
De textielweverij was twee eeuwen lang voor Hilversum
van enorm belang, maar ging in de eerste helft van de ne-

gentiende eeuw langzaam ten onder. Twente en Tilburg kwa-
men op als textielcentra en die concurrentie deed zich hier goed
voelen. Heel Hilversum schakelde over op het weven van tapij-
ten, aldus haar naam als nijverheidsdorp verlengend. Heel het
dorp? Nee, een kleine nederzetting bleef weerstand bieden tegen
de nieuwe trend en maakte tot het begin van de twintigste eeuw
katoen.
Deze knipoog naar Uderzo en Goscinny is niet helemaal onte-
recht als we het Gallische Dorp vervangen door het Rode Dorp,
en voor de toverdrank stoomkracht lezen. Zoals we zullen zien,
heeft het Rode Dorp altijd al een wat aparte plaats ingenomen
in de geschiedenis van Hilversum, al was het maar dat het aan-
vankelijk een los nederzettinkje was aan de rand van de heide,
ver buiten de toenmalige bebouwde kom. Daar, aan het einde
van de Gooise Vaart, bestond al in de achttiende eeuw een
groepje huizen en bedrijven. Hier woonden geen wevers, maar
houtzagers, leerlooiers, schippersknechten en beurtschippers.
Het zal duidelijk zijn dat hun aanwezigheid daar het direct ge-
volg was van het belang van de Gooise Vaart voor de aan- en
afvoer van goederen voor het nijvere Hilversum.

Het Rode Dorp
Dat wat we nu het Rode Dorp noemen, d.w.z. het ge-
bied tussen de Vaartweg, Gijsbrecht van Amstelstraat,
Heidestraat en Loosdrechtseweg, was sinds het graven
van de Gooise Vaart een apart buurtje. Apart in twee
opzichten: het lag ver buiten de bebouwde kom, en het
kende een eigen cultuur. Het was een berucht buurtje
dat bekend stond om zijn vechtpartijen, kroegjes en,
laten we zeggen, onafhankelijke mentaliteit. Niet zo
verwonderlijk als we bedenken dat de wegen nog on-
verlicht waren en de dorpsveldwachter er zich bij nacht
en ontij het liefst niet liet zien.
Allereerst was er die marginale ligging. Het buurtje is
ontstaan na het aanleggen van de Gooise Vaart. Deze

liep aanvankelijk tot aan de Stenen Brug op de grens
van Hilversums gebied, maar werd rond 1700 verlengd
tot de Oude Loswal en de Turfstraat. Vlak daarachter
begon de Gooise stuwwal en aangezien water ook toen
niet tegen een berg opstroomde moest er een gat in de
stuwwal gegraven worden, dat al snel bekend stond als
het Gooise Gat. Daar vestigden zich de beurtschippers
die een belangrijke rol speelden in het vervoer van goe-
deren voor Hilversum, waardoor die plaats kon uit-
groeien tot een belangrijk textieldorp. Ter plekke van
de Hazenstraat en de Gijsbrecht waren twee korte ha-
venarmen gegraven waar de boten gelost en gekeerd
konden worden. Belangrijke namen in dit kader waren
de Perken, later werkten er Van Staveren, Taling, Van
Loenen, Boelhouwer, Ridderikhof en Hennipman als
schippers.
Maar al rond 1700 vestigden er zich activiteiten die
men in het dorp zelf niet kon of wilde hebben. Op een
kaart van Jan Perk uit 1711 wordt een leerlooierij aan de
Gooise Vaart getekend. Nu is dit een logische plaats
voor een leerlooierij: leerlooien stinkt ontzettend, dus
dat doe je zo ver mogelijk van het dorp af. Bovendien
is er veel water voor nodig en dat zit er voldoende in de
Vaart. Veel weten we niet van deze looierij. In 1784
bleek er volgens een lijst met namen van weerbare
mannen ene Koenraad te werken, oud veertig jaar. Dat
was voor die tijd een redelijk hoge leeftijd voor een fa-
brieksarbeider, dus erg ongezond zal het werk er toen
niet geweest zijn. Bij de invoering van het kadaster in
1832 blijkt de leerlooierij eigendom te zijn van de ge-
broeders Gerbert en Willem Reijn en de weduwe van
Jan Bijlard. Eigendom dus van twee van de belangrijk-
ste fabrikeursfamilies in Hilversum. In die tijd had de
looierij drie werklieden, maar leidde een kwijnend be-
staan. De looierij werd dan ook enkele jaren later op-
geheven, nadat hij opgekocht was door Albertus Perk.
In 1842 werd het terrein herverkaveld en werd er een
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houtloods gebouwd voor de opslag van bouwmateria-
len. Deze loods zou later overgenomen werden door
de Stoomspinnerij, waarover hierna meer.
Naast het leerlooien waren er andere activiteiten. In de
achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw
stond er langs de Gooise Vaart een groot aantal “was-
huisjes”, kleine schuurtjes waar de Hilversumse fabri-
keurs hun geverfde garens uitspoelden en lieten dro-
gen. En aan het eind van de achttiende eeuw heeft er
een houtzaagmolen gestaan. Hout kon gemakkelijk
via de Vaart aangevoerd worden en bovendien garan-
deerde de ligging op de westhelling van de stuwwal
vrije aanvoer van wind. De molen was echter in 1832 al
verdwenen, mogelijk door brand verwoest.

De HSSW
In de negentiende eeuw zien we de opkomst van stoom
als aandrijfmiddel voor zowel transportmiddelen als
fabrieken. Zo ontstonden er met name in Twente vele
stoomweverijen. Stoom maakte de productie van “ka-
toentjes” een stuk goedkoper door de bezuiniging op
arbeidskosten. Bovendien werd het door de invoering
van door stoom aangedreven getouwen mogelijk stof-
fen van fijnere kwaliteit te weven, zoals shirtings, dril-

