
Toerisme en recreatie in Hilversum

In de 19e eeuw kende Hilversum een snelle ontwikkeling op het gebied van toe-

risme en recreatie. De eerste zomergasten kwamen nog hoofdzakelijk per trek-

schuit en koets, maar toen Hilversum bereikbaar werd per trein was de belang-

stelling voor een kort of langdurig verblijf groot, zeker ook door de aandacht

voor de gezonde lucht die de NV Herstellingsoord De Trompenberg uitdroeg.

Van groot belang was niet alleen de aanwezigheid van luxe hotels, pensions en

buitenplaatsen, maar ook de activiteiten, die Hilversum organiseerde. Rond de

eeuwwisseling zien we dan ook een bloeiend cultureel leven met veel activiteiten

in de zomer en de oprichting van zelfs twee toeristenorganisaties. 

De sprekers van deze avond, Ineke de Ronde en Kees van Aggelen, hebben veel

onderzoek gedaan naar de achtergronden van toerisme en recreatie in de 19e

eeuw en begin 20e eeuw. 

Tien vrouwen van Soestdijk

Bij de openstelling van Paleis Soestdijk verscheen van Thera Coppens Tien vrou-

wen van Soestdijk, een boek dat al gauw op de top-100 van de best verkochte boe-

ken stond.

Soestdijk is meer dan een historisch monument met een fraaie architectuur. Veel

Nederlanders bewaren warme herinneringen aan het witte huis en zijn vorstelij-

ke bewoners. De geschiedenis van ons land loopt voor een groot deel parallel met

de geschiedenis van het ‘Huijs aan de Dijck naar Zoest’.

Thera Coppens vertelt de geschiedenis van Paleis Soestdijk aan de hand van tien

biografieën van de vrouwen van Soestdijk: van de Amsterdamse patriciërsdochter

Catharina Hooft tot de Engelse koningsdochter Mary Stuart en van de Russische

groothertogin Anna Pavlovna tot de meest geliefde, de meest langdurige en tevens

laatste bewoonster: prinses Juliana.

Na de pauze toont Thera Coppens lichtbeelden van o.a. portretten van de tien be-

woonsters van Paleis Soestdijk, van de zalen en de tuinen en van locaties in Baarn

die aan de vorstelijke bewoning der Oranjes herinneren. Wie na het bijwonen van

haar lezing het paleis bezoekt, zal met zijn of haar verbeelding de lege plekken

in de vertrekken kunnen invullen en nog meer van dit unieke monument kunnen

genieten. Thera Coppens is schrijfster van vele historische boeken.
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Honderd jaar geleden was het leven in Hilversum
heel anders, al komen sommige aspecten ons ver-

trouwd voor. Het doorlezen van de krant, De Gooi- en
Eemlander, uit dat jaar biedt een aantal interressante ge-
beurtenissen. Ook uit het Verslag van den toestand der
Gemeente Hilversum over het jaar 1907,1 met daarin
opgenomen de rapporten van diverse instanties, zoals
de gezondheids-, schoolcommissie en het Gemeente-
lijk Armbestuur blijkt wat er toen speelde. Hoofdzake-
lijk aan de hand van deze bronnen schetsen we een aan-
tal aspecten van de actualiteit in 1907. 

Bevolking 
Eind 1907 was de bevolking van Hilversum naar een to-
taal van 29.359 inwoners gegroeid, terwijl er in 1900
maar iets meer dan 20.000 Hilversummers waren. Die
sterke groei had in eerdere jaren plaatsgevonden, want
in 1907 bedroeg de toename slechts 757 mensen, dus
2,65%, een stuk minder dan het jaar ervoor, toen de
procentuele groei nog 8,25 was geweest. 
Er werden 958 kinderen geboren. Er overleden 342
mensen. Dat was met 11,6 ‰ buitengewoon laag. Het
jaar daarvoor bedroeg het sterftecijfer 13,4‰ en in
1900 en 1901 lag het zelfs boven de 17‰. Voor onze be-
grippen zijn de getallen betreffende de kindersterfte ex-
treem: 49 doodgeborenen en 112 kinderen die stierven
voor het vijfde levensjaar. Zeven mensen vonden een
gewelddadige dood, vermoedelijk hoorden hierbij ook
de verongelukten. Bij de doodsoorzaken vallen de 40
mensen op die aan een vorm van tuberculose overleden
en de 35 die stierven aan bronchitis en longontsteking.2

De nabestaanden van de 16 personen die overleden aan
vuil-water-ziekten zullen de mededeling Het drinkwater
was goed en de smaak vrij algemeen goed met een korrel zout
hebben genomen. Maar ook het drinken van onge-
kookte (en besmette) melk was gevaarlijk; 19 mensen
kregen tyfus en vier stierven hieraan.

