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Ook gesloopt in Hilversum
Fotokatern Hilversums Historisch Tijdschrift 2003/4



Ook gesloopt in Hilversum

Het in 1912 gebouwde winkel/woonhuis van de fa. Woudenberg, modemagazijn op de Kerkbrink; in 1932 verbouwd voor de firma

Gerzon; in 1945 verbouwd tot café-restaurant ‘Corner House’; in 1947 vestigde zich er veilinghuis Gerzon; in de jaren ’50 werd dit

de fa. De Jong & Van Spengen; vanaf 1963 de fa. Van Spengen. Gesloopt in 1997 voor het winkelcomplex Gooise Brink II.



Het Van den Brulpand,

Kerkbrink 15-17, werd oor-

spronkelijk in 1890 ge-

bouwd als drukkerij voor

de fa. Flörke & Witzel. In

1915 volgde een ingrijpen-

de verbouwing tot winkel/

woonhuis NV Kledingma-

gazijn v/h P. van den Brul.

Nadat het pand jarenlang

leeg had gestaan, werd het

gesloopt in 1984. Daarna

alom bekend als ‘Het Gat

van de Kerkbrink’.

Zon en Maanstraat hoek

Vaartweg.

Het pand links werd gebouwd

in 1928. In 1931 vestigde er

zich de fa. H.H. Overduin, in

luxe artikelen, om in 1932

overgenomen te worden door

Magazijn De Toorts. Ook dit

was een matig succes want in

1936 was het de beurt aan De

Arbeiderspers (AP boekhan-

del) om zich in het pand te

vestigen. Op de eerste verdie-

ping was het plaatselijk kan-

toortje van de krant Het Vrije

Volk (reclame op gevel) waar

de lokale correspondent huis-

de en de krantenjongens elke

dag hun kranten ophaalden.

Gesloopt in 1997 en vervangen door het huidige pand, dat echter de oude rooilijn volgt en door het

ontwerp dezelfde indruk geeft als het oude. 

Midden: de Witte Boerderij. Gesloopt en herbouwd in het Historisch Buurtje, aan de Herenstraat. 

Rechts: nog bestaande pand van Schaafs Kantoorboekhandel, gebouwd in 1927 met drukkerij in

het achtergedeelte, op de plaats waar eerder de boerderij van de familie Splint stond. hht-ep 2003/4 165



’s-Gravelandseweg 9 / voor-

malige pastorie.  In 1767,

dus direct na de brand van

1766, gebouwd als woonhuis

voor de dominee van de Gro-

te Kerk op de nabijgelegen

Kerkbrink voor de toen grote

som van ƒ6000. Voor dit gro-

te bedrag werd toentertijd

een aparte inzameling ge-

houden. De foto dateert van

januari 1969. In 1972 ge-

sloopt om plaats te maken

voor nieuwbouw van de

ABN/AMRO-bank.

Gasthuisstraat 14. Een kenmerkend 19e-eeuws

winkelpandje aan de Gasthuisstraat. Dit buur-

tje behoorde tot de eerste arbeiderswijken van

Hilversum en dateert uit eind jaren tachtig van

de negentiende eeuw. Tussen 1901 en 1907 was

hier bakker J.C. Jansen gevestigd, die in laatst-

genoemd jaar naar Noord-Amerika emigreer-

de. Vanaf 1913 was het een galanterieënwinkel

(galanterieën zijn snuisterijen) van G. Spelt,

die hier tot 1956 gevestigd bleef. Tussen 1959

en sloopjaar 1969 was het de thuisbasis van fa-

brikant en winkelier in verlichtingsartikelen

W.K. Kuyters.
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Boomberglaan / hoek Vaartweg / Molen De Erfgooier. De oudste Hilversumse dorpsmolen; het molenrecht ervan dateert van ca 1500.

Deze molen werd vernieuwd (en verhoogd t.g.v. het planten van bomen op de Boomberg) in 1876. Deze foto dateert van ongeveer 1903.

