
Hilversum, augustus 1953. Markante boom-, vij-
ver- en bospartijen werden ’s avonds sprookjes-
achtig verlicht, net als diverse gebouwen en win-
kelstraten. Bezoekers uit binnen- en buitenland
werden onthaald ‘Op ’t Stadserf’: het wandelpark
tegenover het raadhuis was omgetoverd tot een
Zuid-Italiaans stadje met winkelgalerijen en pitto-
reske taveernes. Op de drie podia traden tientallen
orkesten op waaronder De Skymasters, De Bie-
tenbouwers, De Jonge Flierefluiters en het Tango-
en rumba-orkest onder leiding van Malando. Hier
werden radio-opnamen gemaakt en de nieuwste
technische vindingen op radio- en grammofoon-
gebied gedemonsteerd. In en rond het raadhuis
waren schilderijen en beelden te bewonderen. 

De feestmaand was op touw gezet door het Hilver-
sums Initiatief Comité (HIC), dat onder voorzitter-
schap stond van mr. J. Roelse. Onder de leden be-
vond zich VVV-directeur J.A. van der Hengst. Ini-
tiatiefnemer en stuwende kracht was burgemeester
J.J.G. Boot. De stichting was geboren uit het ver-
langen om Hilversum, gelegen in het centrum van
het land, gezegend met prachtig natuurschoon, do-
micili van de cultuurspreidende radio, ook in het toe-
risme een vooraanstaande plaats te geven.

Als algemeen en artistiek leider was de bekende
organisator Carel Briels in de arm genomen. Briels
kwam op het idee om Hilversum in de feestmaand

een zuidelijk tintje te geven. Zijn ideeën werden op
papier gezet door decorontwerper Karel Bruckman.

In maart 1953 werd in de grote hal van de Cine-
tone-studio’s in Duivendrecht hard gewerkt aan

de 44 semi-permanente
panden, die – na in een
film als decor te zijn ge-
bruikt – op het Stadserf
aan de Witten Hullweg
zouden komen te staan.

In juli kwam er een spe-
ciaal Hilversum-nummer
van het gratis NS-blad Tus-
sen de Rails uit. Twee pagi-
na’s waren gewijd aan ‘Hil-
versum ontvangt’. Behalve
de talrijke bezoekers die in
de zomermaanden het toe-
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HILVERSUM ONTVANGT OP ’T STADSERF
‘Lichtstad’ trok in augustus 1953 zo’n 750.000 bezoekers

door Eddie de Paepe

Advertentie in de krant van 15 juli 1953

‘Algemeen en artistiek leider’ Carel Briels



ristencentrum bij uitstek bezoeken, heeft de Gooi-
se hoofdstad het gehele jaar door eigenlijk dui-
zenden en duizenden gasten, die in hun huiska-
mers luisteren naar de klanken vanuit een om-
roepstudio in Hilversum. Het ‘Hilversums Initiatief
Comité’ heeft via overleg met Burgemeester en
Wethouders nu de gelukkige gedachte gelan-
ceerd, om de gelegenheid open te stellen allen
die men dagelijks hoort, persoonlijk te kunnen ont-
moeten en de hand te drukken.

Tussen de Rails wist in dit voorproefje te melden
dat de Nederlandse Radio Unie zijn medewerking
had toegezegd, waardoor het persoonlijk optre-
den van radio-orkesten, gramofoon- en radio-artis-
ten van nationale en internationale faam is
gewaarborgd. Technische demonstratiepaviljoens
van de N.V. Philips Telecommunicatie Industrie en
de Nederlandse Radio Unie stellen de nieuwste
vindingen op beeld- en geluidstechnisch terrein

aan het publiek voor. Een sprookjesachtige ver-
lichting, en dans en muziek in bonte verscheiden-
heid zullen cultuur en vertier hand in hand doen
samengaan. De paviljoens op het Stadserf zou-
den worden betrokken door café’s en restaurant-

bedrijven, en door takken
van handel en nijverheid.
Zo hadden de Veneta-ta-
pijtfabriek en de NV Phi-
lips’ Telecommunicatie In-
dustrie (voorheen NSF)
een eigen ‘paviljoen’ in-
gericht.

Miniatuur-stadje
Op zaterdagmiddag 1 au-
gustus om vier uur knipte
comte Alexandro Murari,
als vertegenwoordiger van
de Italiaanse gezant, het lint
door dat de genodigden
scheidde van het miniatuur-
stadje tegenover het raad-
huis. De zon scheen. Het
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Een doorkijkje in het Zuid-Italiaanse stadje op het plant-
soen tegenover het raadhuis, het latere Dudokpark

Uitzicht vanaf het danspodium op een rij pittoreske huisjes

Medio juli vroegen de organisatoren om personeel



carillon speelde. De Luchtmachtkapel maakte in zijn
nieuwe, hemelsblauwe gala-uniformen een muzika-
le mars door het Hilversumse centrum. Over het
Stadserf dwaalde een reporter van de Wereldomroep
en burgemeester Boot sprak voor de Vara-microfoon.

