OUD H I L V E R S U M
Op de afbeelding van de voormalige villa "Witten
Huil" in het vorige nummer heb ik drie telefonische reacties ontvangen: van de dames Letter °r
Streef en van de heer Van Velsen, die mij attendeerde op een artikel van M. Bet.lem in "Wij in
Hilversum" nr. 4., blz. 86-87. Voor degenen onder U
die niet in het bezit zijn van dit nummer, volgt
hier een uittreksel uit bedoeld artikel:Bij de Hoge Naarderweg tussen het Melkpad en het
akkerpaadje, waar nu de Koninginneweg is, was een
boekweitakker. Als de boekweit in bloei stond, was
de glooiende akker een groot wit veld. Vandaar dat
de boeren spraken van de "Witte Heuel". De letter
'v' spraken ze niet uit. Dat deden de oude Hilversummers niet. De eigenaar, boer Andriessen, verkocht de akker aan de heer Crommelin, die er een
grote deftige villa liet bouwen, die de toepasselijke naam kreeg van "Witte Huil", kennelijk geïnspireerd op de "Witte Heuel". De weg, die kort
langs de villa liep, werd "Witte Hullweg" gedoopt.
De buitenplaats was van flink formaat. De broeikassen stonden op het zuiden, op de plek waar nu
de raadhuisvijver is. In 1901 werd er een gedeelte
van verkaveld. Op de hoek van de Hoge Naarderweg
en de Witte Hullweg werd een dubbele villa, gebouwd.
In 1902 werd wederom een stuk grond verkocht voor
de bouw van een villa aan de Oude Engweg, waar
tevens de stallen van de koetsierswoning waren

ondergebracht. In het jaar 1894- verliet de familie
Crommelin de buitenplaats, waarna de familie
Der Kinderen er zich vestigde.
In 1900 kwam er de familie Wolff de Beer wonen,
die er jaren bleef. Tenslotte kwam er het internaat van de dameskostschool "Hill House", totdat
de gemeente Hilversum in 1924 het gehele coaolex
kocht voor de bouw van een nieuw raadhuis, dat in
juli 1931 in gebruik werd genomen. Enige fiere
bomen rondom het raadhuis herinneren nog aan de
pracht van de buitenplaats van weleer.
Voorts ontving ik van de heer Olaf .T. de Landell
een uitvoerig schrijven, vergezeld van de foto's
die ü bij dit artikel aantreft. Zijn toelichting
bij deze plaatjes geef ik hier graag voor U weer:

Hierbij de afdrukken van tekeningetjes, zoals die
voorkwamen op een oude koekjestrommel die mijn
grootmoeder mij in 1925 gaf. Het bleken dorpsgezichten te zijn uit Hilversum van omstreeks 1903
of '04. De trommel was uitgegeven door de firma
Van der Gant (die was gevestigd in het huis, waar
nu de sigarenzaak van Brouwer is). Daarachter waren geen winkels - daar begon de tuin van Minister

Hartsen. IJ ziet dus op het plaatje van de ' s Gravelandseiireg rechts de zaak van Van der Gant, met
daar tegenover het zeer mooie huis van de dames
Perk - waar nu ongeveer de firma Versloot is.
Ik mis de rails van de paardentram; maar wellicht was die er toen nog.niet.
De Bergweg toont U de helling, waar alle kinderen
vroeger in de winter met hun sleden naartoe gingen
om eraf te suizen. De weg was rustig, en onderlangs
was ook maar weinig te beleven, zodat kinderen daar
nog konden sleetje-rijden.
De Vaartweg is getekend naar het dorp toe, achter
de gevel rechts was de Christelijke school, en
daarachter de ingang van de Elleboogsteeg. Daar
ongeveer tegenover links ziet IJ de schutting van
de tuin van een Herenhuis (ik weet niet meer van
wie; het waren vooraanstaande mensen) en achter
die schutting was de z.g. Poeplaan. Een smal steegje tussen Vaartweg en Vondellaan, waar alle honden werden uitgelaten (waar zij ook eigenerbeweging heen liepen) en waar ook kinderen en zelfs
volwassenen met hoge nood zich terugtrokken.
Wij liepen door de Poeplaan naa-r school, en vonden alles gewoon (behalve een politieagent, die
wij daar met peinzende blik zagen zitten).
Het Veeneind werd een jaar later Emmastraat gedoopt. U ziet aan de rechterkant de veranda van
het oude hotel Gooiland, met daarnaast het huisje
van fotograaf Deul, dat op de hoek was van de
Luitgardeweg. Achter dat huisje en op de hoek dus
van de Luitgardeweg, geloof ik dat hotel De Gouden
Leeuw (of was het de Rode Leeuw?) zich bevond.
Het is al zo lang geleden! De koekjestrommel is
helaas gestolen. Ik prijs me gelukkig, dat ik de
plaatjes nog heb.
Dan nu een afbeelding van een reeds lang verdwenen stukje Hilversum. Mocht U iets weten over de
geschiedenis van dit pand en zijn bewoners, dan
zie ik Uw reacties gaarne tegemoet.
A. la Rose,
Bosboom Toussaintlaan
1215 CD Hilversum.
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