Sociale omstandigheden
Door de strenge winter was al bij aanvang van 1907 de
werkloosheid groot. Tijdens een openbare bespreking
op 2 januari nam de werkliedenvereniging Sint Joseph
aan de St. Annastraat het voortouw om de grootste
nood te lenigen. Er werd een comité opgericht, dat
fondsen ging werven om de werklozen te ondersteu-
nen. Uitgangspunt, zo stelde men, was solidariteit.
Het kon immers iedereen overkomen. Daarom zou ge-
collecteerd worden langs de huizen en zaterdag bij het
uitgaan van de fabrieken, als de werkenden met hun
loonzakjes huiswaarts keerden. Een collecte ter plek-
ke onder de 16 leden van het kersverse comité leverde
een eerste inleg op van ƒ4,76.
Half januari was er 500 gulden bijeengebracht en be-
gon het geld van particulieren binnen te komen. Er
hadden zich inmiddels 270 werklozen aangemeld bij
het comité, maar niet iedereen kwam in aanmerking
voor een uitkering. Van de 70 sjouwerlieden kon na-
melijk niet gecontroleerd worden of en zo ja hoeveel ze
in de afgelopen periode gewerkt hadden. 
De werklozen ondernamen ook zelf actie (overigens
buiten medeweten van het comité, dat hier nadrukke-
lijk afstand van nam). Zo’n 150 man togen 24 januari in
optocht langs de Groest en de Kerkstraat naar het ge-
meentehuis om de burgemeester te spreken. Ook de
volgende dag gingen ze de straat op, nu met een bord
‘Geef ons brood of werk’. Brood kwam een week later:
de Coöperatieve Bakkerij ‘Helpt u zelf’ stelde 200 bro-
den beschikbaar, bakker Paul C. Das nog eens 500 en
een onbekende (althans bij de krant) 50 roggebroden.
Ook het Gemeentelijk Armbestuur kreeg in januari te
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maken met de nood van de bevolking. Bij de wekelijk-
se bedeling van geld, kleding en voedsel was er niet ge-
noeg voor iedereen. Tijdens een kort daarna gehouden
overleg tussen de gemeente en het steuncomité bleek
dat er mensen van twee walletjes aten en werden de
lijsten van de twee organisaties geschoond. 
Sommige werklozen zochten het heil elders. De eerste
twee maanden vertrok 49 man naar Amerika en eind fe-
bruari reisde 20 man af naar Duitsland. De laatste groep
werd tot Emmerich vergezeld door de president van de
werkliedenvereniging en de penningmeester van het
steuncomité en kreeg een enkeltje naar hun bestem-
ming mee. Ook vertrok een groep van 25 man met
steun van het Leger des Heils naar Canada.
Hoewel de strenge winter door de krant als oorzaak
van de malaise werd aangewezen, verbeterde de situa-
tie later in het jaar niet. Het steuncomité meldde eind
mei dat de werkloosheid nog steeds toenam. Velen wa-
ren buiten Hilversum aan het werk, al 150 mensen wa-
ren naar Duitsland vertrokken en 300 gezinnen ont-
vingen geldelijke ondersteuning.
In die tijd sprak de gemeenteraad over de oprichting
van een fonds om de situatie van de voorbije winter-
maanden in de toekomst te voorkomen. Half juni werd
het Fonds tot bevordering der verzekering tegen geldelijke ge-
volgen van onvrijwillige werkloosheid opgericht met een
kapitaal van ƒ250. Aanvulling van dit fonds zou plaats-
vinden door jaarlijkse subsidie en giften. 
Om hiervoor in aanmerking te komen golden wel wat
eisen. Ten eerste moest men aangesloten zijn bij een
werkliedenvereniging. Die moest minimaal 25 leden
hebben en een werklozenkas met een verplichte deel-
name van een dubbeltje per week gedurende 20-50 jaar.3