’s Avonds om negen uur liet de Commissaris der
Koningin in Noord-Holland, J.E. baron de Vos van
Steenwijk, met een druk op de knop het raadhuis
baden in het licht van vele schijnwerpers. Dit was
het sein om overal in Hilversum de speciale feest-
verlichting te ontsteken. Op de Insulindelaan, de
Pieter de Hooghlaan, in het vijverpark aan de
Laapersweg, overal waar licht bij duisternis op bij-
zondere wijze tot zijn recht zal komen, heeft men
honderden paddestoelen en tientallen schijnwer-
pers opgesteld. Om precies te zijn: honderd kleine
en zestig grote schijnwerpers, vijfhonderd licht-
bakken, duizend ‘paddestoelen’, tachtig aanslui-
tingen, duizend oranjelampen en tweehonderd
meter slingers.

Het resultaat was adembenemend. Die avond
trok dan ook een lange stoet auto’s, fietsers en
wandelaars langs de sprookjesachtig verlichte ob-
jecten. Het Laapersveld, volgens De Gooi- en
Eemlander: de schoonste schakel in de lichtketen,

trok de meeste kijkers. 
Het licht trok ook veel

kleinere, zoemende be-
langstellenden. Als de
schijnwerpers aanflitsen,
komen de insecten in
drommen opzetten, zwer-
men de lichtbundels bin-
nen en worden omgeto-
verd in gouden vonkjes –
allemaal vuurvliegjes – die
opgaan in een wilde, sug-
gestieve dans. Allemaal
voor niksniemendal. Zo
maar, signaleerde ‘ERF-
gooier’ in zijn dagelijkse
krantenrubriek. 

Plensbui
Ondertussen waren op een
vlonder in de raadhuisvijver
de balletten Venezia la Su-
perba en Diana in première
gegaan. Jammer dat het
vlonder nat was geworden
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De Luchtmachtkapel marcheerde op zaterdagmiddag 1
augustus door de Kerkstraat als ‘startschot’ voor de fes-
tiviteiten.

15 Schetsen voor het ontvangstcentrum, het middelpunt van het Stadserf 



door een plensbui en dat de voorstellingen op de
oever alleen goed te volgen waren door de eerste
rij toeschouwers. Een bezienswaardigheid was de
gondelier, wiens taak het was om twee danseresjes
naar de vlonder te punteren. Deze ‘Mario’ heette in
het dagelijks leven Kees van der Werf, een 19-jari-
ge aankomende sportinstructeur. 

Die zaterdagavond verzorgden het Napolitaans
Orkest met Jetty Cantor en The Constellations –
het ‘huisorkest’ van het Stadserf – hun eerste op-
tredens. Net als een cabaret met onder anderen
Sonja Oosterman, Flip van der Schalie en Benny
Vreden.

De kop was eraf. Zondagmiddag marcheerde
de harmonie Phileutonia van de Karel I-fabrieken
naar het Stadserf om een promenadeconcert te
geven. ’s Avonds was daar het Matrozenkoor uit
Den Haag te bewonderen. Verder stonden dage-
lijks onder meer cabaret- en poppenkastvoorstel-
lingen op het programma, en in de ‘stemzaal’ van
het raadhuis een expositie van Vlaamse kunste-
naars. Het eerste weekeinde passeerden al tien-

duizend belangstellenden de kassa’s.
Maandagavond traden onder meer het Politie-

muziekgezelschap ‘Excelsior’ en de Oranje-Har-
monie op. Dinsdagavond marcheerde de postfan-
fare ‘Crescendo’ door het centrum op weg naar
een concert op het vlonder in de raadhuisvijver.
Het daaropvolgende optreden van de Tiroler Holz-
hacker Bub’n werd nog diezelfde avond door de
Avro uitgezonden. Woensdagavond deed de Vara
hetzelfde met een concert van de Flamingo’s.

In het ‘radiotechnisch hart’ van het Stadserf, dat
fungeerde als een soort openluchtstudio, stond de
‘regeltafel’ die na de feestmaand gebruikt zou
worden in de NCRV-studio, voor de zogeheten
Ster-avonden. Het was een tafel met het beste van
het beste: 12 microfoon-ingangen, 2 draaitafels,
magnetofooninstallatie.

