
cassettenlijsten werden in okergele tinten afge-
werkt. Ten aanzien van de rode ondergrond heeft
de restauratiearchitect Paul van Vliet gedacht aan
Caziuscement. Deze soort rode kunstcement heeft
in Nederland aan het eind der 18e en in de eerste
helft der 19e eeuw een belangrijke rol gespeeld.25

Wachten op restauratie
Helaas hebben we geen afbeeldingen kunnen vin-
den waarop de decoraties van het Huis met de Pi-
laren zichtbaar zijn. Op enkele afbeeldingen is wel
een donkerder getint fries zichtbaar, of zijn delen
van de gevels geel ingekleurd. De villa staat weer te
glinsteren in prachtige gele kleuren. Toch is er in dit
stadium niet voor gekozen uitputtend onderzoek te
doen naar de oorspronkelijke verftinten van de ge-
vels. Het schoonmaken van de gevels leverde vol-
doende bewijs op dat de gevels in ieder geval geel
waren, en niet wit zoals we ze lang hebben gekend.
Zocher vond gepleisterde gevels mooier dan
schoon metselwerk en de kleur lichtgeel de aange-
wezen kleur voor buitenwoonhuizen, waarschijnlijk
omdat geel temidden van het groen van de omrin-
gende natuur minder hard naar voren komt.

Een uitspraak over de exacte ouderdom van het
fries kan nog niet gedaan worden. Gezien de ar-
chitectuur van Zocher en het klassieke karakter
van de decoraties ligt een datering rond 1836 voor
de hand. Hoe werden zij dan echter overgebracht
bij de herbouw, en eventueel aangevuld?

Als de tijd aanbreekt waarop een aanvang ge-
maakt kan worden met de restauratie van het fries
zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden
naar de ouderdom en de technische aspecten.
Zoals in het bovenstaande te lezen valt, zijn nog
veel vragen onbeantwoord. Van het verdere on-
derzoek, en van de restauratie-methode, zullen wij
nader verslag doen. 

Noten
1. Tussen Vecht en Eem, jaargang 1970-1971.
2. Zie machtiging d.d. 3 november 1834 bij koopacte nr. 162,

d.d. 8 november 1834, oud notarieel archief Hilversum (ONA-
H), Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum
(SAGV). Vlaanderen werd gemachtigd percelen te kopen van
Willem de Wit Gerritszoon, Jacob de Groot, Willem Cornelisz.
van der Heijden als gemachtigd van Gerritje Glazemaker en
Klaas Jansz. Brouwer.

3. Zie koopacte nr. 162, d.d. 8 november 1834, ONA-H, SAGV.
4. Zie Moes, Constance D.H., Architectuur als sieraad van de na-

tuur. De architectuurtekeningen uit het archief van J.D. Zoch-
ter jr. (1791-1870) en L.P. Zocher (1820-1915), Rotterdam 1991.

5. Zie proces-verbaal van boedelbeschrijving, nr. 245, d.d. 13,
14 en 16 juli 1880, archief notaris Daniel van Dijk, GA Amster-
dam.

6. Het betrof de volgende personen (al of niet via gemachtig-
den):
– de heer Hubert Jakob Karel Frans Frische, notaris, wonen-

de te Thorn;
– de heer Jean Louis Mathieu Frische, Rooms Katholiek pries-

ter, wonende te Weert;
– de heer Joseph Eugène Frische, zonder beroep, wonende

te Leuven;
– vrouwe Marie Angeline Frische, weduwe van de heer Jean

Gerard Hubert Hermans, zonder beroep, wonende te Heel,
gemeente Heel en Panheel;

– de heer Jan Libert Maximiliaan van Nierbeck, koopman, wo-
nende te Amsterdam, Oudezijds Voorburgwal bij de Kolk 52;

– vrouwe Mathilde Juliette van Nierbeck, echtgenote van de
heer Karel Bellefroid;

– de heer Karel Bellefroid, ontvanger der belastingen, wonen-
de te Duffel;

– vrouwe Louise Agnes van Nierbeck, echtgenote van de
heer Guillaume Stas;

– de heer Guillaume Stas, koopman, wonende te Sint Truiden;
– de heer Hubert van Nierbeck, koopman, wonende te Sint

Truiden;
– de heer Carel Fransciscus van Eesbeek, zonder beroep,

wonende te Amsterdam, Keizersgracht bij de Hartenstraat
nummer 225;

– mejuffrouw Josephina Marie Catharina van Eesbeek, meer-
derjarig, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Amster-
dam, Keizersgracht bij de Hartenstraat, 225.