De aanvullende uitkering die de gemeente zou verstrek-
ken werd maandelijks vastgesteld, maar mocht niet ho-
ger zijn dan 50 cent per hoofd per dag. De werkloze
moest minimaal 20 jaar zijn, een jaar onafgebroken in
Hilversum wonen en zeker al een week werkloos zijn.
Verder mocht het gemiddelde loon in het voorgaande
jaar niet meer hebben bedragen dan 20 gulden per week
voor een gehuwde of 15 gulden voor een ongehuwde.
Alleen de Timmerliedenvereeniging ‘Door Eendracht Verbete-
ring’ was aan het eind van het jaar tot het gemeentefonds
toegetreden. Het comité en het gemeentefonds waren
nog wel een tijdje nodig, want pas in 1909 nam de werk-
loosheid af.

Het Gemeentelijk Armbestuur meldde verder nog in
het jaarverslag: Door den bij uitstek ongunstigen toestand be-
hoorden dit jaar tot de behoeftige klasse zeer velen, die daartoe
andere jaren niet gerekend behoeven te worden. Om de nood
van de voortdurende problemen door de hoge werk-
loosheid te lenigen, werd er aan werkverschaffing ge-
daan, men kon kokosmatten en vuurmakers (aan-
maakmateriaal) maken of werken op de hei. 
Op verzoek van de gemeente-artsen was er bijna twee
keer zoveel uitgegeven aan voedselhulp in de vorm van
melk en eieren en er waren veel meer zieken die ook
nog eens langer verpleegd moesten worden. Het Arm-
bestuur liep ook tegen problemen aan die nog steeds
actueel zijn: In samenwerking met den Voogdijraad Amster-
dam II en met de Afdeeling Hilversum en Omstreken van de Ver-
eeniging tot opvoeding van half verweesde, verwaarloosde, of
verlaten kinderen in het huisgezin, mochten wij verbetering be-
vorderen van het lot van 3 kinderen Clement, 2 kinderen Post
en A. Schulting; ten opzichte van enkele andere kinderen leden
onze pogingen schipbreuk, omdat het rechtsgeldig bewijs van
het wangedrag der ouders of voogden, noodig om de kinderen
aan hun macht te kunnen onttrekken, door ons niet te leveren
was, al waren wij ook van den slechten invloed, dien zij op de
bedoelde kinderen uitoefenden, overtuigd.

Alcoholmisbruik
Een ander onderwerp dat gedurende het jaar vaak aan
de orde kwam, was drank. In 1906 was een verorde-
ning van kracht geworden, die de sterke arm de mo-
gelijkheid gaf om op te treden bij illegale verkoop van
sterke drank vanuit de woning van de verlofhouder. Dit
mocht alleen gebeuren op de daartoe bestemde plek-
ken, de cafés. Het lijkt erop dat er een soort kliksysteem
van kracht was, want regelmatig vond een inval plaats
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Ondanks de heersende malaise opende Albert Heijn zijn eerste

winkel in Hilversum. (G&E 3-4-1907)



op aanwijzing van particulieren. Zo werd in januari een
grote hoeveelheid jenever en glaasjes in beslag geno-
men aan het Wandelpad en de Koningsstraat. Op het
laatste adres probeerde de vrouw van de verlofhouder
tevergeefs de sterke drank in de regenput te gieten. In
februari was het raak op de mededeling van een burger dat
hij sterken drank had gedronken bij bierhuishouder F. aan de
Roosendaalstraat. Overtreding van de drankwet kon
een boete opleveren van 30 gulden.
Dronkenschap kwam veelvuldig voor, ook onder jon-
geren. Zo was in maart de Leeuwenstraat in rep en
roer. Een 15-jarige lag stomdronken met een hoofd-
wond op straat. De politie begon een zoektocht naar de
tapper om deze te vervolgen wegens tappen aan per-
sonen onder 16 jaar. Kort daarna werd een 13-jarige
jongen gesnapt met een flesje drank. 
Dronken mensen zorgden voor veel bekijks met name
bij de altijd aanwezige jeugd. Dat was zeker het geval
bij de vrouw die op het Langgewenscht de onmogelijkste toe-
ren op het gebied der danskunst vertoonde. Een aankomend
machinist van de hijsm putte blijkbaar veel kracht uit
de alcohol. Er was 7 man politie nodig om hem in be-
dwang te krijgen en af te voeren. Voor openbare dron-

