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Over ’t Spoor in beeld

In 1917 zette de Volksbond.bouwvereniging Hilversum 54 arbei-
derswoningen neer aan de Larenseweg en de (nieuwe Conradstraat,
midden op de hei, halfweg Laren. Bouwmeesters waren C. de Groot
jzn. en E. Verschuijl.\De corporatie, de oudste en kleinste van Hil-
versum, was in 1907 opgericht. De bouwplannen werden in 1914
goedgekeurd. Toen er 500 leden waren geworven die gezamenlijk
tien procent van de bouwsom voor hun rekening namen, kon dit
eerste bouwplan wordeb uitgevoerd. De rest van het geld werd van
het Rijk geleend. De woningen, telkens twee of vier aan elkaar,
kostten gemiddeld 2230 gulden.
De verhuur ging niet van een leien dakje: voor nogal wat Hilver-
summers van een huur van 2,90 of 3,15 gulden per week te hoog
gegrepen. Dat gold niet voor de diamantslijpers. Het merendeel
van hen schaarde zich bovendien onder de banieren van de geheel-

onthoudersbonden, waarmee de Volksbondbouwvereniging nauwe
banden had.
Pas in 1957 kon de corporatie haar tweede complex realiseren: 52
woningen aan de Stroeslaan en de Buisweg. Zeven jaar later wer-
den, samen met de Omroepbouwvereniging, 72 flatwoningen aan
de Banckertlaan gebouwd.
In 1961 ontstond een conflict tussen de Volksbondbouwvereniging
en de huurders van de Larenseweg/Conradstraat. De bewoners
voelden niets voor een verbetering van het 44 jaar oude complex
uit angst voor een huurverhoging. Het bestuur trad af. Het nieuwe
bestuur wist de huurders wel te overtuigen van de noodzaak van
de renovatie. Die werd in 1965 uitgevoerd. Gangen, kamers, wc’s,
keukens en overlopen werden grondig onder handen genomen. Ook
kregen de bewoners badcellen. (coll. SAGV)



188 hht-ep 2000/4

Storten van huisvuil op de vuilstortplaats van Hilversum op de
Liebergerheide omstreeks 1930.
Reeds vanaf het midden van de 19e eeuw werd het Hilversumse
huisvuil los gestort op de heide oostelijk van het dorp. Toen daar in
1885 de tweede gasfabriek werd gebouwd ( de eerste had gestaan
op de hoek van de Neuweg en de Koningsstraat) schoof de vuilstort
verder in oostelijke richting op. De gemeentelijke vuilniswagens re-
den naar een soort perron en stortten daar hun afval in kipwagen-
tjes die het via een smalspoorlijntje naar de rand van het stortter-
rein brachten. Als het zo uitkwam reed de vuilniswagen zelf naar
die rand en .. hupsakee! Op de foto staat rechts een aantal gekan-
telde kipkarretjes. Op de achtergrond is het toenmalige woonwa-
genkamp zichtbaar. 
Sinds 1936 had de Hilversummer C. Looysen tegen betaling van
één gulden per 100 kubieke meter afval van de gemeente het ‘sor-
teerrecht’ gepacht. Het was hem vooral te doen om beenderen en
metalen. De afvalproductie van het toenmalige Hilversum was
toen 800 ‘kuub’ per week. Vanaf 1953 moest Looysen dat recht

delen met de firma Cohen & Krant die wat grootschaliger werkten
en een kantoortje hadden op de Kruissteeg 7-9. 
Vooral in de jaren na de oorlog breidde Hilversum zich snel uit, ook
in oostelijke richting. De nieuwe bewoners namen met de stank en
andere ongemakken van de vuilstortplaats geen genoegen meer. In
de onmiddellijke omgeving was een aantal sportclubs actief: de
voetbalverenigingen Donar en Gooise Boys en de Cycle Speedway
Club De Hollandse Welpen. De klachten namen sterk toe. Giste-

ren, Woensdagmiddag 11 Juli, tussen 2 en 4 uur zijn enke-

le kinderen en leidinggevende dames onwel geworden op

de Cycle Speedway baan tijdens het rolschaatsen, aldus een
woedende brief van De Hollandse Welpen in 1956. De gemeente-
raad begon zich er mee te bemoeien en naar oplossingen te zoeken.
De vuilstort op de Liebergerheide bleef nog tot 1960 in bedrijf. Hil-
versum heeft daarna nog een tiental jaren gebruik gemaakt van de
stortplaats te Kortenhoef en nam rond 1970 het complex op Crail-
oo in gebruik. Sindsdien voert de Vuilafvoer Maatschappij ons af-
val af naar Drente. (coll. SAGV)