lings en cambrics. Aan de benamingen voor deze ver-
schillende soorten katoenen stoffen zien we al dat En-
geland op dit gebied toen enorm op ons voorliep. In
Nederland stichtte Salomonson in 1852 de eerste
stoomweverij, in Nijverdal. De Hilversumse fabri-
keurs van katoenen stoffen deden aan deze mechani-
satietrend, deels door conservatisme, deels ook door
gebrek aan kapitaalkracht, niet mee. Zij schakelden
liever over op een ander product: koehaartapijt. Dat
kon met handgetouwen gemaakt worden en van con-
currentie was voorlopig niets te duchten omdat koe-
haar (een afvalproduct van leerlooierijen) niet geschikt
was voor stoomgetouwen. Pas in de laatste jaren van de
negentiende eeuw gingen ze over op stoom en scha-
kelden definitief over op de productie van wollen ta-
pijten.
Inmiddels hadden welgestelde Amsterdamse kooplie-
den Hilversum ontdekt als een mooie plaats om bui-
tenhuizen te bouwen. Zij kenden dus het dorp en zij
hadden, in tegenstelling tot de Hilversumse fabri-
keursfamilies, wél het kapitaal om een stoomweverij te
beginnen. Dat leidde uiteindelijk tot de bouw van de
Hilversumse Stoomspinnerij- en Weverij in 1868. Deze
fabriek, die in het Rode Dorp kwam te staan, was daar-
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mee de eerste vestiging van de grootindustrie in Hil-
versum. De fabriek, de eerste in Hilversum met geme-
chaniseerde productie, was uitermate belangrijk. Zo
kunnen we van het wel en wee van de fabriek de neer-
slag vinden in de vestigings- en vertrekcijfers van Hil-
versum. Ging het goed met de fabriek, dan trokken er
veel mensen naar Hilversum, wat een vestigingsover-
schot gaf, ging het slecht met de fabriek, dan zien we
een vertrekoverschot. De fabriek heeft het, wel met
zeer wisselend succes, uit kunnen houden tot 1901.

De NV Hilversumsche Stoomspinnerij en Weverij werd
opgericht op 5 april 1867 te Amsterdam. De stichters
waren hoofdzakelijk Amsterdamse kooplieden, onder
wie ook in Hilversum bekende namen als Jhr. mr. S.
Backer, Q. Blaauw en Jhr. Hartsen. Belangstelling van
investeerders was er wel: het aandelenkapitaal van
ƒ500.000 was in vier maanden volgetekend. Voluit
heette de NV: NV ter daarstelling van een stoomspinnerij en
weverij in de gemeente Hilversum, speciaal van zodanige on-

hht-ep 2006/4 24125 jaar Eigen Perk
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gekleurde artikelen in katoen als tot op dien tijd door de Ne-
derlandsche industrie nog weinig of niet vervaardigd worden en
waarvoor zij alzoo vermeenden zowel in het binnenland als op
de overzeesche markten een geregelde en winstgevende aftrek te
zullen vinden. Met “ongekleurde artikelen in katoen”
had men oorspronkelijk drukkatoen en cambrics op het
oog.1 De Amsterdammers kozen voor Hilversum om-
dat daar voldoende arbeiders tegen lage lonen voor-
handen waren en omdat daar een geschikt bedrijfster-
rein beschikbaar was. Men koosvoor een terrein aan de
Gooise Vaart, naast de toen net aangelegde Honden-
brug omdat dit goede aan- en afvoermogelijkheden
bood. Het was bovendien gemakkelijk bereikbaar
voor de arbeiders uit het dorp, dat op loopafstand lag.
En de ondergrond was er zand, zodat dure fundamen-
ten overbodig waren. Uit de notulen van de vers aan-
gestelde commissarissen van de NV blijkt dus, dat ze
aanvankelijk er op vertrouwden voldoende arbeids-
krachten aan te kunnen stellen uit de gelederen van de
Hilversumse wevers. Uiteindelijk bleek echter dat de
Hilversumse wevers weinig trek hadden in de nieuwe
fabriek, ook omdat ze voldoende werk hadden in de ta-
pijtweverij. Na de opening van de fabriek was het dan
ook nodig om veel arbeidskrachten van elders aan te
trekken, tot uit Twente aan toe.
Op 19 maart 1867 werd met de graafwerkzaamheden
begonnen. De bouw van de fabriek werd begroot op
ƒ400.000, inclusief machines en andere voorzienin-
gen (ƒ100.000 bleef in de kas als werkkapitaal). De
bouw werd uitgevoerd in eigen beheer, onder toezicht
van de fa Gebr. Schutte te Amsterdam, welke firma
ook al soortgelijke fabrieken in Veenendaal had ge-
bouwd. (Blijkbaar was er al vanaf het begin sprake van
een “Veenendaal-connectie”; vanaf 1871 zou de HSSW
steeds nauwer gaan samenwerken met de Veenen-
daalsche Stoomspinnerij en Weverij). De bouw en de
levering van machines was een zaak die geheel aan de
Hilversummers voorbij is gegaan, met uitzondering
van de levering van zinken goten, dakbedekking en
loodwerken door C. Vuurmans, meester-loodgieter te
Hilversum. Ook de bouwvakkers kwamen van elders.
Het is niet onmogelijk dat het Belgen waren.
Het was voor Hilversumse begrippen een enorme en
ultramoderne fabriek: er werden bijna vier miljoen
metselstenen in verwerkt. De weverij bevatte 199 giet-
ijzeren kolommen om het dak op te houden, geplaatst

op Bentheimer zandsteen. De spinnerij bevatte nog
eens honderd van die kolommen, gezet op voeten van
blauw natuursteen. Het gebouw kende toiletten met rio-
lering, ook al een nieuwtje voor het Hilversum van
1868. En de fabriek bevatte in totaal 104 ramen met
gietijzeren(!) kozijnen. De verlichting in de fabriek
werd verzorgd door gasverlichting. Het (stads-)gas
kwam van de Hilversumsche Gasfabriek van C.M.A.
Hafkenscheid, die op de hoek van de Neuweg en de
Koningsstraat stond. In 1890 werd er elektrische ver-
lichting in de fabriek aangelegd. De stroom kwam van
een dynamo die door één van de stoommachines werd
aangedreven, want een elektriciteitsnet was er toen
nog niet. Waarschijnlijk is dit de eerste keer geweest
dat elektrisch licht in Hilversum te zien was.