7. Zie akte veiling onroerend goed, nr. 215 d.d. 29 september
1880, nieuw notarieel archief Hilversum (NNA-H), SAGV.

8. Zie acte de command, nr. 216, d.d. 30 september 1880, NNA-
H, SAGV.

9. Wijkregisters Hilversum, 1880-1920, SAGV.
10. Zie bevolkingsregister Hilversum, SAGV.
11. Zie akte van schulderkentenis met hypotheek, nr. 187, d.d. 14

juli 1883, NNA-H, SAGV.
12. Zie akten 284 en 286 (1883) en 101 (1884), NNA-H, SAGV.
13. Zie akte van maatschap, nr. 126, d.d. 24 mei 1879, NNA-H,

SAGV.
14. Zie akte veiling onroerend goed, nr. 382, d.d. 27 september

1881, notarieel archief Van Dijk, GA Amsterdam.
15. Zie akte van scheiding, nr. 168, d.d. 16 juli 1884, NNA-H,

SAGV.
16. Besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en We-

tenschappen, d.d. 17 december 1997.
17. Moes.
18. Moes, pagina 43.
19. Craandijk, J, Wandelingen door Nederland, Haarlem 1888 ,

pagina 223-224; zie tevens Rolle, S. Gisteren.... haast onher-
kenbaar, 1982, Spaarnberg.

20. Moes, catalogus van de tekeningen nr. 8.
21. “Het oude Lindenheuvel”, Wij in Hilversum, augustus 1959,

pagina 355.
22. Craandijk, J. Wandelingen door Nederland, 2e druk 1882,

pagina 29.
23. Perk, A. jr. “Uit de Oude doos”, Hilversum, februari 1910, Tus-

sen Vecht en Eem (1970-71) pagina 47-50.
24. Als noot 5.
25. Bouwkonstig Magazijn, 1834, artikel 111, Binnenlandsche

Berigten, pagina 59.

Eigen Perk 1998/1 19

Mijn kinderjaren in de Oude Torenstraat
door Th. Dickens-van Zanten

(verteld aan Bram van der Schuyt)



‘De begraafplaats trok me geweldig aan. Ik vond
het leuk om tussen de stenen te dwalen en genoot
van de rust en stilte. En de ingang lag naast de op-
rit van de fabriek, ik was er zo. Mijn moeder vond
het niet zo erg. Als ik maar niet in de verste hoek
langs de Torenlaan kwam en over de muur klom.
“Daar liggen de inbrekers”, zei ze dan. Die waren
daar als het ware stiekem en naamloos onder de
grond gestopt in graven zonder steen.”

Aan het woord is mevrouw Thea Dickens-van
Zanten. En zij vertelt over haar vroege kinderjaren
in de Oude Torenstraat waar zij in 1914 ter wereld

kwam. “Op de hoek met de Vaartweg stond het
huis van Van Heemskerck Düker. Daarnaast één
van de huizen van Vlaanderen met een puntdak
en een heel smalle voortuin waarin twee puntig
geschoren boompjes stonden. Naast Vlaanderen
woonde dokter Berg en daarnaast stonden drie
huizen van grootvader Brom. Het middelste huis
had hij verhuurd, in het laatste huis van het rijtje
woonden mijn ouders. En daar ben ik geboren.

Mijn grootvader was eigenaar van een timmer-
fabriek met houtzagerij. Die fabriek stond achter
het huis en liep helemaal door tot achter het huis
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Mijn kinderjaren in de Oude Torenstraat
door Th. Dickens-van Zanten

(verteld aan Bram van der Schuyt)

De Oude Torenstraat rond 1925. Het
terrein van N.V. Bouwbedrijf v/h J.
Brom en Zonen is extra omlijnd. Groot-
vader Brom woonde in het gearceer-
de huis. Aan de achterzijde aange-
bouwd in een L-vorm had hij zes wo-
ningen voor zijn arbeiders gebouwd
(6590 tot  2133). Het pand met kada-
straalnummer 7153 was verhuurd aan
B. van Rhijn, een “buitenstaander”, in
het meest noordelijke pand met num-
mer 7152 woonde de familie Van Zan-
ten. Daarlangs liep de toegang tot de
begraafplaats. De fabriek stond achter
het huis 6591, waar dokter Berg woon-
de en praktijk hield. Tegen de muur
van de begraafplaats aan is in 1923
een groot pakhuis neergezet.  Meer
zuidelijk met nummer 2408 stond het
fabrikeurshuis “met de geschoren
boompjes” van C. Vlaanderen Kpzn.
In de twee gebouwen daarachter die
reikten tot aan de Torenlaan vond de
tapijtfabricage plaats. Het is niet ge-
heel duidelijk of het tussenliggend
perceel met kadastraalnummer 1826
ook aan Vlaanderen behoorde. Op de
hoek met de Vaartweg tenslotte, num-
mer 5108, bevond zich het pand van
Van Heemskerck Düker. Het ommuur-
de hoekje met nummer 663 was voor
de kleine Thea verboden gebied want
“daar lagen de inbrekers!” (SAGV)