De asfaltering van de Larenseweg nabij de splitsing met de Eem-
nesserweg in 1916. De gemeente trok dat jaar 1.600 gulden uit
voor het maken van geluiddoovende bestrating van den
ryweg bij de Ned. Herv. Kerk. Daar kwam nog een bijdrage
van 2.335 gulden bovenop van het kerkbestuur, dat om demping
van het straatrumoer had gevraagd. Gekozen werd voor asfalt op
betonbed. De werkzaamheden werden uitgevoerd door The Neu-
chatel Asphalte Company uit Amsterdam.

De Nederlands Hervormde Kerk was in 1912 gebouwd naar een
ontwerp van Hilversummer J. van Dillewijn. Het was na de Grote
Kerk aan de Kerkbrink de tweede kerk van de Hilversumse her-
vormden. In 1929 werd het gebouw op de splitsing van de Laren-
seweg en Eemnesserweg vergroot. J. van Lokhorst was toen de do-
minee. Zeventig jaar na de bouw, in 1982, werd de kerk gesloopt
om plaats te maken voor een appartementengebouw. (coll. SAGV)
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Een industriële pionier aan de Larenseweg
Een van de eerste bedrijven die zich na 1874 vestigde aan de La-
renseweg was de ijzer- metaalgieterij van de firma J.G. Taphorn. Al
spoedig nam de ondernemer J. Ensink het bedrijf over om het onder
zijn eigen naam voort te zetten. Centraal op deze foto, gemaakt
omstreeks 1930, waarop de Larenseweg loopt van linksboven naar
rechtsonder met de Jan van der Heijdenstraat daar haaks op, is de
machinehal van het Ensink-bedrijf de grote blikvanger. Het ge-
bouw was in 1908 ontworpen en gebouwd voor een mijnbouw-
tentoonstelling in Duitsland. Na afloop daarvan kocht Ensink het
gebouw en liet het overbrengen naar Hilversum. Links van de ma-
chinehal aan de Larenseweg is het kantoor nog zichtbaar en daar-
naast het woonhuis van directeur Ensink zelf. 
Jarenlang bleef Ensink een eenzame pionier aan de rand van het
dorp. Daarna vestigde zich in dit deel van Hilversum nog vele an-
dere bedrijven die aan enkele duizenden mensen werk gaven: de

verffabriek Le Ripolin, de sigarenfabriek Van Oenen en Manssen,
de rijtuigenfabriek Jacob Bokhorst en de suikerwerkfabriek Splen-
did. In 1918 kreeg Ensink de Nederlandse Seintoestellenfabriek als
overbuurman. De Larenseweg werd een belangrijk industrie- en
woongebied.
Gietijzer kreeg aan het eind van de 19e eeuw talrijke nieuwe toe-
passingen. Op maat gegoten ijzeren elementen vonden toepassing
bij de constructie van hallen en stations en bij de bouw van sierra-
men en veranda’s in villa’s. Alle lantaarnpalen waren van gietijzer
en het ging Ensink zeer voor de wind. Het bedrijf ontwierp zelfs een
groot gietijzeren zwembad met golfslag en later tijdens de bezet-
tingsjaren kooktoestellen voor gebruik in gaarkeukens.
Eind 1973 sloot Ensink zijn deuren. Wat aan activiteiten nog over
was werd overgenomen door een bedrijf in Papendrecht. De fa-
brieksgebouwen gingen tegen de grond om plaats te maken voor
woningbouw, kantoren en een supermarkt. (coll. SAGV)