De oorspronkelijke opzet van de fabriek was een spin-
nerij met 20.000 spillen die garens produceerden voor
een weverij van 400 getouwen. De machines werden
geleverd door een aantal Engelse bedrijven. Op 27 april
1868 kon de fabriek in gebruik genomen worden, met
dien verstande dat een aantal getouwen en spinmachi-
nes nog geleverd moesten worden. De uiteindelijke
completering van de fabriek zou nog tot 1870 duren.
De twee verschillende afdelingen waren ook in het
uiterlijk van de fabriek duidelijk herkenbaar. Vooraan
stond de spinnerij, een gebouw van ca. 30 bij 40 me-
ter, vier verdiepingen hoog. Verder naar achteren lag
de weverij, een gebouw van slechts één verdieping, van
ongeveer 30 bij 75 meter. De tussenliggende strook
was volgebouwd met een langwerpig gebouw met een
puntdak, waar waarschijnlijk de opslag van garens, de
timmerwerkplaats, de stoommachines en de meetka-
mer gevestigd waren. Het zal duidelijk zijn dat deze
verschillen in bouwwijze het gevolg waren van be-
drijfstechnische eisen. Bij het spinnen begon het pro-
ces op de zolder, waar de katoenopslag was. Naarmate
de katoen steeds verder naar beneden getransporteerd
werd, werd het ook steeds verder bewerkt (het bewer-
ken van katoen tot een garen vereist nogal wat tussen-
stappen), zodat het eigenlijke spinnen en twijnen op
de begane grond zal hebben plaatsgevonden. In ver-
band met de constante distributie van klossen garens
is het logisch dat het weven op één verdieping plaats-
vond, vandaar het lage weefgedeelte van de fabriek.
Voor het aandrijven van het machinepark waren er
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twee dubbelwerkende stoommachine van 60 en 40 pk,
die van stoom voorzien werden door drie stoomketels,
elk van 45 pk, terwijl er een vierde reserveketel be-
schikbaar was. Voor de afvoer van de rookgassen was
er een schoorsteen van 30 meter hoogte, de eerste fa-
brieksschoorsteen in Hilversum! Later, waarschijnlijk
in 1878, verrezen op de hoek van de Turfstraat en de
Loosdrechtseweg een kantoor en een portierswoning.
Deze twee gebouwen samen vormden de nieuwe toe-
gangspoort tot het fabrieksterrein.

Woningbouw
Direct vanaf het begin waren er diverse problemen met
het werven van personeel. Allereerst konden er, zoals
gezegd, bij lange na niet voldoende werklieden uit Hil-
versum aangenomen worden, zodat er arbeidskrach-

ten van elders moesten komen. Het grote probleem
hierbij was natuurlijk de huisvesting, gezien de grote
woningnood in Hilversum. Al in maart 1868 – nog
voor de opening van de fabriek – kreeg de directie veel
aanschrijvingen om baantjes van families uit het hele
land. Die konden toen echter nog niet komen door het
gebrek aan arbeiderswoningen. Ruim een halfjaar daar-
voor had de NV al de zgn. “Houtkoperij” van P. Doets
(een woning en enkele loodsen, o.a. de houtloods op
het voormalige terrein van de leerlooierij, gelegen
naast de HSSW) aangekocht, juist met het oog op het
huisvesten van arbeiders van elders. Dit terrein bood
de mogelijkheid 36 arbeiderswoningen neer te zetten.
De al aanwezige woning achtte men geschikt voor een
manager of de machinist en de loodsen konden ook
eventueel gebruikt worden als opslagruimte voor ka-
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productieschema hssw (1868-1884)
Aanvoer katoen

Opslag
+

menging

I Scutching (voorbewerking)
 a) willow (1 ex.)
 b) opener (1 ex.)

 c) scutcher (2 enkele, 2 dubbele)

II Kaarderij
 a) carding machine
 b) intermediate frames
 c) slubbing frames, roving frames etc.

III Spinnerij
 westmules en twistmules

IV Spoelzaal
 a) winding
 b) warping
 c) sizing

 V Weverij
 400 getouwen

(op brandvrije zolder)

trommel met lange stalen tanden om de katoen uit elkaar te halen
trommel om de zaadhuisjes te openen, fijnere tanden dan a); verwijdert
ook zaadhuisjes, zand en stof (afvoer naar apart stofhuisje)
verwerking tot vellen watten

ook: krasmachine: uitpluizen van vellen watten tot een dikke draad
verwerken tot een steeds dunnere draad
voorspinnen

vorming van een gedraaide draad

twijnen
scheren (=draad glad maken)
sterkerij (= garens door een meelpap halen)

Na 1885 toegevoegd:  Ververij en blekerij.
Auxiliaire afdelingen: Stokerij en machinekamer met bijbehorende onderhoudswerkplaats.
 Meetkamer (kwaliteitsmeting), garenopslag, kolenloods, katoenloods.

Productieschema van de

HSSW in haar bloeitijd, hoofd-

zakelijk ontleend aan Van

Hengel (1875), aangevuld met

gegevens uit de notulen van

de vergaderingen van de com-

missarissen van de HSSW. Op-

vallend is dat het grootste deel

van de productie (stappen l

t/m IV) onder één dak plaats-

vonden, vandaar dat er vier

verdiepingen en een zolder

nodig waren.



toen en kolen. Er was echter in maart 1868 nog geen
geld voorhanden om de arbeiderswoningen ook daad-
werkelijk te kunnen bouwen, waardoor men besloot
om tot de oprichting van de Hilversumsche Bouwver-
eeniging te komen. In tegenstelling tot wat de naam
doet vermoeden was deze NV geen woningbouwver-

eniging, maar een exploitatiemaatschappij. Uit de
huuropbrengsten werd jaarlijks een dividend van ƒ20
uitbetaald aan de aandeelhouders. Deze NV was 16 ok-
tober 1868 een feit. Commissaris daarvan was, naast
die van de HSSW, dr. Van Hengel – ongetwijfeld van-
wege diens inzichten met betrekking tot hoe een goe-
de, gezonde arbeiderswoning er uit behoorde te zien.
Aanvankelijk startte men met de bouw van 24 wonin-
gen en een kapitaal van 33 aandelen van ƒ500. In de
loop van tien jaar zou de vereniging nog 76 arbeiders-
woningen bouwen, welk complex al spoedig bekend
zou staan onder de naam “het Rode Dorp”. De kwali-
teit van de woningen was overigens zeer gering door-
dat men zoveel mogelijk bezuinigde op de bouwmate-
rialen. Ze kostten dan ook maar ƒ470 per woning.
Onduidelijk is, waar de naam “het Rode Dorp” van-
daan gekomen is. Sommigen beweren dat hij te dan-
ken zou zijn aan de rode dakpannen van de huizen, an-
deren houden het er op dat hij ontstaan zou zijn door
de rode verfstoffen die regelmatig door de straten
spoelden. Mogelijk ook is de naam ontstaan door de
onafhankelijke houding van de arbeiders in het Rode
Dorp. Die kwamen voor een groot deel van elders, zo-
als uit Twente, waar het socialistische gedachtengoed
ingang begon te vinden. Niet voor niets heeft de HSSW
in haar bestaan enkele keren te maken gehad met ar-
beidsonrust en stakingen. In ieder geval gebruikt Dr.
Van Hengel de naam “Rode Dorp” al in zijn Geneeskun-
dige plaatsbeschrijving in 1875.
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Doordat er niet voldoende woningen beschikbaar wa-
ren, was er een gebrek aan arbeiders zodat eind no-
vember 1869 al enkele getouwen stilgelegd moesten
worden. Men besloot als tijdelijke oplossing de schaft-
loods om te bouwen tot woningen. Toen het in de ja-
ren ’70 voorspoediger ging met de fabriek, besloot
men de aandelen van de Bouwvereniging op te kopen
bij jaarlijkse uitloting, waardoor de HSSW in 1884 uit-
eindelijk het gehele complex in eigendom had. De wo-
ningen hebben het veel langer dan de HSSW uitge-
houden. Ze waren echter zeer klein (7x4,2 m) en slecht
gebouwd. In de jaren dertig zijn de beroerdste huizen
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ande-
re werden in de loop der jaren verbeterd en zijn heden
ten dage langs de Bodemanstraat en Heidestraat nog
te bewonderen.