kenschap schreef de politie in 1907 313 keer proces-
verbaal uit. De boetes die de kantonrechter oplegde,
varieerden van 1 tot 3 gulden. 
Veel instellingen en verenigingen ageerden tegen het
alcoholmisbruik en er werden vaak lezingen gehouden
om hiertegen te waarschuwen. Een lezing voor de RK
Jongensbond ging over de wegen van de alcoholist en
de onthouder, en het Kruisverbond liet in september
een Utrechtse pater spreken over kermis en drankmis-
bruik. De Hilversumse afdeling van de Volksbond
voerde een actie tegen uitbetaling van lonen in kroe-
gen, maar dat bleek hier anno 1907 nauwelijks meer te
gebeuren. 

Gezondheidszorg
Zoals al eerder gemeld waren er veel zieken. Dat blijkt
ook uit het jaarverslag van de Vereeniging voor Wijk- en Zie-
kenverpleging. Er werden 10.064 visites bij mensen thuis
afgelegd, waarvan minder dan de helft betaald werd.
Omgerekend kwam het erop neer dat elke betalende pa-
tiënt gemiddeld 28 en elk niet-betalende 64 bezoeken
kreeg. Het is onduidelijk wie de kosten voor de niet-be-
talende patiënten voor zijn rekening nam. Zowel het Dia-
conessenhuis aan de Neuweg als het RK Ziekenhuis aan
de Koningsstraat breidden uit en richtten een aparte kin-
derziekenzaal in. Het rkz stelde in oktober de nieuwe
zaal drie dagen per week open voor bezichtiging. 
Ook het gemeentelijk gasthuis voor besmettelijke ziek-
tes aan de Mauritslaan behoefde verbetering. De be-
doeling was om dit op termijn te vervangen door een
nieuw ziekenhuis. Daarvoor had de gemeente in 1906
buiten de bebouwing een terrein aan de Neuweg, op de
hoek van de huidige Orchideestraat, aangekocht. Van-
wege de grote werkloosheid besloot de gemeente de
bouw versneld te starten en in oktober werd het werk
aanbesteed. 
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Het Witte Kruis organiseerde net als in 1906 een gratis
cursus ehbo. De deelnemers werden gezocht onder
opzichters, portiers, kantoorbedienden, meesterknechts en ma-
chinisten, en verder de meest ontwikkelde werklieden, verbon-
den aan fabrieken of werkzaam in bouwbedrijven.
In februari hield architect Verschuijl voor de afdeling
Hilversum van de Algemeene Nederlandsche Opzichters en
Teekenaarsbond een lezing. Hij ontvouwde plannen voor
een badhuis in Hilversum. Er zou een bassin moeten ko-

men van 9 bij 18 m, deels 0,80 m en deels 2,85 m diep
en gevuld met zacht water uit eigen bron. Verder waren
10 badkuipen voor dames en 12 voor heren gepland. Als
de gemeente over de brug zou komen met subsidie kon-
den er beneden nog eens 14 badkuipen geplaatst wor-
den. Het voorstel van Verschuijl was niet aan dove-
mansoren gericht want al korte tijd later meldde de
krant dat veel ingezetenen vonden dat Hilversum als
Luftkurort nog steeds een badinrichting miste en dat er
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De gemeentelijke ziekenbarak
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NV opgericht zou worden met een kapitaal van 100.000
gulden om dit te verwezenlijken. 

Onderwijs
Hilversumse kinderen waren welkom op zes openba-
re lagere scholen en veertien bijzondere scholen, één
herhalingsschool en vijf bewaarscholen. Voor de ou-
dere kinderen waren er verder twee gemeentelijke in-
stellingen, de hbs en de Burger-Avondschool.
Over het verzuim op de lagere school zei de directeur van
de Plaatselijke Schoolcommissie: Omtrent de Leerplichtwet
is mijne mening niet gewijzigd: ze kost veel arbeid en véél papier,
maar sorteert weinig effect. […] Totaal aantal verzuimen is
15624. Hiervan 11016 met verlof (godsdienst en ziekte), 2972
verschoonbaar verzuim (ongesteldheid van bloedverwanten, ar-
moede, familiefeest, slechte wegen) en 1636 ongeoorloofd.
Over de hbs rapporteerde de commissie van toezicht
op het middelbaar onderwijs: In het leerplan kwam enige
wijziging. In het vak voor de wiskunde werd n.l. de derde-
machtsworteltrekking geschrapt, terwijl bij de natuurkunde en
de natuurlijke historie enkele onderdeelen ter behandeling naar
lagere klassen werden verschoven, om daardoor in de hoogste
klasse meer tijd voor herhaling van het geleerde los te maken.
Gebouw en schoolmiddelen zijn in goede staat. Dit is echter
minder van toepassing op het gymnastieklokaal, welks vloer
nu reeds begint te splinteren en te slijten. Bij aanleg van dezen
vloer ware Amerikaansch grenenhout (zoogenaamd pitch-pine)
wel zoo gewenscht geweest, in plaats van vurenhout. Een groo-
te verbetering kan worden geacht, dat in de lokalen op de eer-
ste verdieping en in de lokalen voor scheikunde en gymnastiek