Op 14 mei 1945 berichtte de di-
recteur van de Hilversumse
GG&GD aan de gewestelijk
commissaris van het Militair
Gezag over de gezondheidstoe-
stand van de Gooise bevolking.
‘Het aantal gevallen van
hongeroedeem is niet te
schatten door gebrek aan
opgave, maar dat het enige
duizenden beloopt is zeker
aan te nemen’. Het aantal
door honger omgekomen inwo-
ners schatte hij op circa 250
voor het hele Gooi, en dat aantal
zou nog groeien verwachtte hij.
Bij zijn controle van het ge-
meentepersoneel had hij ‘func-
tionarissen aangetroffen
die staande arbeid verrich-
ten hoewel hun onderste le-
dematen door oedeem wa-
ren aangetast’.
Om de ernstigste patiënten met
hongeroedeem op te vangen wa-
ren door het Rode Kruis in sa-
menwerking met allerlei instan-
ties twee noodziekenhuizen te
Hilversum ingericht. Eén in de
kantine van de NSF en op 13
mei één in een gebouw van Po-
lak & Schwarz’s Essencefabrie-
ken aan de Liebergerweg.
Het Medical Feeding Team 4
van het Rode Kruis verzorgde op
laatstgenoemde lokatie permanent zo’n 50 hongerlijders, onder de
deskundige leiding van mevrouw Manis. Onder de patiënten be-
vonden zich zowel kraamvrouwen en zuigelingen, bejaarden, op-
groeiende kinderen als werkende mannen. De GG&GD adviseerde
over opname van de meest urgente gevallen.
Omdat men vreesde dat veel inwoners zich de gevaren van honge-
roedeem niet bewust waren werd de Luchtbeschermingsdienst be-
last met huis-aan-huis opsporing van hongerpatiënten. Daarnaast
regelde men op vier plaatsen in Hilversum poliklinische hulp waar
patiënten gedurende 4 weken voedsel van verantwoorde samen-
stelling konden afhalen.
De bedden in de noodziekenhuizen waren afkomstig van de ver-
pleegafdelingen van de Hilversumse bejaardenhuizen. De verdere
inrichting van de ziekenhuizen en de kleding van de patiënten
kwam deels van het Rode Kruis, deels van de Hilversumse bevol-

king. De Luchtbeschermingsdienst organiseerde een inzamelingsac-
tie. Naast ƒ 117,50 in contanten gaven de bewoners in wijk If on-
der veel meer: 55 vorken, 14 tafelmessen, 1 kam, 6 stukken zeep, 2
nachtjaponnen, 3 dekens. Met 29 ophaalwijken in Hilversum kon
men met het opgehaalde de ziekenhuizen waarschijnlijk behoorlijk
inrichten.
De voedselvoorraden waren aanvankelijk grotendeels afkomstig
uit het buitenland en kwamen ter beschikking via de landelijke or-
ganisatie voor noodvoedselvoorziening.
Op 30 juni kon het ziekenhuis bij Polak & Schwarz de deuren slui-
ten. Bij die gelegenheid werd een klein fotoalbum samengesteld
waaruit deze beide foto’s afkomstig zijn. Volgens de statistieken
kwamen in Hilversum in 1945 in totaal 76 mensen door honger
om. (coll. Streekarchief )
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Op 28 februari 1927 werd de wielerclub De Adelaar opgericht. De
wielersport was niet zo populair in die tijd. Desalniettemin voorzag
de vereniging in een behoefte. Voor de clubwedstrijden moest bij
ontstentenis van een wielerbaan gebruik worden gemaakt van de
openbare weg. Kleedruimte werd gevonden in een klein schuurtje
achter Klein Kievitsdal en later in de schuur van De Roskam. De
club had aanvankelijk geen toestemming nodig voor de wegwed-
strijden aangezien het nog niet zo druk op de wegen was. Nader-
hand werd getracht deze activiteiten van de openbare weg te we-
ren. In de dertiger jaren werd Hilversum verrijkt met een wieler-
baan. De baan lag op het sportpark bij de Soestdijkerstraatweg.
Op 22 april 1935 (Tweede Paasdag) vonden hier de eerste wed-
strijden plaats. Financieel werd het project een flop, zodat de baan
in 1938 voor een appel en een ei werd verkocht. 