Molen De Erfgooier was oorspronkelijk eigendom van de fam. Vlaanderen, imaar kwam n 1836 door vererving in bezit van de familie Van

Dompselaar . De molen werd in 1920 gesloopt en vervangen door een meelpakhuis van fa. Van Beek’s meelcentrale.

Deze fraaie villa aan de

Vaartweg werd in 1966 ge-

sloopt voor de bouw van de

MTS. Het schoolgebouw van

de MTS is thans in gebruik

bij het Gemeentelijk Gymna-

sium.
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Veerstraat 27, woonhuis van de fabrikeursfamilie Fokker. Ge-

bouwd rond 1850. L.J.C. (Lambertus) Fokker loopt juist het hek

binnen (foto 1969). Achter dit woonhuis was het oudste deel van

de tapijtfabriek. Fokker kocht de tapijtfabriek in 1933 van de fa-

milie Van der Heijden. Door brand verwoest en eind 1984 ge-

sloopt, in 1987 werden hier 55 huizen aan de nieuwe Fabrikeurs-

straat gebouwd.

Veerstraat 27a, fabriek en loods van Fokker Tapijtfabriek. Deze

houten loods was oorspronkelijk de handweverij van de Tapijtfa-

briek Gebroeders Van der Heijden en is dus aanmerkelijk ouder

dan het gebouw erachter, dat de gebroeders Van der Heijden in

1906 als stoomtapijtfabriek lieten bouwen. De houten loods da-

teert mogelijk zelfs uit 1860. Beide gebouwen werden begin

1987 gesloopt voor de bouw van de Fabrikeursstraat.

Veerstraat 30-32 / woonhuis

van de familie Andriessen.

Een complex van twee wo-

ningen met achterhuis,

waarin Muziekinstituut

(muziekschool) Andriessen

was gevestigd. Het achter-

huis dateerde van rond

1770, het voorhuis (Veer-

straat 32) van 1903. Het

voorhuis nr. 30 (het rechter

deel op de foto) werd in 1923

aangebouwd. Eigenaresse in

1876 was Barbara Spelde-

bos, die het in 1885 verkocht

aan Christina van Rooijen

(=Wim met haar snoepwinkeltje in de Zon en Maanstraat), echtgenote van Cornelis Andriessen

(alias Keessie Tik, de dirigent, die toentertijd aan de Kerkbrink woonde), waarmee het in de fami-

lie Andriessen kwam. De laatste bewoner was de musicus/componist Tom Andriessen. De huizen

werden in mei 1971 gesloopt voor de bouw van de oprit naar het parkeerdak van het Hilvertshof. 



Fontein in de Kerkstraat.

Ontworpen door Dudok in

1917. Gesloopt om het ver-

keer meer ruimte te geven in

1950. Het pand linksachter

is de voormalige boekhandel

Roozenbeek (gebouwd

1925), rechtsachter het oude

post- en telegraafkantoor

(uit 1904), dat vanaf 1943

(toen het huidige postkan-

toor op de Kerkbrink in ge-

bruik werd genomen) belas-

tingkantoor werd om in 1960

plaats te maken voor C&A.
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Het pand van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij (thans HEMA), gebouwd rond 1930

door architect D.A. Allessie. Dit pand werd door brand vernield in 1972 en vervangen door het hui-

dige (grotere) pand, dat inmiddels ook al weer ingrijpend is verbouwd. Rechts, op de hoek van de

Zeedijk, was vanaf 1863 de stoomgrutterij van de fa A. Vierkens.



Zeedijk 4. Huisje gebouwd ca 1880, was altijd een woonhuisje.