openslaande ramen zijn aangebracht. De atmosfeer in de be-
doelde leerzalen is daardoor aanmerkelijk aangenamer en fris-
scher geworden. Wat het plantsoen zelf betreft [er bestond
een plan voor een plantsoen langs de Schuttersweg],
door de keuze van verschillende boomsoorten en heestergewas-
sen kunnen deze ook aan het onderwijs in de natuurlijke histo-
rie ten goede komen.
In april werd de kinderbewaarplaats aan het Noordse
Bosje plaats geopend. De school aan de Violenstraat
kreeg te kampen met plaatsgebrek voor het nieuwe
schooljaar. De gemeente besprak de situatie na het zo-
merreces en liet kort daarna de bouw van een hulp-
school aanbesteden. 
Er waren ook particuliere initiatieven. Zo kocht het
aartsbisdom Utrecht een groot stuk grond aan de
Oude Amersfoortseweg om daar een kweekschool te
bouwen, en aan de Naarderstraat werd een patro-
naatsgebouw gebouwd. Doel was om jongens tot flin-
ke mannen te helpen opleiden.
In december meldde de krant nog twee initiatieven: on-
langs was de mulo op Christelijke grondslag Groen van
Prinsterer opgericht en er was een commissie tot be-
vordering van een ambachtsschool opgericht, die 43 le-
den en een groot aantal aangesloten verenigingen telde. 

Woningbouw
De plaatselijke afdeling van de Nederlandse Aanne-
mersbond meldde begin januari nog dat de vereniging
bloeide en het ledental steeg, maar de voorspoed in de
bouw nam snel af. Hier was de werkloosheid zeker
groot. Het aantal opgeleverde huizen was in 1907 dra-
matisch lager dan in de voorgaande jaren en nam het
jaar daarna nog verder af. Konden in 1905 nog 287 bur-
gerwoningen betrokken worden, in 1906 waren dat er
208 en in 1907 slechts 37. Het aantal opgeleverde werk-
manswoningen geeft een vergelijkbaar beeld, respec-
tievelijk 288, 238 en 31. In 1908 werden er slechts 2 op-
geleverd.
Na het van kracht worden van de Woningwet in 1902
waren in Hilversum veel huizen gebouwd, onder ande-
re in de Bloemenbuurt. Deze wet stelde de gemeente-
lijke goedkeuring van bouwplannen verplicht. Door de
wet was ook de instelling van een gezondheidscom-
missie voorgeschreven. Deze zag toe op de bouwplan-
nen, maar vooral op de toestand van bestaande huizen
en rapporteerde aan de gemeente. De gemeente schreef



vervolgens de eigenaar aan, die het geconstateerde ge-
brek moest verhelpen. In 1907 constateerde de com-
missie een onbewoonbare woning aan de Naarderweg,
die afgebroken werd nadat de bewoners deze vrijwillig
verlaten hadden. De adviezen over verbetering van wo-
ningen lagen met name op het gebied van drinkwater,
beerputten, waterafvoer en privaten. Dat je aan de daar-
op volgende aanschrijving van de gemeente maar beter
gehoor kon geven, merkte een eigenaar van zeven pan-
den in de 3e Oosterstraat, die geen actie ondernam op
de aanschrijving. Toen zijn panden onbewoonbaar
werden verklaard, koos hij eieren voor zijn geld.
Ook een bouwondernemer kreeg te maken met de
commissie. Hij had van de gemeente goedkeuring ge-
kregen voor de bouw van een bakkerij en winkelwoon-

huis in de St. Annastraat. De gezondheidscommissie
constateerde dat het veel te dicht, op nauwelijks drie
meter, bij de RK Begraafplaats stond en sommeerde het
gebouw af te breken. De zaak kwam bij de kantonrech-
ter en vervolgens de rechtbank in Amsterdam. De geld-
boete werd in tweede instantie wel teruggebracht van
20 naar 5 gulden, maar sloop was onvermijdelijk.

