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De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthou-

dendheid en oog voor detail met een onverzadigbare liefde voor zijn of

haar ‘onderwerp’. Een select gezelschap verzamelaars is op die manier sinds

jaar en dag op zoek naar alles wat met Hilversum te maken heeft. Collecties van

meer dan vijfduizend exemplaren zijn daarbij geen uitzondering. Het Hilver-

sumse Historisch Tijdschrift vraagt verzamelaars naar hun ‘top vijftien’ van de

mooiste, meest bijzondere of zeldzame ansichten in hun bezit. Vierde in de

reeks is Eddie Sülzle.

Zijn passie voor oude ansichten is eigenlijk ontstaan in marinestad Den Helder,

waar de jongste broer van zijn opa – begin vorige eeuw – aan het verzamelen

sloeg. Als kind bladerde Sülzle graag in de twee albums, die daar het resultaat

van waren. Heel veel ansichten van Den Helder, Rockanje. Veel romantische taferelen. Soms

Verzamelaars van oude ansichten (4)
Eddie Sülzle

De Prinsenstraat, gezien

vanaf de Neuweg. Mijn fami-

lie – De Vink – heeft hier ge-

neraties terug gewoond. Er

staan allemaal mensen op

de kaart, misschien wel fa-

milie. De uitgever is Van

Drieënhuizen. 



hele series, dat zijn net stripverhalen. Er zat er een bij van Hilversum. Ik heb geen idee hoe die

erin is gekomen. Rond 1900 werd heel veel verzameld. Er was in elk gezin wel iemand die dat

deed. Op kaarten lees je vaak: ‘voor uw verzameling’. 

De albums liggen bij zijn broer, die daarmee inspiratie opdoet voor zijn werk:

het ontwerpen van ansichtkaarten. Mijn vader verzamelde ook al zijn hele leven. Bij el-

kaar ruim 600 kaarten. Van vliegtuigen – hij wilde piloot worden – en van schepen. Hij

kocht ook kaarten van Den Helder en Hilversum. Ik ging af en toe met hem mee. 

Sinds het ‘begin’ van het internet, een jaar of twaalf geleden, is Sülzle pas ‘heel

fanatiek’ aan het verzamelen. Negentig procent koop ik via veilingsites als eBay, Markt-

plaats, Delcampe, Qoop. Verder ga ik twee keer per jaar naar de verzamelaarsbeurs. Vanaf het

begin heb ik alleen Hilversum gespaard. Ongelopen en gelopen kaarten.

Zijn circa 3.500 oude ansichten van Hilversum heeft Sülzle allemaal in zijn

hoofd. Van de ’s-Gravelandseweg heb ik er bijvoorbeeld tussen de 200 en de 250. Laatst heb

ik er nog een gekocht. Mijn broer was erg verbaasd dat ik zeker wist dat ik die nog niet had. 

In zijn computer heeft hij (op alfabet) staan welke kaarten hij heeft. En welke hij

nog niet heeft. Bij elkaar zo’n 4.500 stuks. Hoeveel Hilversumse ansichten er in de loop

der tijd zijn uitgegeven? Minstens 15.000.

Sinds de invoering van de euro zijn de prijzen voor oude ansichten ‘gigantisch’

gestegen, constateert de Hilversummer. Ze zijn in ieder geval verdubbeld. Tien jaar

geleden waren de prijzen nog heel redelijk, maar tegenwoordig wordt er soms meer dan hon-

derd euro voor een zeldzame kaart geboden. En er zijn ontzettend veel verzamelaars in Hil-

versum. Vele tientallen. En echt niet alleen oudere mensen, hoor.

De afgelopen twee jaar is Sülzle meer gaan letten op de uitgevers van de ansich-

ten. Zoals de firma Van Drieënhuizen, die maakte echt leuke kaarten. En Vivat. Mijn fasci-

natie voor ansichtkaarten? Het nostalgische. Wat er was en wat er nog is, de kleding van de

mensen, de verhaaltjes die erop staan. 

Dit is de Schapenkamp. Als

je ziet hoe lelijk het daar nu

is! Deze kaart laat het grote

contrast met het heden zien.