De Adelaar waagde na 25 jaar weer een poging om een wieler-
baan in Hilversum te krijgen. Een lokatie werd gevonden aan de
Minckelersstraat vlakbij de velden van Donar en niet ver van de
cyclespeedwaybaan en het clubhuis van de Gooise Atletiek Club.
Allereerst werd er in 1962 een clubhuis neergezet. Met de financiële
risico’s in het achterhoofd werd een 200 meter baan gerealiseerd,
die meer paste bij de draagkracht van de Adelaar. Ter gelegenheid
van de feestelijke opening van de baan op 23 juni 1962 werden er
internationale wedstrijden verreden onder het toeziend oog van
twee mannen wier namen aan de baan verbonden zullen blijven.
Dit waren Adelaarvoorzitter Henk van Thiel en oud wielrenner
Evert Grift. Helaas is Hilversum ook deze baan weer kwijt geraakt,
maar de wielerclub De Adelaar is nogspringlevend. (part. coll.)
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“Het slachthuis lag aan het Slachthuisplein. Op elke eerste en der-
de zaterdag van de maand liep ik er aan de hand van mijn moeder
naar toe. Er werd dan vrijbankvlees verkocht. De verkoop begon
rond half zeven, mijn moeder was er steeds omstreeks kwart over

zes om zo ver mogelijk voor in
de rij te kunnen staan. In de tun-
nel begon het vreemde en vieze
al een beetje. (...) Dan was daar
het slachthuis, een gebouw van
helse stank en gruwelijke gelui-
den. De muren meende ik altijd
beklad te zien door geronnen
bloed en korstend vlees. Er liepen
altijd van ouderdom al scheef
lopende, met hun hangbuikjes
over de grond strijkende hondjes
op zoek naar de rauwste lekker-
nijen.
Bij de zijingang was een getra-
lied raam open, daar werd vrij-
bankvlees verkocht. De zware
tassen torsende vrouwen koch-
ten zulke grote porties dat ze
hun vrachten bijna niet meer
konden dragen. Met grote af-
stand en argwaan keek ik naar
de kinderen van de slachthuis-
buurt die geleidelijk aan buiten
kwamen spelen. In Klein-Rome
gold de slachthuisbuurt als een
zeer slechte en ongure. Men was
er nauwelijks rooms, de meeste
kinderen haalden niet eens de
mulo of ambachtsschool. Ze
hadden allen snottebellen, ston-
ken naar pis en armoe, waren
stiekemerds, belletjetrekkers en
wasgoedgappers. Kortom, ze
waren schoften tegen wie we
zelfs niet wilden voetballen en
die geen schijn van kans hadden
op de hemel. De tocht terug ging

sneller dan heen. Mijn moeder had haast, het vlees moest snel ge-
braden worden anders bedierf het binnen anderhalf uur.” Aldus
Martin Ros in “Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd”.



Het loket aan het badhuis aan
de Huygensstraat. Dit badhuis,
gebouwd in 1920 in opdracht
van de Vereeniging Volksbad-
huis Over ’t Spoor naar ontwerp
van W.M. Dudok, maakte on-
derdeel uit van het 3e gemeente-
lijke woningcomplex. Het hele
complex is een goed voorbeeld
van de integratie van verschil-
lende woonvoorzieningen. Ach-
ter de woningen werden school-
tuintjes aangelegd en de plant-
soenendienst kreeg er een ‘tuin-
huisje’.
De handdoeken droogde men bij
mooi weer op het bleekveldje dat
bij het badhuis hoorde. Op de
gevel prijkte de naam: Volksbad-
huis ‘Over ’t Spoor’.
Vanaf het begin was het bad-
huis een groot succes. De oude
woningen in de wijk hadden in
de regel geen douche of bad en het badhuis bood een aangenaam
alternatief voor de teil in de woonkamer. Voor 25 cent kon men op
zaterdag een stortbad nemen, voor 40 cent een kuipbad. Op andere
werkdagen was het goedkoper. Het badhuis werd in 1956/1957

geheel gemoderniseerd. Na afloop van de verbouwing werd deze
foto genomen. Toen de huizen in de wijk vrijwel alle waren voor-
zien van douche- of badkamer liep het bezoek aan het badhuis na-
tuurlijk terug. Het badhuis werd in 1970 gesloop. (coll. SAGV)
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Dit is de tweede klas van de Geuzenschool in 1931, waarvan juf-
frouw Seppen (geheel links) de onderwijzeres was. Uiterst rechts
staat het ‘hoofd der school’, de heer L.W.J. van Hasselt. Van Has-
selt was – behalve ‘bovenmeester’ – ook iemand die zich bezig-
hield met de kerk en het sociale welzijn in Over ’t Spoor. Hij was
onder andere ouderling van de Ned. Herv. kerk aan het begin van
de Eemnesserweg en één van de initiatiefnemers tot de oprichting
van het badhuis aan de Huygensstraat, tegenover de school. Zijn
bijnaam was “de burgemeester van Over ’t Spoor”. Nadat het bad-
huis in gebruik was genomen kregen de leerlingen wekelijks een
bonnetje voor een zaterdags bad. Later, toen het zwembad Crailoo
was geopend, kon je met dat bonnetje ook daar terecht.
Van Hasselt werd als schoolhoofd opgevolgd door de heer K. Net-