Gejoel en gelal
Dat niet iedere Hilversummer enthousiast was
over de zegeningen van de moderne techniek,
bleek uit een ingezonden brief in De Gooi- en
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De hoofdingang van het Stadserf (met carillon) op de
hoek van de Hoge Naarderweg en het Melkpad

De 19-jarige Kees van der Werf verdiende in zijn vakantie
wat bij als gondolier op de raadhuisvijver



Eemlander. Schrijver was de heer H. van de Berg,
Melkpad 38. Als men op het Stadserf feest of pret
wil maken, is het mij best, maar laat men het dan
zo doen, dat anderen er geen hinder of last van
hebben. Het is wel wat erg, dat gejoel en gelal van
die radio en geluidwagens. Men moet ook eens
denken aan zieken en ouden van dagen, en voor-
al ’s avonds niet zo’n hinderlijk lawaai maken.

Het Stadserf was dagelijks geopend van elf uur
’s ochtends tot middernacht, en op de zondagen
vanaf twaalf uur ’s middags. Dit laatste tot woede
van de protestants-christelijke leden van de ge-
meenteraad. Een doorlopend toegangsbewijs
kostte vijf gulden, dagkaarten ƒ1,25 en gewone
entreebewijzen 75 cent (voor kinderen tot twaalf
jaar 35 cent). Te duur, stelde raadslid Ary van Nier-
op dinsdagavond tijdens de vergadering in het
raadhuis. Als vader en moeder plus een paar kin-
deren op bezoek willen, zijn ze alleen aan de en-
tree’s al een paar gulden kwijt. De toegangsprijs

moest omlaag, zo vond hij, want het was toch im-
mers de bedoeling dat de massa kon profiteren
van Hilversums gastvrij gebaar.

De standhouders waren dezelfde mening toege-
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Artikel in De Gooi- en Eemlander van 21 maart 1953

Entreebewijs voor het Stadserf
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17 Overzicht van het Stadserf, zoals dat begin juli 1953 op papier stond (coll. Streekarchief)



daan, zo vernam een verslaggever die vrijdagmid-
dag een kijkje nam op het Stadserf. De journalist tel-
de nog geen vijftig bezoekers. De middenstanders
die een stand op het Stadserf gepacht hadden, ver-
telden hem meer dan tevreden te zijn over de storm-
loop tijdens de avonden. Zo verwerkte de brood-
jeszaak in de eerste week een koe en zes varkens.
Maar overdag vochten de winkeliers om de klanten.
’s Avonds telden zij enige duizenden bezoekers; over-
dag waren dat er nog geen vijfhonderd.

Organisator Carel Briels had de standhouders
beloofd de kwestie te bekijken. Lagere prijzen
overdag, of meer amusement, eisten de midden-
standers. In ieder geval: er moeten meer kijkers ko-
men. Een eerste resultaat was, dat duizend Hilver-
sumse bejaarden gratis langs mochten komen.
Kort daarop werd de entree aangepast. Een ge-
zinshoofd betaalde nog steeds drie kwartjes, maar
zijn vrouw en (maximaal zeven) kinderen mochten
voor een kwartje per persoon naar binnen.

Ondertussen bleef ‘Hilversum ontvangt’ niet be-
perkt tot Stadserf, raadhuis en verlichte objecten.
Ook de middenstanders stonden hun mannetje.
De winkeliers van de Leeuwenstraat bijvoorbeeld
hielden een etalagewedstrijd. Op de Gijsbrecht
was een braderie. In de feestelijk versierde Kerk-
straat wapperden Nederlandse en Hilversumse
vlaggen. Ook de winkels aan de Larenseweg
droegen een steentje bij aan de feestvreugde.

Prins Amadeiro
De tweede zaterdag na de opening werd een van
de hoogtepunten van ‘Hilversum ontvangt’. Het
bezoekersaantal van het Stadserf naderde de vijf-
tigduizend. Vooral het bezoek van de prins carna-
val van Den Bosch en zijn gevolg trok veel publiek.
Prins Amadeiro de Zestiende en zijn Oeteldonkse
Raad van Elf werden vergezeld van ‘hofkapel’ De
Kikvorsen en de Koninklijke Bossche Harmonie
(110 man sterk).

Die dag trokken naar schatting honderdduizend
bezoekers door ‘lichtstad’ Hilversum: net als de
voorgaande avonden passeerden achthonderd
tot duizend auto’s het ‘Laapersveldsprookje’. Op
de Kerkbink raakte het verkeer af en toe in de
knoop, maar verder leverde de stroom auto’s, bus-
sen, fietsen en bromfietsen nauwelijks problemen
op. Alhoewel, wethouder Beudeker klaagde over
automobilisten die met ‘vol licht’ aan langs de ver-
lichte borders van de Pieter de Hooghlaan reden.
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Dan gaat voor de andere kijkers de aardigheid er
een heel stuk af, vermaande hij in de krant. Stads-
lichten voortaan aan als ge daar rijdt, heren. Laat ’t
plezier van anderen ook ùw vreugd zijn.