Sinds 1948 had de heer T.W.R. Verbeet hier zijn expeditiebedrijf

“Velo-Expresse” (een fietskoeriersbedrijf ), links is snackbar “De

Bonte Koe” nog net zichtbaar, die de gebroeders Koedam hier in

1968 vestigden. In 1980 gesloopt voor nieuwbouw van een snack-

bar en een bank, nu de Febo en Wereldwinkel.
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Boerderij in het midden van

het centrum, aan de Zeedijk

25. Gebouwd in 1800, met

groot erf en bijgebouw (op de

achtergrond), waar vanaf 1866

de tapijtweverij van Gerrit Mul-

ler in zat. Rond 1900 werkten

daar 26 wevers. Gesloopt ca

1970 voor bouw Hilvertshof.



Een foto uit 1964 van

(v.l.n.r.) Herenstraat 16, 14b,

14a en 14. Het pand geheel

rechts, nummer 14/14a werd

gebouw in ca 1890 ter ver-

vanging van een textielfa-

briek. Herenstraat 16 is 18e-

eeuws, heeft vele jaren lang

koffiebranderij Bernsen in

gezeten, na de oorlog fa Pas-

toors. Het grote pakhuis

14b, gebouwd in de jaren

’30, hoorde hierbij. De pan-

den 14/14a zijn in juli 1969

gesloopt voor de aanleg van

de afrit naar de parkeerkel-

der van het Hilvertshof, 14b

en 16 in 1986, voor nieuw-

bouw winkel BCC.
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Laanstraat 43 / Huisje Pas Op in maart 1983 tijdens de steen-voor-steen-afbraak van het huisje waarnaar later de Stichting Hilver-

sum, Pas Op! genoemd zou worden. Het huisje werd op een andere plek op de Laanstraat herbouwd, echter zonder de dubbele deur

in de achtergevel, die erop lijkt te duiden dat het pandje ooit als stal of garage werd gebruikt.
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Koningsstraat 60 / Wilhelminaschool, gebouwd 1898 als “School met den Bijbel”; in 1927 omgedoopt tot Wilhelminaschool; sloop-

datum onbekend. Het terrein waarop de school stond, heeft jarenlang dienst gedaan als het parkeerterrein voor de winkelpassage

aan de Langestraat. Sinds enkele jaren staat er een parkeergarage met bovenwoningen.

Neuweg / hoek Langestraat, Neuweg 1-3-5 (drukkerij De Atlas). De Langestraat is zo te zien net ge-

asfalteerd. In deze huisjes woonden jarenlang kleermaker Mols en schoenmaker De Jager. Drukke-

rij De Atlas was eigendom van G. Beezhold, die jarenlang De Gooi en Eembode en het Predikbeurten-

blad drukte. Neuweg 1 en 3 gesloopt in de jaren ’30 van de twintigste eeuw. In 1963 vestigde zich

hier cafetaria Sanitas op Neuweg 1a. 
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‘Luchtfoto’, genomen in

1931 vanaf de Vitustoren.

Laat een aantal fabriekspan-

den in het centrum zien. Op

de achtergrond het net ge-

bouwde raadhuis. Het cen-

trum werd in die tijd geken-

merkt door een groot aantal

kleinschalige fabriekjes die

her en der tussen de overige

bebouwing verspreid lagen.

Dat waren niet alleen veel ta-

pijtfabrieken (een erfenis uit

de negentiende eeuw), maar

ook bedrijven als een speel-

goedfabriek, een melkfa-

briek, grutterijen, een

schroevenfabriek, lingerie-

ateliers, etc., etc.

Achterom 11 tot en met 15 op een foto uit 1965. Het jaar daarop werden deze huizen gesloopt, niet

alleen in het kader van de krotopruiming, maar ook om ruimte te maken voor de Schapenkamp-

rondweg. Voor de aanleg van deze verdeelweg moest het hele gebied tussen het Achterom en het

station kaal gemaakt worden. Nog steeds komt de Schapenkamp op de universiteiten ter sprake:

tijdens de colleges Planologie, als voorbeeld hoe het niet moet .
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Stationsstraat 17-17a / hoek

Hertenstraat. Bankgebouw

van de ‘Amsterdamsche

Bank’, thans de AMRO, ge-

bouwd in 1919. Op deze

plaats staat nu Silverpoint.