De arbeidershuisjes, de

sfeer, hoe mooi het was. De

laatste jaren heb ik – op zoek

naar namen van villa’s – veel

in Hilversum rondgefietst en

-gelopen. Er is veel verdwe-

nen, maar ook veel bewaard

gebleven.
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Ik kocht ooit een kaart van de kermis in Hilversum, waarop deze poffertjeskraam stond. Die kaart dateert uit 1905. Op een gegeven

moment zag ik deze reclamekaart op Marktplaats staan. Op de achterkant staat: ‘De Firma J. Jongemaets heeft de eer U te berichten, dat zij

evenals het vorige jaar, gedurende de kermis alhier, is geplaatst op den Groest met hare specialiteit in Beignets, Poffertjes en Wafelen. Hoogachtend Th.

W. Jongemaets. Hilversum, September 1906. N.B. Bestellingen worden direct aan huis bezorgd.’ Deze kaart is uit dezelfde serie als de eerste,

waarop je echter niets van de Groest ziet. Misschien zijn er nog wel meer.

De Huizerstraat bij het Langgewenst, begin 1900. Het latere marktterrein. Dit is een vrij zeldzaam

plaatje.
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De tol aan de ’s-Gravelandseweg. Een bijzondere

kaart, uitgegeven door de Hilversumse boekhande-

laar Johan Geradts. Verstuurd in 1902. Helemaal

naar Argentinië. Grappig dat hij nu weer in Hilver-

sum terug is. Mooi: al die koetsen die erop staan.

Misschien een optocht. 

Ik hou erg van café’tjes en

winkeltjes. Ze hebben met

potlood het adres erop ge-

schreven: de hoek van de

Gijsbrecht nr. 81 en de 

Egelantierstraat.



Dit is weer een reclamekaart.

Die konden gewoon verzonden

worden. Op de achterkant staat

het aanbod van het Gooische

Typschool Instituut ,,Handel’’:

stenotypen, boekhouden, Ne-

derlands, Frans, Duits, Engels,

Maleis en schoonschrijven. Dit

is de Luitgardeweg aan de kant

van Gooiland. Ik hou erg van

kaarten waar villa’s opstaan.
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Een Vivat-kaart van de Kerk-

straat uit 1905. Leuk dat ze

aan het verbouwen zijn. Een

mooi plaatje van de Kerk-

straat. 
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Waar deze villa precies heeft gestaan weet ik niet. Ik moet daarvoor nog een keer naar het archief. Ik heb ook een kaart waarop de

villa klaar is. Die is van 1908. Dit soort kaarten zie je bijna niet. Ze waren alleen interessant voor familieleden en dergelijke.

Bijna een reclamekaart. De afzender staat midden op de kaart. Dit is bij het perkje in de Oude Eng-

weg, herkenbaar aan die lantaarnpaal. En kijk eens naar de reclame op die kar. Een heel leuke kaart.



De spoorwegovergang aan de Laarderweg, nog zonder spoorbomen. De mensen steken op hun gemak over. Deze kaart is in 1904

verstuurd.

De Naarderstraat met de Onze Lieve Vrouwekerk en melksalon Welgelegen. De vlaggen hangen uit. De meeste ansichten zijn van

de andere kant genomen. Blijkbaar ging het de fotograaf niet om de kerk maar om het straatbeeld.
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De Bloemstraat. Je ziet echt dat er fotograaf in de straat was. Kijk eens naar al die mensen, die schorten, die moeder met dat kind.

De hoek van de Rozenstraat en de Gijsbrecht. Dit is een reclamekaart van een zekere Egbert Smilda

uit Utrecht, verkoper van Amerikaanse kalenders en andere reclameartikelen. Deze kaart heb ik

nooit als ansicht gezien. Eigenlijk is hij zeldzamer dan een ansicht, omdat hij werd weggegeven en

waarschijnlijk weer snel weggegooid.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /NLD (Gebruik deze instellingen om PDF-documenten te maken met een lage afbeeldingsresolutie voor proefafdrukken. De PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Reader 5.0 en hoger. Bij deze instelling zijn de fonts ingesloten.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