tinga. Ook juffrouw Seppen,
toentertijd woonde zij op de
Hoge Laarderweg vlak bij de
Huygensstraat, deed meer dan
alleen lesgeven. Zij was bijvoor-
beeld actief met jeugdopvang in
het gebouw “Salem” aan de
Kleine Drift. 
De klassefoto is op het school-
plein gemaakt, met op de ach-
tergrond de woning van Van
Hasselt. Deze woning stond
rechts naast de school en was er-
aan vastgebouwd.
De schoolvereniging bouwde
meer scholen in Hilversum, met
namen van het Koninklijk Huis:
de Emmaschool, de Wilhelmina-
school, de Julianaschool (een
MULO) en nog een school aan

de Heidestraat (in het “rooie dorp”). De Geuzenschool had overi-
gens tot het begin van de jaren dertig ook nog twee klassen kleu-
terschool (indertijd ‘Fröbelschool’ genaamd).
Over ’t Spoor was een kinderrijke wijk en er waren dus veel scho-
len nodig. Aan het Dr. Cuypersplein, naast de Heilige Hartkerk,
was de r.k. jongens- en meisjesschool; een gereformeerde school
stond aan de Jan van der Heydenstraat, hoek Eemnesserweg en
openbare lagere scholen waren er aan de Huygensstraat (vóór-
en achterschool), de Lorentzweg (boven- en benedenschool) en de
lagere school (annex kleuterschool) aan de Minckelersstraat/
Zwaluwstraat. In de jaren dertig kwam daar de openbare
MULO-school aan de Snelliuslaan bij. (foto en tekst: J. Edelstein,
Son)

Links: de Geuzenschool is opgericht in 1906 door de ‘Vereeniging
tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel onder
den zinspreuk “Eben Haëzer” ’. Uit het gedenkschrift van de ver-
eniging: Over het Spoor. De wijk begon zich daar geducht
uit te breiden. Begon te roepen om bearbeid te worden in
Christus naam. als een Evangelisatiepost moest de school
er komen. Bij de opening op 1 mei trakteerde een bestuurslid op
saucijzenbroodjes bij de bouillon! Hoofd der school werd L.W.J van
Hasselt. Verder waren er 2 onderwijzers, 2 onderwijzeressen en 1

kwekeling. Het aantal leerlingen was op 1 januari 1907 al ge-
groeid tot 148 en het jaar daarop tot 202. 
Na de opheffing van de school begin jaren zeventig kwam het ge-
bouw in eigendom aan de gemeente. Ook in deze oude wijk poogde
de gemeente het club- en buurthuiswerk leven in te blazen. Andere
wijken waren al geruime tijd voorzien van een buurthuis. De Cen-
trale Stichting voor Sociaal Cultureel Werk huurde het pand in
1980 en na een verbouwing konden tal van clubs het gebouw in
gebruik nemen. (coll. SAGV)
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De voetbalvereniging Gooise Boys is voortgekomen uit de tapijtfa-
briek Veneta. ’s Zomers had een groot aantal werknemers geen em-
plooi bij de Veneta. Een aantal van hen vatte het idee op om deze
tijd sportief door te komen en een voetbalclub op te richten. Bij de
directie klopte men niet tevergeefs aan. Zij schonk de aankomende
spelers een bal, shirts, broeken, kousen, schoenen en een jaarlijks
bedrag van ƒ250,–. Op 7 juli 1930 was de voetbalvereniging Ve-
neta een feit. De contributie bedroeg een dubbeltje per week en
voor werklozen een stuiver. Men speelde op een veld bij de Noor-
derbegraafplaats dat aan boer Poot toebehoorde. Ook de Zebra’s
hadden daar hun domicilie.
Het eerste jaar werd de club meteen al kampioen en promoveerde