Rechts van de bank, op de

Stationsstraat, was platen-

handel De Roos gevestigd.

Naar links de niet meer be-

staande Hertenstraat, die

naar de Leeuwenstraat liep.

Aan de Hertenstraat was de

fa. Cohen en Krant geves-

tigd. De bank werd gesloopt

in 1985 voor de bouw van Sil-

verpoint. (Met dank aan het

abn amro Historisch Archief )

Deze foto is genomen vanaf de Groest de Prins Bernhardstraat in, met zicht op de IJzerhandel F.J. Bijlard en zn. De dramatische gevel is

van 1937. Een deel van het complex van Bijlard is gesloopt in 1977 (nl. Groest 87-89), mogelijk is toen de rest ook verdwenen. De foto is

waarschijnlijk van 1957-58, voordat de firma Hamel (gebouwen en sloopmateriaal links op de foto achter de muur) nieuwbouw ging

plegen op haar perceel Groest 79. De gemeente kocht in die periode een stuk grond van Hamel, inclusief de te slopen muur, om de

Prins Bernhardstraat te kunnen verbreden. Het geheel is gesloopt in 1994 om plaats te maken voor het complex dat er nu staat.



Het Stationsplein in januari

1966. De sloop van de rij-

wielstalling tegenover het

station is in volle gang. Oor-

spronkelijk was deze in 1907

gebouwd als fietsenwinkel,

stalling voor automobielen

en rijwielen, en een woon-

huis voor Lou van den Brink,

de stallinghouder. Later was

het alleen nog winkel en fiet-

senstalling. 
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Spoorstraat/ hoek Wilhelminastraat rond 1900. Oorspronkelijk was dit pand het Hotel Poort van

Cleve, gebouwd 1874, dus direct bij de opening van de spoorlijn. In 1891 was het eigendom van

B.A. van Schadewijk, hotelhouder. Na een verblijf van prinses Wilhelmina (ergens tussen 1891 en

1895) werd het hotel omgedoopt tot Wilhelminahotel. In 1902 was D. Smit er de hotelhouder. De

bovenste verdieping is na 1900 gesloopt. In 1907 werd het hotel aan de gemeente verkocht voor de

huisvesting van de dienst Publieke Werken. Na hun vertrek was hier nog jarenlang Sportschool

Van Hellemond gevestigd tot het uiteindelijk in 1974 gesloopt werd.



Boerderijen, zoals hier aan

de St. Annastraat, konden

zich nog lang handhaven.

Het verlengde stalgedeelte

lijkt erop te duiden dat het

pand in 1902 nog een agrari-

sche functie had. Op het

grasveld liggen lakens te

bleken, mogelijk afkomstig

van een naburige wasserij.
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Boerderij “De Noteboom” van

J.H. Brouwer (voorheen A.

Brouwer), aan de Frans Hals-

laan 3, foto mei 1966, kort

voor de sloop. Boerderij met

erf, boomgaard en stal op ter-

rein tussen de Frans Halslaan

en Rembrandtlaan, gebouwd

in 1900. Bij de bouw lag deze

boerderij nog ver buiten de

bebouwde kom, maar werd

uiteindelijk opgeslokt door de

oprukkende bebouwing.