Wegen en voorzieningen
In 1907 waren nog maar weinig wegen bestraat en dat
leverde heel wat ongemak op bij diverse weersomstan-
digheden. Begin januari stuurde de gemeente 70 man
op pad om de straten die door den plotseling ingevallen dooi
in modderpoelen zijn herschapen te reinigen. Ook droogte
gaf zo zijn problemen. De straten waren erg stoffig, ze-
ker door het toenemende verkeer en dan vooral door de
auto’s, die niet gebonden waren aan een maximum
snelheid. De gezondheidscommissie constateerde dat
het besproeien van de wegen te wensen overliet en op
zondag, de drukste dag van de week, bleef dat al hele-
maal achterwege. De gemeente had echter sterke be-
zwaren tegen sproeien op zondag. De andere adviezen
nam de gemeente wel ter harte. Zo werd de tapijtklop-
perij verbannen naar terrein buiten het dorp en het ge-
meenteverslag meldt verder: De straten worden behoorlijk
schoongehouden en zoo noodig met behulp van de sproeiwagens
geschrobt, terwijl voor het ophalen van het straatvuil naar be-
hooren wordt zorg gedragen. Voor het uitbaggeren en schoonhou-
den der riolen, goten en urinoirs wordt door de Gemeentereiniging
zorg gedragen en worden de goten meermalen doorgeveegd en door
middel van de waterleiding doorgespoeld.
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Verkiezingen

Op 13 juni waren er verkiezingen voor de Provinciale
Staten. Voor Noord-Holland mocht kiesdistrict
Weesp, waar Hilversum onder viel, twee leden af-
vaardigen. Een paar weken later, op woensdag 3 juli,
was er weer een verkiezing, toen voor zes leden van de
gemeenteraad. Het uitbrengen van een stem voor de
gemeenteraad was slechts het voorrecht van de 2.816
Hilversummers die geschikt geacht werden om te
stemmen. Die geschiktheid hing met name af van de
te betalen belasting, maar ook het inkomen, het
spaargeld of behaalde examens kon bepalend zijn.
Pas in 1917 kregen alle volwassen mannen stemrecht
en twee jaar later de vrouwen. 
In 1907 had Hilversum 3 kiesdistricten, met elk zeven
kandidaten, die op meerdere kieslijsten konden
staan. Zo stonden de twee sociaal-democraten op alle
drie de lijsten. De andere kandidaten waren van chris-
telijke signatuur (1 a.r., 2 c.h., 3 r.k), liberaal (6) en
twee waren onafhankelijk. De kiezer kon binnen zijn
district een of twee kandidaten kiezen. De opkomst
was bijna 70%, maar lang niet iedereen bracht twee
stemmen uit. Zo brachten de 745 stemmers uit dis-
trict I 1284 stemmen uit. Om rechtstreeks gekozen te
worden moest de kandidaat bij de eerste stemming de
absolute meerderheid (de helft van het aantal geldige
stemmen + 1) krijgen. Alleen Johan Geradts werd
rechtstreeks gekozen. Op 10 juli vond de tweede
stemming plaats met per lijst de vier, respectievelijk
twee, kandidaten met het hoogste aantal stemmen uit
de eerste ronde. Na de verkiezing was de verdeling in
de gemeenteraad 6 r.k., 5 lib., 3 c.h. en 2 a.r.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd de strijd om de kiezer

niet altijd subtiel gespeeld. (G&E 29-6-1907)