naar de tweede klasse U.P.V.B. (nu afdeling Utrecht). De kleuren
van de inmiddels tot Gooise Boys omgedoopte club waren groen en
wit. Het tweede jaar kreeg men naast het veld waar men speelde
een eigen veld. In de oorlog namen de Duitsers het veld in beslag
om er luchtdoelgeschut op te zetten. Na de bevrijding kon Gooise
Boys niet aan de competitie meedoen omdat het veld niet meer be-
speelbaar was. Men vond onderdak bij Bloemenkwartier. De ge-
meente wees de vereniging een veld toe op het sportcomplex Was-
meer achter de vloeivelden. Naderhand zouden oude bekenden van
Gooise Boys, namelijk de Zebra’s zich daar ook vestigen, evenals
EMM. (part. coll.)
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Het evangelisatiegebouw Salem (Hebreeuws voor ‘vrede’) aan de
Kleine Drift 35a werd in 1896 gebouwd met geld dat was nagela-
ten aan de vereniging Eben Haëzer door mevrouw A.G. Willink.
Het deed aanvankelijk dienst als bewaarschool. Later kreeg de
jeugd er op zondag godsdienstles van J. Valk. In 1904 begonnen de
hervormden er, als proef, met evangelisatiewerk. In die beginjaren
was met name juffrouw Fräser er actief. Salem bood zondags gods-

dienstoefeningen en door de
week evangelisatiebijeenkom-
sten en kerkelijke feesten.
Van 1916 tot 1934 werkte F.
Quak, oud-zendeling in Neder-
lands-Indië, vanuit Salem. Hij
deed aan huisbezoek en evange-
lisatie. Gewapend met een trak-
taatje en het zendingsblaadje De
Blijde Boodschap legde Quak in
die jaren in totaal 10.363 huis-
bezoeken af. Het paardje Puck
trok het bekende Salem evange-
lisatie-orgel door Hilversum.
Het oude pandje aan de Kleine
Drift werd in 1936 gesloopt om
plaats te maken voor een grotere
opvolger. De eerste steen werd
op donderdag 1 oktober van dat
jaar gelegd door de echtgenote
van dominee A.C. Diederiks.
Aanvankelijk waren er
zooveel leege stoelen en het
zaaltje leek zoo groot, maar
niemand had kunnen den-
ken dat wij het al zóó spoe-
dig te klein zouden vinden,
sprak zij.
Het nieuwe Salem (ruim 370
vierkante meter) bood plaats
aan 450 personen. Verder had
het een garderobe en een keuken
met twee stoom-kookketels, elk
met een inhoud van 300 liter.

De grote zolder fungeerde als kledingdepot en als woning voor de
conciërge. J.C. van Wessel vervulde 43 jaar lang deze functie.
In de loop der tijd bood Salem onderdak aan een naaischooltje
(onder leiding van juffrouw Kruif ), de Christelijke volksbibliotheek
over het Spoor (twee cent per boek per week), de Christelijke meis-
jesvereeniging Ons Clubje en de Knapenvereeniging Samuel. (coll.
Siewers)
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Eén van de eerste foto’s van Donar, seizoen 1919/1920.
In 1916 – een jaar later dus dan EMM – werd in de schuur van de
ouders van Bep Schermacher aan de Leeghwaterstraat een voetbal-
vereniging opgericht. De club kreeg de naam “Steeds Voorwaarts”.
De jongens van 17 en 18 jaar speelden op een stukje land waar de
Geuzenweg, Leeghwaterstraat en de Cruquiusstraat bij elkaar ko-
men. Door het goede spel werd de nieuwe club vaak gevraagd als
tegenstander. Men wilde een eigen veld en de jongens hadden hun
oog laten vallen op het “soldatenveldje” aan de Larenseweg, dat
voor gemobiliseerde militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog was
aangelegd. Het tenue werd een blauw-zwart gestreept shirt en een
witte broek. Toen men besloot “in de competitie te gaan”, moest de
naam gewijzigd worden omdat bij de UPVB al een club onder de
naam “Steeds Voorwaarts” geregistreerd stond. De officiële naam
van de club werd “Hilversumse Voetbal & Athletiek Vereniging
Donar, want ook die laatste tak van sport werd bij de nieuwe club
beoefend. Op het soldatenveld werden korte banen uitgezet voor de
loopnummers, terwijl men voor de langere afstanden rondjes om
het voetbalveld liep. Na de oprichting van de Gooische Athletiek
Club (G.A.C.) concentreerde de atletiek zich in die vereniging.
Het verhaal van Donar is – naast een sportief verhaal natuurlijk –