De rest van de maand stond Hilversum bol van
de festiviteiten, concerten, optredens en radio-uit-
zendingen. Duizend Hilversumse kinderen uit ‘ge-
zinnen-met-een-smalle-beurs’ brachten een gratis
bezoek aan het Stadserf, waar zij versnaperingen
en een poppenkastvoorstelling voorgezet kregen.
En afgevaardigden uit acht landen – onder wie de
Franse oud-minister Schuman – kwamen naar Hil-
versum om deel te nemen aan de Ontmoeting van

Europese Federalisten.
Een pikante episode vormde de ruzie tussen

Carel Briels en Ger de Roos, alias Boer Biet. De
laatste had met zijn orkest de Bietenbouwers, be-
kend van de KRO-radio, verstek laten gaan bij een
optreden op het Stadserf. Omdat er slecht weer
was voorspeld, koos De Roos voor de gegaran-
deerd droge Avro-studio. Zijn orkest was immers
geen waterproof ensemble. Ondertussen wacht-
ten op het Stadserf zesduizend mensen tever-
geefs op de blazerijtjes en dazerijtjes van de po-
pulaire Bietenbouwers. Om negen uur, het tijdstip,
waarop in duizenden Nederlandse huiskamers de
herkenningsmelodie van Boer Biet’s ensemble
klonk en Gait Jan Kruutmoes de eerste aankondi-
ging verzorgde, was er op het hele erf geen Bie-
tenbouwer te zien. Die zaten veilig en wel in Studio
10 van de A.V.R.O.

Het publiek was teleurgesteld; sommigen eisten
hun geld terug. Carel Briels was laaiend. Een artist
laat zijn publiek nimmer in de steek, benadrukte
hij. Later werd de ruzie weer bijgelegd.
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Stadserf advertentie

Stadserf catalogus



Meningen ver-
deeld

Wegens succes werd
‘Hilversum ontvangt’
– Stadserf én verlich-
tingen – met een
week verlengd. Op
zaterdag 5 september
kon de balans van vijf
weken ‘Hilversum ont-
vangt’ worden opge-
maakt. Naar schatting
750.000 mensen had-
den Hilversum be-
zocht, van wie zo’n
200.000 het Stadserf.
Over het lint van licht
door de Radiostad
waren alle bezoekers
vol lof. Maar over het
Stadserf zelf waren de
meningen verdeeld.
Sommigen waren
snel uitgekeken op
het Italiaanse minia-
tuurstadje. Veel van
wat in de stands werd vertoond vonden zij niet
boeiend, niet dynamisch genoeg, met uitzonde-

ring van de televisie-stand. Bovendien vond me-
nigeen de prijzen voor de consumpties aan de ho-

ge kant. Anderen kwamen
evenwel vijf of zes keer terug,
omdat zij het Stadserf zo bar
gezellig vonden. Trekpleister
voor de niet-Hilversummers
waren vooral de optredens
van bekende radio-orkesten.

En verder? Veel winkeliers
hadden goede zaken gedaan
in de doorgaans slappe au-
gustusmaand. Het aantal
logé’s en pensiongasten – en
hun verteringen – was veel ho-
ger dan normaal. De speciale
busritten langs de verlichte ob-
jecten – verzorgd door N.B.M.
en Ebato-Hagenouw – hadden
maar liefst 43.000 belangstel-
lenden getrokken. En de be-
zoekers van het Stadserf had-
den ƒ87.427,15 in het laatje ge-
bracht. 
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Promotie in het themanummer van Tussen de Rails

Het Laapersveld was een van de hoogtepunten in het lint van licht dat door het
Gemeentelijk Licht Bedrijf was gespannen



Er is hier iets gepresteerd,
waar alle Hilversummers
trots op zijn, constateerde
burgemeester Boot. ‘Hil-
versum ontvangt’ was
wat hem betreft voor her-
haling vatbaar. Zo om de
vijf jaar, meende de eer-
ste burger. Ook organisa-
tor Carel Briels was con-
tent. Hij meende, dat ons
landje na de oorlog, wat
representatie naar buiten
betreft, weinig ander
meer over heeft dan de
bloembollen en de
K.L.M. en zag in populai-
re ‘ontvangsten’, zoals
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Ontwerptekening van Karl Bruckman voor het danspodium

De bustochten langs de verlichte bezienswaardigheden waren een groot succes



Hilversum thans geboden
heeft, een middel om Ne-
derland terug te brengen
op de plaats, die men op
een gegeven moment
moest prijsgeven.

Bronnen
– Tussen de Rails, tweede

jaargang, nr. 3, juli 1953.
– Dagblad De Gooi- en

Eemlander, jaargang
1953.

– Knipselalbum ‘Stadserf
en verlichting’, collectie
Maarten Betlem.

– Secretarie-archief ge-
meente Hilversum 1940-
1959, inv.nr. 432 en 501.

Eigen Perk 2000/1 13

Het terrasje op het middengedeelte van het terrein