De Gezondheidscommissie meldde dat men gelukkig
bij problemen met het drinkwater tegenwoordig een
aansluiting liet maken op de waterleiding: het boren toch
van nieuwe putten heeft niet altijd het gewenschte resultaat, het
gevolg van den zeer verontreinigden bodem in de kom der ge-
meente, waarschijnlijk grootendeels te wijten aan het voorheen
toegelaten stelsel van gestapelde beerputten.
Toch viel er nog wel wat te verbeteren: verschillende
veehouders hadden nog steeds mesthopen midden in
het dorp, die meestal voor de vervuiling van het drink-
water in de buurt zorgden. Ook was er lang niet over-
al al riolering, zodat zich bijvoorbeeld op een terrein
aan de Larenseweg rioolwater verzamelde en den nabu-
rigen bewoners grooten hinder veroorzaakte.
In april werd een rioolplan gepresenteerd door inge-
nieur Mos van Publieke Werken. Hilversum werd daar-
in verdeeld in twee gebieden, gescheiden door de lijn
Trompenberg-Boomberg-Hoogt van ’t Kruis. Deze ge-
bieden waren opgedeeld in 9 districten. Om het plan,
waarvan de totale kosten geraamd werden op 120.000
gulden, te bekostigen stelde Mos in november een bil-
lijke verdeling van de lasten voor in de vorm van riool-
belasting. De gemeenteriolen zouden voor rekening
komen van de gemeente en de huiseigenaren zouden
meebetalen aan hun aansluiting. Het plan werd in de
jaren erna geïmplementeerd. 
De straten werden verlicht met 985 avondlantaarns en
’s nachts met 210 lantaarns, alle brandend op gas uit
de gemeentelijke gasfabriek.
Hoewel nog maar heel weinig mensen de luxe hadden
van een telefoonaansluiting, werd het net steeds verder
uitgebreid. De telefoonpaal in de Kerkstraat bij de Zee-

dijk zat aan de grens van zijn capaciteit en in septem-
ber werd in de buurt een nieuwe ijzeren paal, de hoog-
ste tot dan toe, gemonteerd, wat veel bekijks opleverde.
In november werden Hilversum en een aantal omlig-
gende gemeenten toegelaten tot de telephoongemeenschap
met de Duitsche netten Bückeburg en Dettmold.

Landbouw, veeteelt en industrie
Ruim de helft van de ruim 637 hectare bouwland was
ingezaaid met rogge. Verder werd er gerst, haver, erw-
ten, voederbieten en koolrapen verbouwd en natuur-
lijk 168 hectare aan consumptieaardappels. 
Er was 878 hectare grasland met daarop 72 paarden, bij-
na 2.500 runderen, bijna 900 varkens en 2651 biggen.
Men hield ongeveer 2200 kippen, kalkoenen en eenden
en 18 bijenvolken. Er was 56 hectare moestuinen, boom-
gaarden en kwekerijen en 1264 hectare bos.
Elke laatste woensdag van de maand werd op de Groest
tussen de Veerstraat en de Herenstraat de veemarkt ge-
houden tussen 8 en 14 uur. Daar werden koeien, biggen
en schrammen (gecastreerde varkens) verhandeld. In
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Hoewel Hilversum in 1907 een

fabrieksstad was, trok de vee-

markt op de Groest, tussen de

Spuisteeg en de Veerstraat,

nog steeds volop klandizie.

(coll. Krijn Brouwer)



het voor- en najaar was er ook een paardenmarkt.
Er was zeer veel mond- en klauwzeer onder het vee en
ook enkele mensen werden hiermee besmet. Een an-
dere ziekte die in 1907 voorkwam was hondsdolheid,
weliswaar in Achttienhoven, maar het was voor de ge-
meente wel een reden om een Muilkorvenwet in te stel-
len voor de duur van vier maanden. Alle honden moes-
ten een muilkorf dragen en daar zag een bewoner van
de Bakkerstraat wel brood in. Hij adverteerde al snel
daarna met hondenmuilkorven volgens rijksmodel. Er kwa-
men hondenvangers in dienst om de honden te vangen
en nabij de aschbelt achter de gasfabriek werden honden-
hokken in gereedheid gebracht. Het publiek vond het
prachtig en probeerde zoveel mogelijk honden te red-
den van de hondenvangers. Overigens waren niet alle
agenten happig op het ondernemen van actie, zeker
niet als de hond wat groter was. 
De hilariteit werd pas echt groot toen de Muilkorven-
wet na nog geen maand werd teruggedraaid. De ge-
meente had een enorme blunder begaan door het ver-
keerde ministerie, Binnenlandse Zaken in plaats van
Landbouw, te vermelden. Alle boetes werden terugbe-
taald. De hondenvangers bleven wel actief, nu op