Een fabriek gaat van start
Al in 1869 bevond de fabriek zich in een crisis, of eigen-
lijk diverse crises. Allereerst waren er technische pro-
blemen. De gekochte stoommachines bleken lang niet
krachtig genoeg om het groeiende machinepark aan te
drijven. De getouwen werkten daardoor op een veel te
lage snelheid, terwijl het steenkoolverbruik hoog was.
Om toch de vereiste productiecijfers te halen werd er in
die beginjaren vaak ’s nachts doorgewerkt. Daarvoor
moest wel dubbel loon uitbetaald worden, wat natuur-
lijk een zeer nadelig effect had op de kostprijs van de ka-
toentjes. Besloten werd een nieuwe stoommachine aan
te schaffen. Ook waren er problemen met het drijfwerk
(= alle aandrijfverbindingen tussen stoommachine en
getouwen of spinmachines), waarvan diverse (gietijze-
ren) raderen braken, zodat ook dit verbeterd moest wor-
den. Een nieuwe stoommachine van 140 pk, die in de
plaats kwam van die van 40 pk, kwam in 1873 in ge-
bruik. Het tekort aan arbeidsvermogen in de tussentijd
loste men op door tijdelijk een locomobiel (een soort
noodaggregaat op stoom) als extra krachtbron te ge-
bruiken.
Het rendement in de beginjaren werd ook gedrukt
doordat de arbeiders ingewerkt moesten worden. Ze
moesten eerst leren hoe met de machines om te gaan,
zodat in het begin maar een beperkt aantal getouwen
in werking kon zijn. Doordat ook de spinnerij in het
begin niet voldoende garens kon leveren, was de di-
rectie genoodzaakt garens van elders (meest uit Enge-

land) aan te schaffen, wat zeer nadelig was voor de
winst/verliesrekening. In het eerste jaar werd ƒ42.000
verlies geleden op de productie. Financieel waren er
nog andere problemen: de boekhouding was een rom-
meltje en bovendien waren de bouwkosten fors uit de
hand gelopen: ƒ93.000 boven de begrote ƒ400.000.
Met name de kosten van de gebouwen waren veel ho-
ger uitgevallen. Hoewel de meeste kostenposten be-
kend zijn, is mij overigens niet duidelijk waar de rest
van de overschrijdingen vandaan zijn gekomen. Dit,
plus de gemelde rommelige boekhouding, doet ver-
moeden dat er ettelijke tienduizenden guldens zijn ver-
dwenen. Hoe dit ook zij, in maart 1870 werd één van
de twee directeuren door de aandeelhoudersvergade-
ring ontslagen (zonder dat overigens de reden daar-
voor in de notulen genoemd wordt). Door dit alles was
er in plaats van een bedrijfskapitaal van ƒ100.000 een
tekort van ƒ35.000. De financiële problemen werden
opgelost door het uitschrijven van een prioriteitsle-
ning van 250 aandelen van ƒ1.000 tegen een “superdi-
vidend”. Daar er echter tot dan toe nog geen cent divi-
dend op de gewone aandelen uitbetaald was, gaf het
zetten van deze preferente aandelen enige moeilijkhe-
den, maar was in mei 1870 toch volgetekend. Dit kon
overigens niet verhinderen dat de fabriek in 1870 gro-
tendeels stil kwam te liggen door afzetmoeilijkheden
en doordat veel werkvolk opgeroepen werd voor mili-
taire dienst (ten gevolge van de Frans-Duitse oorlog).
Toen de fabriek in 1871 weer startte, was de financiële
positie weer redelijk gezond en namen de productie-
cijfers van jaar tot jaar toe (zie tabel 1).

hht-ep 2006/4 24525 jaar Eigen Perk

Tabel 1. Productie HSSW 1871-1883.
Spinnerij (kg. garens) Weverij (stuks katoen)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1871 180.650 61.995

1872 347.167 133.293

1873 381.620 132.883

1874 441.105 162.548

1875 443.330 171.727

1876 478.984 178.736

1877 514.110 185.488

1878 566.480 193.105

1879 562.763 194.726

1880 612.238 208.239

1881 596.754 200.047

1882 489.969 195.222

1883 519.251 199.567

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Werkomstandigheden
Vóór 1884 werkten er 450 tot 500 mensen in de fa-
briek. Op de spinnerij waren dat 16 volwassenen, zo-
wel mannen als vrouwen, terwijl er in de weverij 200
volwassen wevers werkten. Op de spinnerij werkten
voorts veertig tot zestig meisjes (het precieze aantal is
niet meer na te gaan), terwijl er op de weverij nog eens
200 jongens werkten. Dr. Van Hengel meende ook
kinderen van 9 à 10 jaar op de fabriek te hebben zien
werken. De directie verzekerde hem dat kinderen be-
neden de 12 jaar door hen weggezonden werden, maar
Van Hengel hield het er op dat die kinderen een hoge-
re leeftijd opgaven om toch te kunnen werken. De lo-
nen lagen over het algemeen hoger dan bij de tapijtfa-
brieken in Hilversum; de lonen beliepen van vier tot
tien gulden per week voor de volwassenen, afhankelijk
van het soort werk dat ze deden. Dat loon was echter
meestal stukloon. Zo kregen de wevers ƒ0,25 voor elk
stuk katoen dat ze maakten (een lap katoen van 32 me-
ter). Kregen ze er in een week zestien klaar, dan ver-
dienden ze een premie van 50 cent en bovendien een
kwartje extra voor elk stuk dat ze boven de zestien
maakten. Onnodig te vermelden dat de jongens en

