterstraten. De bouwers zullen besloten hebben om de Zadelstraat vol te bouwen, de 

grond dus zo doelmatig als mogelijk te gebruiken en daardoor moest de Prinsenstraat 

wel die haakse bocht krijgen.  
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Initiatief-comité Prinsenstraat en Zadelstraat 

 

In 1898 waren de aannemers De Groot en Heemskerk eigenaar van het straatgedeelte 

van de Prinsenstraat en zoals al in de inleiding beschreven is, hebben zij de straat in 

dat jaar aan de gemeente geschonken. De gemeente stelde echter wel voorwaarden aan 

die schenking: 

1- Dat de schenkers bij de overdracht zullen storten (ten bate der gemeente 

gasfabriek) 1,00 gulden per meter overgedragen weg. 

2- Dat vóór de overname de weg wordt voorzien van goten bestaande uit 

straatklinkers en dat op de gehele weg een grindlaag wordt aangebracht. 

Op 17 december 1898 hadden de aannemers aan de voorwaarden voldaan en vanaf dat 

moment mocht de gemeente zich eigenaar van de straat noemen. 

 

Op 2 november 1905 richten meerdere bewoners van de Prinsenstraat zich met een 

brief tot B en W met het verzoek om bij veel regenval het water af te voeren. Op die 

momenten moest men veelal door het regenwater waden, omdat de straat blank stond. 

Ook de neringdoenden in de straat hadden er last van. Omdat de gemeente plannen 

had om riolering in het dorp aan te leggen, werd het verzoek niet gehonoreerd. Wel 

werd naar de toegang van de woningen en bedrijven ijzeren platen over de goten 

gelegd. Daar stroomde namelijk ook al het afvalwater doorheen.  

 

  

Soms tref je deze platen nog aan, zoals achter de 

woning van nr. 23. 

 

 

En zo ging het altijd; tot aan de dag van vandaag. Als er iets aan een straat moet 

gebeuren of de bewoners willen een verbetering, dan moet er op de deur van het 

gemeentehuis worden geklopt om het voor elkaar te krijgen. 

Zo ook in 1978. Toen werd in de Prinsenstraat een buurtcommissie opgericht om op te 

komen voor de belangen van de bewoners. In het informatiecentrum de “Vergeet mij 

niet” aan de Ruitersweg 77 kwamen de bewoners bij elkaar voor inspraakavonden 

In maart 1980 besluiten zij tot het oprichten van het initiatief-comité Prinsenstraat en 

Zadelstraat. Dit comité zal de ideeën en voorstellen van de bewoners verzamelen. De 

straten liggen in het eerste stadsvernieuwingsgebied van Hilversum en samen met de 

gemeente moet geprobeerd worden om deze ideeën te verwezenlijken.  

Het door de melkfabriek veroorzaakte drukke verkeer door de beide straten is de 

bewoners een doorn in het oog. Het leidt namelijk tot gevaarlijke situaties en kinderen 

kunnen niet meer veilig op straat spelen. Men wil dat de fabriek verplaatst wordt, de 

straten woonerven worden met verkeersdrempels en autovrij, er parkeergelegenheid 

voor de auto’s van de eigen bewoners komt en speelgelegenheid voor de kinderen met 

meer groen.  

In het initiatief-comité zaten de volgende bewoners van de Prinsenstraat: 

Henk van der Valk nr. 8 voorzitter; Chris Baas nr. 13 secretaris;  

Jessy Winkelman nr. 33 2e secretaris; Roely Beerstra nr. 23 penningmeester;  

Joke van der Pol nr. 28 2e penningmeester en Dorit de Groot nr. 26 notulist.  
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Met name Chris Baas heeft zich enorm ingezet om 

de voorstellen van de bewoners van de 

Prinsenstraat gerealiseerd te krijgen. Hij was 

aanwezig bij alle raadsvergaderingen, waar de 

plannen en voorstellen behandeld werden, zat 

raadsleden achter hun broek en zorgde ervoor dat 

er artikelen over in de krant verschenen. 

 

Chris in 2001 

 

 

Het kostte veel tijd om de voorstellen van de bewoners door de gemeente aangenomen 

te krijgen. Toen dat eindelijk gelukt was, gingen de ambtelijke molens nogal traag 

draaien. Dat ging zelfs zover, dat de bewoners van de Prinsenstraat in augustus 1983 

het vertrouwen in de gemeente opzegden. Dat werd kenbaar gemaakt door het plaatsen 

van een spandoek met de tekst: Gemeente waar blijven onze parkeerplaatsen! 

 

 

1983 

 

Toen daarover publicaties in de krant verschenen, kwamen de gemeentelijke diensten 

in actie en werd een week later begonnen met de aanleg van het eerste parkeerterrein 

op de plek van het gesloopte kerkje. Zie rechterfoto 

 

Nagenoeg alle wensen van de bewoners werden uiteindelijk gerealiseerd. Met het 

inrichten van het parkeerterrein op de plek van woonhuis nr. 35 in 1995 kon het 

worden afgesloten. 

De straat was een woonerf geworden, parkeerterreinen en een speeltuin aangelegd, 

snelheid remmende poefs en borstweringen geplaatst en bomen gepland.  

 

Het is toen een straat geworden, waar het prettig wonen was, voor 

jong en oud en dat is het vandaag de dag in 2018 nog steeds!!  
 

      

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rangkroon_Prins.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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1979 

 

2017 

 

Hylke Beerstra 