Oudere Hilversummers zullen zich

de villa ‘Wisseloord’ aan de ’s-Grave-

landseweg vooral herinneren als vei-

linghuis van Van Zadelhoff en anti-

quair Olthoff. De villa was in 1861 ge-

bouwd ter vervanging van een heren-

huis genaamd ‘Berg en Dallust’, dat

onder andere dienst gedaan had als

boerderij, logement, kostschool en

woonhuis van Bernard Sinkel, de

man van die ‘winkel waar alles te

koop was’. Vóór de periode van Van

Zadelhoff heeft ‘Wisseloord’ een

aantal vooraanstaande Hilversumse

families gehuisvest. Na een brand

heeft de gemeente de villa in 1969 la-

ten slopen.
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Soestdijkerstraatweg 66 was oorspronkelijk een  villa, waarnaast in 1912 een dubbele garage werd

gebouwd. In 1918 vestigde er zich automobielhandelaar J.L. Kroijmans, die in 1924 een garagebe-

drijf aan de villa liet aanbouwen (zie foto). Het bedrijf is later door zijn zoon overgenomen. Deze

aanbouw is in 1977 gesloopt voor de bouw van een nieuwe showroom. Deze laatste is in 1991, sa-

men met de villa, gesloopt voor bouw van een nieuwe showroom met bovenliggend kantoor.

Lage Naarderweg / Ambachtsschool, gebouwd 1913/14 door de architecten B.H. Bakker en C. de Groot. In de eerste helft van de 20e

eeuw was Hilversum een belangrijke industriestad, waardoor de vraag naar goed technisch onderwijs groot was. De school was dan

ook erg populair en moest meerdere malen uitgebreid worden. 

Gesloopt in 1972 voor de bouw van een woonwijkje van 31 woningen.



Kleine Drift / hoek Oude

Eemnesserstraat: aanleg /

onderhoud / verwijdering (?)

van de pomp voor de politie-

post aan de Kleine Drift. De

politiepost werd in 1966 op-

geheven. De huizen op de

achtergrond werden in 1968

afgebroken, het is nu het

parkeerterrein aan het Oos-

terspoorplein. Gezien de

auto werd deze foto waar-

schijnlijk in de jaren ’20 ge-

maakt. 
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Oosterengweg / Veneta, maart 1978. In 1913 werd deze fabriek gebouwd als tapijtfabriek voor de fa

Eijlardi & Farwerck. Na het overlijden van Farwerck in 1915 werd het complex verkocht aan de NV

Stoomtapijtfabriek v/h Tijmen de Wit, aan de Groest 81. Door de crisis van de jaren ’30 moest dit

bedrijf gaan samenwerken met andere Hilversumse tapijtfabrieken (Matawit aan de Langestraat

en Brouwer & Van der Heijden aan de Kampstraat) en ontstond de Veneta in 1933. In 1980 voor het

grootste deel gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.



Villa’s aan de Bremlaan  12 /

Bosplein 2. Deze foto werd in

januari 1978, kort voor de

sloop genomen. De twee

identieke villa’s werden in

1922 gebouwd door de archi-

tecten Gulden en Geldmaker

voor de Hollandsche Cre-

dietbank. Beide villa’s wer-

den in 1978 gesloopt voor de

bouw van drie bungalows.
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Soestdijkerstraatweg / draversbaan. Foto januari 1972, met op de achtergrond de totohal. De Dra-

versbaan dateert van 1938. De totohal op de achtergrond werd in 1968 gebouwd, ter vervanging

van een oude totohal annex wedkantoor uit 1938.
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Het zwembad Crailoo aan de

Naarderstraat, ontwerp van

Dudok, 1931. Op deze plaats

lag oorspronkelijk een ijs-

baan. Hele volksstammen

Hilversummers hebben hier

zwemles gehad, onder ande-

re van de roemruchte Jan

Stender. Hoewel het enige

openluchtbad van Hilversum

en hoewel van Dudok, werd

het complex gesloten en ge-

sloopt om plaats te maken

voor grootschalige kantoor-

bouw.

De Maranathakerk op de hoek van de Kamerlingh Onnesweg en de Minckelersstraat, gebouwd in

1951. In 1986 werd deze kerk, evenals de Noorderkerk aan de Johan Geradtsweg, al weer gesloopt

om plaats te maken voor woningbouw.

(foto: coll. Goois Museum)