van dokter Berg. Door die fabriek had de dokter
maar een klein achtertuintje. Op het terrein had
grootvader zes of zeven huisjes voor zijn arbeiders
gebouwd. Er was ook nog ruimte nodig voor de
opslag van de bomen die in de zagerij tot timmer-
hout verwerkt werden. De oprit naar de houtop-
slag en fabriek liep van de Oude Torenstraat langs
ons huis en ik zie nog die lorries met zware paar-
den voor me die de bomen aan kwamen slepen.
Binnenin die fabriek vond ik het ook reuze span-
nend, maar ik mocht er alleen maar in als de ma-
chines stil stonden. 

Voorbij de oprit naar de fabriek lag de toegang
tot de begraafplaats. Begrafenissen vond ik ook
prachtig. Ik ging dan eerst naar de kamer van mijn
grootmoeder waar je de ingang van de kerk goed
in het zicht had. Als ze naar buiten gekomen wa-
ren holde ik naar buiten om de rouwkoets met
paarden voorbij te zien komen. Telkens als ik later
trekpaarden in actie zag en paardenzweet rook

werd ik weer aan de begrafenissen op de oude
begraafplaats herinnerd. Vanuit haar kamer had
grootmoeder overigens niet alleen goed zicht op
de ingang van de kerk maar ook op de krul die te-
gen de kerk stond. Weet u wat een krul is? Nou,
dat gaf natuurlijk eigenlijk geen pas. Al dat ge-
schuifel van voeten onder die rand! Mijn grootva-
der heeft nog geprobeerd dat ding daar weg te
krijgen maar dat is niet gelukt.

Mijn vader was architect. Hij had zakelijke con-
tacten met mijn grootvader over bouwmaterialen
of zoiets en daar heeft hij mijn moeder ontmoet.
Toen ik in 1914 ter wereld kwam was er al een zes
jaar ouder zusje en een vijf jaar ouder broertje. In
de Oude Torenstraat zijn we niet lang blijven wo-
nen. Na een paar jaar vertrokken we naar de Wer-
nerlaan en vandaaruit ging ik naar school. Eerst
naar de school van Hoornstra aan de Konings-
straat. Daar vlakbij was de Violenschool waar de
kinderen opgingen die uit de nabijgelegen arbei-
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Het fabrikeurshuis van K. Perk Vlaanderen omstreeks 1930. De “twee geschoren boompjes” zijn inmiddels flink uit de
kluiten gewassen. Hier staat nu het postkantoor. Achter de drie bomen is het huis van dokter Berg zichtbaar. Rechts
op de foto is het pand waar grootvader Brom woonde. (coll. Goois Museum)
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De zesde klas van de Hilversumse Schoolvereeniging in 1926. Mevrouw Dickens kon nog alle klasgenoten uit het
hoofd opnoemen: 1) Karin Heybroek, 2) Jan Hers, 3) Albert de Bok, 4) Ruud Prior, 5) Anneke Lutterveld, 6) Jan Vuyk,
7) Thea Pfeiffer, 8) Rudolf Zwart, 9) Rietje Hanson, 10) Jaap Molenaar, 11) Ruudje Peekelharing, 12) Jan Heybroek,
13) Hetty Prins, 14) Amy van Vliet, 15) Corry Meier, 16) Engelien van Galen, 17) Tiny Wellensieck, 18) Gootje Schat,
19) Keetie Jongsma, 20) Frieda Wins, 21) Mimi Beekenkamp, 22) Jetty Cramerus, 23) Nelly Ravelli, 24) Hermance van
den Wall Bake, 25) Thea van Zanten en 26) meester Hangard. (part.coll.) 



derswijken kwamen. Dat gaf wel eens vechtpartij-
en. Als klein eerste-klassertje van Hoornstra ben ik
door grote jongens van de Violenschool zo mis-
handeld dat de juffrouw me bloedend naar huis
moest brengen. Mijn ouders waren woedend
maar of die vechtpartij voor die jongens nog ge-
volgen heeft gehad weet ik niet. Het gevolg voor
mij was dat ik naar de school ging van meester
Cor Bruijn in de Frans Halslaan. Daar was het voor
zo’n schuchter meisje als ik was veel prettiger. Ik
vond het daar heel fijn al zou je dat niet zeggen als
je me op de klassefoto ziet. Die school heette de
Hilversumse School Vereeniging en daar heb ik
van 1920 tot 1926 op gezeten. Met de dochter van
meester Bruijn ben ik nog steeds bevriend. 