meisjes veel minder betaald kregen. Voor dat loon
moest er per week 66 uur gewerkt worden. Dat lijkt
veel, maar we moeten bedenken dat de handwevers in
Hilversum bijvoorbeeld wel 78 uur per week werkten,
waarmee ze nog maar de helft verdienden van wat een
HSSW-wever kreeg. Het werk op de HSSW was bo-
vendien, omdat er met stoomaandrijving gewerkt
werd, niet al te zwaar, ongezond of gevaarlijk. Dr. Van
Hengel constateerde dat de machines behoorlijk be-
veiligd waren zoodat de rokken der arbeidsters niet door de ra-
dertjes gepakt kunnen worden. Over het geheel was de in-
druk die Van Hengel van de fabriek kreeg, zeer gunstig
en de orde en tucht die er heerschten schenen voorbeeldig te zijn.
Ook de “secundaire arbeidsvoorwaarden” waren voor
die tijd niet slecht: alle arbeiders waren verplicht lid
van een zieken- en begrafenisbus. Elke arbeider be-
taalde daarvoor 2% van zijn loon, elke arbeidster 1%.
Het loon werd bij ziekte deels doorbetaald, terwijl ook
dokters- en medicijnkosten voor rekening van het
fonds kwamen. Bij overlijden werd er ook voor de be-
grafenis betaald. Alleen medische hulp bij vechtpartij-
en en dronkenschap werd niet door het fonds vergoed,
maar verder was de directie van de fabriek zeer vrijge-
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De spoelzaal van een vergelijkbare spinnerij (Enschede 1895). (coll. Koninklijk Huisarchief Den Haag, FA/0413-2)



vig en werden ook zaken betaald die tegenwoordig on-
der de categorie “bijzondere ziektekosten” vallen.
De afgelegen ligging van het Rode Dorp had tot gevolg
dat het voor de kinderen van de arbeiders maar weinig
kwam van schoolgang. Van Hengel constateerde dat er
eind 1872 van de 78 kinderen in de schoolgaande leef-
tijd in het Rode Dorp maar veertien werkelijk naar
school gingen. Die moesten dan ook elke dag een ki-
lometer of twee lopen om de school van meester Van
Oostveen aan de Kerkbrink te bereiken. Dus werd er
aan de Heidestraat in 1876 een school gebouwd door
de “Vereeniging tot Behartiging van de Christelijke Be-
langen der Fabrieksarbeiders en hunne Kinderen aan
de Gooische Vaart onder Hilversum” (een hele mond
vol), aanvankelijk alleen een bewaarschool, later een
volwaardige lagere school. Rond de eeuwwisseling
was H.A. Groenestein hier schoolhoofd, die onder de
erenaam “Burgemeester van het Rode Dorp” veel
voor de arbeiders gedaan heeft. Ook de bekende auteur
G. van Bokhorst (o.a. Leven in Oud-Hilversum en Hilver-
sum in oude ansichten) werkte als onderwijzer en later als
schoolhoofd op de Heideschool. Het schoolgebouw is

aan het eind van de jaren ’70 gesloopt om plaats te ma-
ken voor woningen.
Ook op andere terreinen was de HSSW zijn tijd ver
vooruit. Al voor 1889 blijkt er een coöperatieve winkel
op het terrein aanwezig te zijn waar de arbeiders hun
inkopen konden doen. In dat jaar kregen ze zelfs een
winstuitkering van 9,5% uit de verkopen ervan.

Productie en verkoop
Zoals al eerder gemeld was de fabriek oorspronkelijk
bedoeld voor de productie van drukkatoen en cambrics.
Men begon echter bij aanvang met de productie van
goedkopere stoffen. In de periode tot 1884 leverde de
fabriek allerlei soorten katoenweefsels, waarbij de na-
druk op grof geweven stof in de loop van die jaren lijkt
toe te nemen. Deze stoffen werden aanvankelijk gele-
verd aan de Nederlandsche Handels Maatschappij,
maar later ging de HSSW direct verkopen aan bedrij-
ven in Europa en Nederlands Indië. Na 1880 liep de to-
tale productie iets terug doordat men meer calicots (iets
lichter, fijner katoen) ging maken en doordat men ten
gevolge van de slijtage aan de machines meer met
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Foto van een vergelijkbare stoomweverij in Nijverdal. De weefzaal van de HSSW was echter aanmerkelijk kleiner. (coll. Koninklijk

Huisarchief, Den Haag, FA/0123-24)



mankementen te maken kreeg. De verkoop was in aan-
vang, na 1871, nog gunstig, maar werd na medio 1876
ongunstiger waardoor men steeds meer nieuwe afzet-

markten moest zoeken. De klanten waren toch zeer te-
vreden over de kwaliteit van het Hilversums product.
In 1877 schreef een handelshuis in Soerabaya dat de
stoffen van de HSSW het best verkoopbaar waren van
alle Hollandse “stempels” (handelsmerk ter garantie
van de afkomst van een stof). In 1877 werd een me-
daille gewonnen op een internationale tentoonstelling
in Philadelphia, op de wereldtentoonstelling van 1879
in Parijs won de HSSW, als enige Nederlandse ka-
toenfabriek, een gouden medaille. In die tijd bleek dat
de stoffen steeds meer in Engeland (illegaal) werden
nagemaakt: niet alleen werden daar zelfs Hilversumse
stempels en merken op de stukken gezet, maar ook de
Hilversumse pakkisten werden nagemaakt!
In 1881 zakte de markt echter geheel in, waardoor de
fabriek grote verliezen leed. Het financiële wel en wee
in die periode is misschien het beste af te leiden uit de
uitgekeerde dividendpercentages (zie tabel 2).
De problemen werden voor een deel opgelost door de
markt in China aan te boren, maar door de concurren-
tie van de Engelsen waren ook hier geen grote winsten
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Tabel 2. Dividend HSSW 1868-1883.
divident superdivident

uitgifte 1867 uitgifte 1870
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1868 geen verlies ƒ164.200

1869 geen verlies ƒ158.200

1870 geen verlies ƒ102.590

1871 3,6% 8,6%

1872 3,3% 8,3%

1873 2,1% 7,1%

1874 7,0% 12,0%

1875 9,0% 14,0%

1876 5,0% 10,0%

1877 2,0% 7,0%

1878 5,0% 10,0%

1879 7,0% 12,0%

1880 3,6% 8,6%

1881 geen geen verlies ƒ199.940

1882 geen geen verlies ƒ178.650

1883 geen geen verlies ƒ186.529
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dorpelingen poseren in 1884

bij de afgebrande spinnerij.