een verhaal van veel verhuizingen. De club verhuisde in 1921 naar
het in 1920 gereedgekomen gemeentelijk sportpark aan de Soest-
dijkerstraatweg. Hier zat Donar “ingeklemd” tussen ’t Gooi en de
F.C. Hilversum. Het hoofdveld werd gereserveerd voor Hilversum
en de publieke belangstelling ging meer naar die clubs uit. Donar
werd letterlijk en figuurlijk weggedrukt. Financieel en sportief in
het nauw gebracht, keek Donar uit naar en andere locatie. Deze
werd in 1930 gevonden achter de Bodemanstraat, op de plaats
waar nu de sporthaven is. Men voelde zich in Hilversum-zuid (zo-
als zij zelf de locatie aanduiden) echter niet op hun gemak en pro-
beerde zo snel mogelijk te verkassen. De vereniging had het oog la-
ten vallen op een stuk grond tussen de Johan Geradtsweg en de
Noorderbegraafplaats. In 1933 verhuisde de club naar de nieuwe
velden aan de Joh. Geradtsweg. De gemeente had echter andere
plannen met dit gebied en opnieuw verhuisde Donar, in 1939,
naar een andere locatie. Het complex schoof in noordelijke richting
op en kwam op grond te liggen van de weduwe Poot. Nogmaals
door gemeentelijke expansiedrang gedwongen ging men in 1948
naar een geheel nieuwe locatie bij het Wasmeer. Daar zou de club
blijven en in 1995 met EMM de H.S.V. Wasmeer gaan vormen.      
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Roel Wiersma werd op 15 april 1932 geboren. Zijn vader zat in het bestuur van
Donar, zijn moeder maakte deel uit van verschillende commissies en zijn oudere
broer speelde toen al bij de aspiranten. Als jongetje van 6 werd hij de mascotte van
het team van zijn broer. Vier jaar later trad hij toe tot de aspiranten. Op zijn zeven-
tiende stond hij in de hoofdmacht van Donar en speelde zich in de kijker bij de se-
lectieheren van het Nederlands elftal. In 1954 debuteerde hij als rechtsback in het
Nederlands elftal in de interland tegen België. In 1955 raakte Donar Wiersma
kwijt aan PSV.  In 1963 werd hij met PSV landskampioen. In dat jaar maakte nog
een oud-Donarspeler deel uit van PSV, namelijk Cees Heerschop. Tijdens zijn PSV-
tijd voltooide Wiersma zijn studie aan de HTS. Na zijn actieve voetballoopbaan
ging hij bij Philips werken en speelde hij nog vele jaren mee in het team van de
oud-internationals. Daarnaast was  hij voorzitter van de spelersvakbond VVCS.

In 1932 meldde een tienjarige jongen uit het Rooie Dorp zich aan bij Donar. Op dat
moment had de club zijn velden nog bij de Bodemanstraat. De jonge speler verhuisde
met de vereniging mee naar de wijk “Over het Spoor”. Hij groeide uit tot  een spelverde-
ler van allure. Dit bleef niet onopgemerkt. In 1946 verruilde Schaap Donar voor ’t Gooi
en het jaar daarop werd hij geselecteerd voor het Nederlands elftal. Met de invoering
van het professionele voetbal speelde hij nog voor S.C. Enschede (later de F.C. Twente),
waarvoor ook Abe Lenstra uitkwam.
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In de jaren ’30 was de tapijtfabriek van de Veneta aan de Ooster-
engweg nog in volle bloei. De fabriek werd in 1913 gebouwd door
de fa. Eijlardi & Farwerck en werd rond 1920 opgenomen in de Ve-
neta, een conglomeraat van verschillende Hilversumse tapijtfa-
brieken. De gashouders van de gasfabriek bepaalden tot in de verre

omgeving het stadbeeld en zijn dan ook duidelijk op de achter-
grond zichtbaar. Het opschrift “Axminster” verwijst naar een van
de succesvolste soorten tapijt die er op de fabriek geweven werden.
De Veneta sloot zijn deuren aan het eind van de jaren ’70. Nu staat
er een appartementencomplex.