Waarom we anderhalf jaar na mijn geboorte de
Oude Torenstraat verlaten hebben weet ik eigenlijk
niet. Misschien vond mijn vader het leuk om eens
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De toren van de Grote Kerk genomen vanaf het pad naar
de begraafplaats. In het huis rechts kwam Thea van Zan-
ten ter wereld. (Coll. Goois Museum)

Luchtfoto uit omstreeks 1955 van de Grote Kerk en de Oude Torenstraat. (coll.Goois Museum)



in een huis van zijn eigen ontwerp te wonen. Want
hij bouwde twee onder één kap in de Wernerlaan.
Dat was toen de rand van het dorp. Het was een
mooi huis en mijn vader nam op de eerste etage
een grote kamer als zijn kantoor. Mijn tekenkamer
noemde hij het. Daar ontving hij zijn opdrachtge-
vers en andere relaties. Toen kreeg mijn moeder
problemen met al die mensen die door haar huis
liepen. Geen nood! Een architect bouwt gewoon
een groter huis met eigen opgang naar de teken-
kamer. En naast ons huis was nog ruimte plenty.
Zo verhuisden we al weer na twee jaren van Wer-
nerlaan 20 naar nummer 22. Daar hebben we tot
’41 gewoond. Maar als kind ging ik nog heel dik-
wijls naar grootmoeder in de Oude Torenstraat.
Die fabriek heb ik een beetje uit het oog verloren.
Misschien ook wel omdat ik een meisje was. Het
was veel leuker om met grootmoeder te praten en
met mijn neefjes en nichtjes te spelen dan naar
grootvader en Oom Costerus in de zagerij te kij-
ken. Ik herinner me nog wel de bouw van een
groot pakhuis toen ik een jaar of tien was. Daar
kon je boven één grote ruimte van maken en dan
was het ideaal voor feesten en bruiloften. Niet voor
de mijne overigens. Ik ben pas getrouwd in 1951
en volgens mij was de fabriek met alles erop en er-
aan toen allang verkocht. Mijn man was Engels en
we hebben elkaar bij vrienden in Laren ontmoet.

We zijn een paar avonden uitgeweest en toen
vroeg hij me ten huwelijk. Het ging opeens wel
snel want niemand van mijn familie had hem nog
gezien. Ik heb ja gezegd, vertrok voorgoed naar
Engeland en heb daar nooit spijt van gehad. Eric
was een historian en gaf les. Na zijn pensionering
in 1986 wilde hij in Holland gaan wonen. Ik was er
niet tegen maar voor mij hoefde het niet na 35 ja-
ren in Engeland. Hij stierf in ’91 en sindsdien volg
ik in m’n eentje zo’n beetje wat in Hilversum ge-
beurt. Wat is het daar veranderd! De Oude Toren-
straat herken ik helemaal niet meer.

Na het overlijden van mijn moeder hebben mijn
vader en ik nog een tijdje op de Loosdrechtseweg
gewoond. Midden in de oorlog, in 1943, werden
we opgeschrikt door een grote knal. “Daar is een
bom naar beneden gekomen”, zei mijn vader. Zelf
hadden we geen schade en we lazen niets over
die bom in de krant. Maar toen ik weer een dag la-
ter door het rode dorp fietste zag ik een hoop ver-
nielingen. En in een struik langs de weg hing een
kapotte sok met bloed. Dat is me altijd bijgeble-
ven. Maar pas toen ik vorig jaar dat boekje van jul-
lie las (bedoeld wordt Eigen Perk 1997-2, “Inci-
dent in het Rode Dorp”, AS) begreep ik wat er ge-
beurd moest zijn. Die sok was van één van die En-
gelse vliegers. Dat vind ik toch zo’n afschuwelijk
idee!
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Terugblikkend op Hilversum in 1998, me-
vrouw Thea Dickens- van Zanten. (Coll. A.
van der Schuyt)