Te zien is dat van het deel

vooraan (net achter het kan-

toortje en de portiersloge)

twee verdiepingen min of

meer gespaard zijn gebleven.

(coll. Goois Museum)



te behalen. In de jaren daarop zou er ook geleverd wor-
den naar allerlei andere plaatsen in het Verre Oosten,
zoals Rangoon, Manilla, Calcutta, Madras, Singapore
en Colombo, maar ook dit waren “kleine markten”.

De grote brand van 1884
Het ging de fabriek dus in het begin van de jaren ’80
zeer slecht. Ook de landelijke tendens in de export van
katoenen stoffen vertoonde in 1883 een (sinds 1868)
ongekend dieptepunt, nadat die exportcijfers al vanaf
halverwege de jaren ’70 zeer wisselvallig waren. Het
was dan ook een gelukkig toeval dat de spinnerij op 4
april 1884 tot de grond toe afbrandde, temeer daar de
cijfers doen vermoeden dat juist de spinnerij zeer on-
rendabel was en verantwoordelijk voor de hoge kost-
prijs van het eindproduct. De oorzaak van de brand is
nooit opgehelderd en ook in de notulen van de raad
van commissarissen wordt daar met geen woord over
gerept (hetgeen een paar vragen oproept).
De uitkering van de brandverzekering (ca ƒ290.000)

stelde de HSSW in staat op de prioriteitslening terug
te betalen, terwijl er voor de gewone aandeelhouders
overbleef:
– de gehele weverij met voorgebouwen, 4 ketels en de

stoommachines
– de arbeiderswoningen
– de houtkoperij
– de villa en alle terreinen
– alle schulden en vorderingen
– restanten en oud-ijzer van de spinnerij 
Alles bij elkaar bleek de boedel nog rond de ƒ250.000
waard, zodat de oorspronkelijke aandelen vijftig pro-
cent in nominale waarde verlaagd moesten worden.
De weverij zelf maakte het grootste deel uit van de boe-
del en verkoop daarvan zou waarschijnlijk net genoeg
opleveren om alle schulden af te betalen (de opbrengst
zou door de crisis maar een fractie van de geschatte
waarde zijn geweest), waardoor de aandeelhouders
hun geld voorgoed kwijt zouden zijn geweest. Men be-
sloot dus de NV te reconstrueren en daarna door te
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In 1885 werd er door de afde-

ling landmeten van de ge-

meente een nieuwe kaart van

het gebied gemaakt, waar-

schijnlijk om de veranderin-

gen na de grote brand vast te

leggen. De oppervlakte van de

spinnerij is tot eenderde te-

ruggebracht. (coll. Boekscho-

ten, SAGV)



produceren, zij het in nauwe samenwerking met de
Veenendaalse spinnerij en weverij: de Hilversumse fa-
briek kwam onder Veenendaalse directie (spaart di-
rectieloon uit) en voor wat betreft inkoop, productie en
afzet werd nauw samengewerkt: het zijn twee maat-
schappijen, doch de belangen kunnen niet gescheiden worden;
het gebeurt dikwijls dat er te Veenendaal alleen Hilversumsch
goed en te Hilversum alleen Veenendaalsch goed gemaakt
wordt. Na de brand heeft de fabriek tot eind oktober
1885 stilgestaan, terwijl de arbeiders direct na de
brand al weggestuurd waren, zonder loon uiteraard.
Van de spinnerij was niet veel meer over, maar het
bleek mogelijk een gedeelte van 10 bij 30 m te behou-
den (het gedeelte dat het dichtst bij de Hondenbrug
lag), zij het met twee in plaats van vier verdiepingen.
Waarschijnlijk werd er in dit gedeelte extra opslag-
ruimte voor de garens gecreëerd (alle garens moesten
nu aangevoerd worden), terwijl ook de nieuwe ververij/
blekerij er ondergebracht zal zijn.
Werkten er voor de brand nog rond de 450 mensen op
de HSSW, na de brand waren dit er nog maar 176, welk
aantal langzamerhand weer zou oplopen tot rond de
270. Men specialiseerde zich min of meer op de pro-
ductie van cambrics, die overigens onder Veenendaals
merk verkocht werden via de Nederlandsche Handels-
maatschappij. Daarnaast ging men ook stoffen bleken
met het oog op kostprijsbeheersing. In de jaren ’90
kwam daar ook nog de productie van andere stoffen bij
zoals jeans en flanel. Daarentegen stapte men aan het
eind van dat decennium weer af van de productie van
fijne cambrics daar bijna iedereen die maakte en er dus
geen winst meer in zat. In plaats daarvan ging men
meer grovere stoffen weven.
De productiecijfers vanaf het jaar 1885 heb ik weerge-
geven in tabel 3. Vanaf 1893 lag de nadruk vooral op
het maken van flanel, omdat dat beter verkocht dan ca-
licots (dunne katoen). Daarnaast werd er in die jaren
veel spijkerstof (jeans) gemaakt, dat naar China werd
verscheept. Aan de aandeelhouders werd van 1886 tot
en met 1891 een constante 4% dividend uitgekeerd.
Voor 1892 tot en met 1895 ging het (door het flanel) be-
ter: resp. 6, 8, 8 en 6%, om voor 1896 weer te dalen tot
4%. Vanaf 1897 ging het slecht met de fabriek, vooral
omdat de productie van flanel eigenlijk te duur werd en
de verkoopopbrengsten door de toegenomen concur-
rentie daalden. Vanaf 1897 werden er dan ook geen di-