In 1920 ontwierp Dudok een wegenplan voor de stadsuitbreiding
aan de oostkant van de gemeente ten zuiden van de Eemnesser-
weg. De wegen kregen de namen Voltastraat, Coulombstraat,
Ampérestraat, Wattstraat en Ohmstraat. Het daar te bouwen wo-
ningcomplex van de bouwvereniging St. Joseph zouden aan deze
straten komen te liggen. De gemeente gaf de grond in 50-jarige
erfpacht aan de bouwvereniging en de bouw kom in 1921 met
rijkssteun starten. Naar ontwerp van architect Nic. Andriessen wer-

den 55 woningen met een winkelhuis en een winkel gerealiseerd.
De huurprijs van de woningen bedroeg aanvankelijk gemiddeld
ƒ6,76 per week. Op de foto zijn de woningen met winkel op de
hoek Voltastraat – Wattstraat kort na de oplevering te zien. De as-
faltering van de wegen liet nog even op zich wachten. De kruide-
nierswinkel werd geleid door winkelchef W. van Bogerijen. De an-
dere winkel op huisnummer 117 werd geëxploiteerd door de coöpe-
ratie ‘Help u zelf ’. (coll. Streekarchief )
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Het wijkdeel voorbij de Jan
van der Heijdenstraat (gezien
vanuit het centrum) is voor het
grootste deel in de jaren ’30
gebouwd. Op deze foto, in
1930 of 1931 genomen vanaf
een zendmast van de NSF, zien
we vooraan de Eemnesserweg.
Rechts, met het plantsoen in
het midden, de Jan van der
Heijdenstraat. Vanuit het mid-
den naar achteren lopend de
net gebouwde Marconistraat.
Links daarvan is de grond al
bouwrijp gemaakt voor de
huizen van de Kapteynstraat.
Het planmatige karakter van
de aanleg van de wijk zien we
in de school geheel links. Dit is
de Marnix-/Valeriusschool (nu
Lorentzschool) die al gebouwd
is terwijl de huizen eromheen
nog moeten komen. Het bouw-
plan voor de “astronomie-
wijk”, lopend van de Jan van
der Heijdenstraat tot de Ka-
merlingh Onnesweg, werd op
3 september 1930 door de ge-
meenteraad vastgesteld. Het
zou door de crisis echter nog
enige jaren duren voordat het
plan helemaal uitgevoerd was.

In de jaren ’60 kon je in Over ’t Spoor altijd precies ruiken uit welke hoek de wind waaide. Bij noord-
westen wind rook je de verf en oplosmiddelen van de Ripolin, bij zuidwesten wind de inktlucht van
Van Son. Rook het naar zuurtjes? Dan was het zuidenwind, want dat kwam bij Polak & Schwartz
vandaan. Zo droegen verschillende fabrieken in de wijk bij aan de “couleur locale”. Maar vooral be-
roerd was het bij oostenwind. Dan was de hele wijk gehuld in de damp van de rioolwaterzuivering
Oost. Daar werd het rioolwater versproeid in cirkelvormige bakken (zie foto) met grint, waarin bacte-
riën hun reinigende werk deden. En daar kwam flink wat stank bij vrij. Gelukkig kwam oostenwind
niet vaak voor. Sindsdien is het zuiveringsproces verbeterd, waardoor de stank verminderde. En bin-
nen afzienbare tijd zal deze zuiveringsinstallatie geheel verdwijnen om plaats te maken voor weer een
nieuwe woonwijk. 



Tot slot een nostalgisch en sfeervol plaatje, waarvan het jaartal
niet bekend is, van het oude station. Waarschijnlijk dateert de foto
van kort na de Eerste Wereldoorlog. De voetgangerstunnel naar het
middenperron was nog niet aangelegd zodat de reiziger zich via

een mini-overweg naar spoor 2 moest begeven. Het hek links be-
hoorde bij het kappershuisje naast de voetgangersbrug. Op de ach-
tergrond de locomotievenloods. Nu is daar het parkeerterrein van
het Oosterspoorplein.
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