vidend meer uitgekeerd. Merkwaardig genoeg brand-
de op 7 oktober 1898 alweer een verliesgevende afde-
ling uit, nl. de ruwerij (waar de katoenen stoffen tot
flanel bewerkt werden). In dit geval werd de uitkering
van de verzekering gebruikt om een nieuwe (efficiën-
tere?) ruwmachine te kopen. In 1899 werd de loon-
kwestie nijpender: de arbeiders verdienden eigenlijk te
weinig, maar het loon kon niet omhoog door het lage
rendement en de sterk stijgende garenprijzen. In dat
jaar vertrok er dan ook een aantal arbeiders naar Duits-
land, van welke gelegenheid de directie gebruik maak-
te om hun getouwen buiten werking te stellen.
In 1900 ging het definitief fout: er was opruiing in de
fabriek voor meer loon. De werklieden probeerden
pressie uit te oefenen door te vertrekken, met als ge-
volg dat er zeventig getouwen stilstonden. Als tegen-
zet bedacht de directie om per 1 februari van dat jaar de
brede getouwen zelf stil te zetten, zodat het werkvolk
niet in staking kon gaan en ook geen uitkering van de
verschillende bonden kon krijgen. De garens bleven
echter duur, de verkoop bleef stagneren en bovendien
kon men het terrein ten gevolge van de stijgende on-
roerend-goedprijzen met forse winst van de hand
doen. Men besloot dan ook begin 1901 de fabriek de-
finitief te sluiten en de NV te liquideren door de aan-
delen om te zetten in aandelen Veenendaal. Op 1 sep-
tember 1901 viel definitief het doek voor de HSSW.
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Tabel 3. Productie HSSW 1885-1901, in stuks geweven katoen
en (tussen haakjes) productiekosten in cents per stuk.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1885 ? Vanaf november 1885 weer in bedrijf.
1886 113.810 (74,6) 

1887 116.270 (78,0) 

1888 145.400 (72,5) 

1889 180.517 (68,0) 

1890 173.697

1891 190.221

1892 197.042

1893 193.223 (71,6)

1894 181.085 (75,6)

1895 183.890 (82,0)

1896 178.023 (85,3)

1897 186.835 (82,0)

1898 189.475 (77,0) 

}
1899 176.615

1900 142.671

1901 ? Per 1 september 1901 geliquideerd.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Productieverlaging en hogere kost-
prijs t.g.v. fabricage van flanel.



De opvolgers
De fabrieksgebouwen werden gekocht op 1 juli 1902
door de gebroeders Van Houtum, die er een stoom-
timmer- en meubelfabriek in vestigden. Stoom is im-
mers een universele aandrijfkracht; het maakt niets uit
of je er getouwen of houtzaagmachines mee aandrijft.
De installatie was bovendien nogal ruim bemeten,
zelfs voor een timmerfabriek; in de loop der jaren zou-
den zich diverse andere bedrijven in de fabriek vesti-
gen. Tegenwoordig zouden we spreken van een “be-
drijvenverzamelgebouw”.
In 1915 huurde de heer B. Kitselaar een gedeelte van
het gebouw om er een fabriekje voor het maken van
schoencrème, linoleumwas en aanverwante artikelen
te beginnen. Het bedrijf kende vier dubbelwandige
smeltketels, verwarmd door stoom (van de stoomma-
chine van de gebr. Van Houtum) met daarin door elek-
tromotoren aangedreven roerapparaten. Twee jaar la-
ter bleek dit bedrijf overgenomen te zijn door de NV
Maatschappij voor Wasbewerking, later bekend onder
de merknaam “Erdal”. In dat jaar, 1917, hadden de
gebr. Van Houtum hun stoommachine vervangen
door een 100 pk gasmotor. In de schoensmeerfabriek
plaatste men toen maar een eigen stoomketel, terwijl
er in 1919 nog een tweede, grotere ketel werd aange-
schaft. In 1925 werd de schoensmeerfabriek nog eens
uitgebreid met elf smeltketels (aangedreven door de

gasmotor van de gebr. Van Houtum) en een oliereser-
voir.
De gebr. Van Houtum hadden inmiddels zelf ook aan
uitbreiding gedaan. In 1915 bouwden zij aan de Gooi-
se Vaart, dus tussen de Vaart en de Turfstraat, een
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Plattegrond van de fabriek in 1915. (bron: SAGV, dossier verval-

len bouwvergunningen)

Bouwtekening van de kraan en zaagloods aan de Gooise Vaart, 3 sept. 1915, ten behoeve van de stoomtimmerfabriek. De kraan was

5,5 m hoog en gemonteerd op een blok beton van 1,2 m dik. De golfplaten loods mat 4x6,5 m en huisvestte een zaagraam voor het

zagen van boomstammen die op rails door de deur in het midden naar binnen geduwd werden. (bron: SAGV, dossier vervallen

bouwvergunningen)



loods waar hout gezaagd werd, terwijl er ook een hijs-
kraan geplaatst werd, zodat het via de Vaart aange-
voerde hout gemakkelijker uit de schuiten gehaald kon
worden. Maar blijkbaar geloofden de broers ook in di-
versificatie, want in 1918 voegden zij een metaalbe-
werkingsafdeling aan hun bedrijf toe. Aanvankelijk
was dit een inrichting ter vervaardiging van blikwaren, in
hoofdzaak gestampte elektrotechnische installatiematerialen,
later dat jaar werd daar een metaal gieterij, draaierij en
slijperij aan toegevoegd. In 1926 werd het kantoortje

op de hoek van de Turfstraat en de Loosdrechtseweg
verhuurd aan Maatschappij “De Automaat”, die er een
benzinepomp uitbaatte. En tot slot vestigde J. van Am-
stel in 1929 de “Gooische Cartonnagefabriek” in het
fabriekspand.
In de loop van 1935 werden alle bedrijven opgeheven,
niet in de laatste plaats omdat toen de Nieuwe Haven
gereed kwam en er geen gebruik meer kon worden ge-
maakt van de Gooise Vaart als aan- en afvoerweg. Bo-
vendien, aan het begin van deze eeuw werd er in Hil-
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Een luchtfoto uit 1926. In het

Rode Dorp is er nog niet veel

veranderd (vergelijk de kaart

uit 1885 op p. 249). Wel staan

er nu meer loodsen langs de

Gooise Vaart. Aan de Beets-

laan zijn de eerste woningen

verschenen, de Bilderdijklaan

is nog geheel onbebouwd. De

Hondenbrug is nog de oor-

spronkelijke, houten brug,

die in 1930 werd vervangen

door de huidige brug. (coll.

SAGV)

Het fabriekscomplex in 1929,

vanaf de Loosdrechtseweg ge-

zien. Geheel rechts het be-

houden deel van de spinnerij,

met een aanbouw van één

verdieping. In het midden de

(verhoogde) fabrieksschoor-

steen van veertig meter hoog.

Deze zou in december 1937

opgeblazen worden. (coll.

Goois Museum)



versum enorm veel gebouwd – een goede plek dus voor
een stoomtimmerfabriek. Maar door de crisis was het
bouwen bijna geheel stil komen te liggen.
Het terrein werd door een projectontwikkelaar ge-
kocht. De gebouwen werden in de loop van 1937 ge-
sloopt, terwijl het terrein geëgaliseerd en herverkaveld
werd voor woningbouw. In de daarop volgende jaren
werden achtereenvolgens de Egelstraat, Vossenstraat,
Eekhoornstraat, Hazenstraat en de Gijsbrecht van Am-
stelstraat bebouwd met woningen. Ook de kraan en de
loodsen langs de Vaart verdwenen. De laatste gebou-
wen en woningen zijn in de loop van de jaren tachtig

gesloopt en bebouwd met flats. En het Rode Dorp is
inmiddels al lang geen apart dorp meer, maar inge-
sloten door andere woonwijken. Veel van de oor-
spronkelijke “Rooie-Dorpers” verhuisden na het ver-
dwijnen van de fabriek naar de wijk Over ’t Spoor, waar
nog werk te vinden was.

Vervlogen verleden?
Is er dan niets meer van het industriële verleden van
het Rode Dorp terug te vinden? Jazeker wel. Aan de
overkant van de Vaart, aan de Oude Loswal, is nog
steeds een aantal bedrijven gevestigd. De dwarskana-
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Luchtfoto van het Rode Dorp in 1938. De fabriek is gesloopt en het terrein ligt braak voor woningbouw. De wijk ligt niet langer ge-

isoleerd, maar is langzamerhand opgenomen in de woonbebouwing van Hilversum-west. De Nieuwe Haven is aangelegd en dat

geldt ook voor de Gijsbrecht van Amstelstraat. Net boven de kruising van deze straat en de Nieuwe Havenweg toont een strook wit

zand waar één van de havenarmen van de Gooise Vaart werd gedempt. Ook het terrein van de voormalige fabriek, waar men inmid-

dels gevorderd is met het bouwen van de Hazenstraat, lijkt opgehoogd, waarschijnlijk met het zand dat vrijkwam bij het graven van

de nieuwe havenarmen. Aan het begin van de Zeverijnstraat herkennen we links het Bosje van Zeverijn, rechts de nieuw aangelegde

joodse begraafplaats. (coll. Goois Museum)



len van de Vaart werden in 1937 gedempt, maar die
grond is sindsdien wat ingezakt. Wie er oog voor heeft
kan de plek nog terugvinden aan de hand van iets
doorgezakte dakgoten van enkele huizen aan de Turf-
straat. Bovendien, toen een bewoner aan het begin van
de Turfstraat enige jaren geleden in zijn achtertuin een
paaltje in de grond sloeg, zag hij tot zijn stomme ver-
bazing dat paaltje in het niets verdwijnen. De fabriek
mag dan wel gesloopt zijn, maar blijkbaar vond men
het niet de moeite waard om ook de kelder te verwij-
deren. En tot slot: een ieder die een huis koopt op het
voormalige terrein van de HSSW moet er rekening mee
houden dat hij of zij daar geen bedrijf mag beginnen
onder de naam “Hilversumsche Stoomspinnerij en
-Weverij”. Dat staat namelijk in elk koopcontract, een
bepaling die in 1902 bij de verkoop van de fabriek werd
vastgelegd en die zich als bijzondere bepaling ver-
moedelijk tot in de verre toekomst zal handhaven.

Noten
1. Drukkatoen is katoenen stof die geschikt is om bedrukt te

worden, aanvankelijk met handstempels, later machinaal.
Cambric is een bepaald type fijne katoenen stof, bijvoorbeeld
voor overhemden.

Literatuur en bronnen
Voor degenen die zich nog verder willen verdiepen in het wel en
wee van de fabriek verwijs ik naar mijn doctoraalscriptie De ont-
wikkeling van de industrie in Hilversum 1830-1914, p. 69-79. De ge-
gevens voor dit artikel zijn geput uit de volgende bronnen:
Notulen van de vergaderingen der commissarissen der HSSW,

Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek (SAGV), Notulen van
de aandeelhoudersvergaderingen der HSSW, SAGV,

Notulen der commissarissen der Hilversumsche Bouwvereni-
ging, SAGV, 

Dossier Vervallen Hinderwetvergunningen Turfstraat 1, sectie l
1553, dossiernr. 221, –1.777.51, SAGV, 

Dossier Vervallen Bouwvergunningen, pl.nr. 1318, Turfstraat 5,
SAGV. 

Archief van het kadaster, Amsterdam, perceelsgewijze leggers.
Gemeenteverslagen Hilversum 1876, 1881, 1886, 1891, 1896.

SAGV.
Verdere literatuur:
Bokhorst, G. van, ‘Het oude Rooie Dorp’, in: Wij in Hilversum, nr.

15, mei 1960, p. 461-464.
Bokhorst, G. van, Het leven in Oud-Hilversum, Zaltbommel 1978.
Heek, C.L., ‘Een houtzaagmolen te Hilversum’. in: ’t Gooi, Jaar-

boekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving. Hilversum 1906.
Heek, C.L., ‘De katoenindustrie’, in: Gedenkboek Hilversum 1424-

1924, pp. 478-480.

Hengel, Dr. J.F. van, Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooi-
land, ’s-Gravenhage 1875, pp. 143-145, 184, 193, 201, 336-337
en 346-347.

De Jonge, A.J., De industrialisatie van Nederland tussen 1850 en 1914,
Amsterdam 1968, p. 97 e.v., 122 e.v., 239 e.v.

Lintsen, H.W. e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland.
De wording van een moderne samenleving 1800-1890 III (Zutphen
1993). 

Stokvis, S., ‘Van trekschuit tot autobus. Hoe het vervoer in Hil-
versum groeide’, in: Wij in Hilversum, nr. 11, 1959, p. 322-325.

Egbert Pelgrim studeerde historische geografie aan de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam en is redacteur van dit blad. Hij publi-
ceerde regelmatig over een breed scala van onderwerpen uit de
geschiedenis van Hilversum.
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Deel van een koopcontract van een huis aan de Eekhoornstraat

uit 1994, houdende het verbod om de naam Hilversumsche

Stoomspinnerij en/of  Weverij te gebruiken voor een bedrijf op

die plek. De bepaling was oorspronkelijk opgenomen in een

koopcontract van 1 juli 1902 (de verkoop van de fabriek aan de

gebr. Van Houtum) met de verplichting het in alle verdere

koopcontracten op te nemen. Dat gebeurde op 25 juni 1940 (de

eerste keer dat dit huis verkocht werd) voor het eerst en is

sindsdien telkens herhaald. (coll. auteur)
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