grond van een artikel in de apv, die het mogelijk maak-
te om loslopende honden op te pakken.
De nog maar kort in Hilversum gevestigde haardenfa-
briek van Jaarsma was een belangrijke werkgever. Ver-
der waren veel mensen werkzaam in de diamantin-
dustrie. De diamantslijperij aan de Liebergerweg kreeg
er in 1907 een verdieping bij, waarbij tevens aandacht
besteed was aan brandveiligheid en verbetering van de
hygiëne. Het gemeenteverslag meldde nog dat 31 in-
stellingen en fabrieken stoommachines aan het werk
hadden, die bijvoorbeeld zorgden voor de centrale ver-
warming (gemeente Hilversum) of brood bakten (de
Stoombakkerij van R.W. Peters).

Vervoer
De auto was in opkomst, maar voor slechts weinigen
weggelegd. Ook de fiets, die in die dagen minimaal
100 gulden kostte, was nog voorbehouden aan een
kleine groep mensen. De belangstelling bij minder ge-
fortuneerden voor zo’n karretje was bijzonder groot,
getuige het grote aantal fietsendiefstallen. In januari
werd zelfs de fiets van burgemeester Gülcher gestolen
bij de politiepost. 
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Oude firma’s, nog uit de tijd van de trekvaart, zijn ook in 1907

nog actief in de transportsector. (G&E 21-9-1907)



Ander lokaal vervoer waren onder andere paard en wa-
gen, de hondenkar en de paardentram.
Voor interlokaal vervoer was er de stoomtram en de
trein, met behalve station Hilversum een halte bij de
Crailoosche brug. De spoorwegmaatschappij besloot
om deze laatste op te heffen, wat heel wat protesten
opleverde, die niets uithaalden. Er was ook sprake van
de oprichting van de bond van forensen om zo een
vuist te kunnen maken tegen de hijsm, die soms wel
10 mensen toeliet in een 2e klasse coupé. 
Het is in onze tijd niet voor te stellen dat het station in
die tijd een populaire plek voor het zondagse tijdver-
drijf was. Door de grote toeloop werd vanaf juni alleen
nog toegang verleend met een (perron)kaartje. 
Het gevaar van de treinen werd duidelijk bij het grote
ongeluk (zie kader) bij de overweg Liebergerweg. Al
snel werden maatregelen gevraagd om deze overweg
minder gevaarlijk te maken, zoals betere verlichting,
voldoende bediening van de afsluitbomen en een ijze-
ren luchtbrug. Dit verzoek lag ter tekening bij de firma
Jaarsma. B en W onderzochten de mogelijkheid van
een brug en vroegen de hijsm bij te dragen in de kos-
ten. De brug is er nooit gekomen en de overweg werd
pas gesloten na de bouw van de Beatrixtunnel.
Eind november waren er nog drie bijna-ongelukken,
twee bij dezelfde overweg en een bij de Naarderstraat. 

Politie
Er waren politieposten op de Trompenberg, aan de
Schoolstraat en de Vaartweg.

Treinongeluk

De meest dramatische gebeurtenis in 1907 was het
treinongeluk op zaterdag 2 november om zeven uur
’s avonds op de overweg van de Liebergerstraat, nu
St. Vitusstraat, naar de Liebergerweg, dus net voorbij
de splitsing van de sporen naar Amersfoort en Utrecht.
Het gebeurde na het rangeren van een trein. De krant:
Toen de weg vrij was, wat betreft den rangeerenden trein, trok
de boomwachter, die van uit het 40 meters afstands gelegen
seinhuis zorgt voor de bediening der afsluitboomen, deze om-
hoog en de wachtenden, die van het dorp kwamen en door de
zoojuist gerangeerde wagens niet naar de zijde van het station
konden zien, spoedden zich over de rails. Juist op dat oogenblik
kwam trein 884 naar Utrecht aangereden, zoodat de locomo-
tief dwars door de menigte heen sneed en vier slachtoffers mee-
sleepte.
De machinist van de rangerende trein zag het aanko-
men en gaf het sein ‘onveilig’ met de stoomfluit, dat
door de machinist van de aanstormende trein met ‘be-
grepen’ werd beantwoord.
Te laat, vier slachtoffers werden door de machine gegrepen en
toen de trein stilstond van onder de wagens tevoorschijn ge-
haald. Het waren de 30-jarige vrouw G. Vermeulen met haar
6-jarig dochtertje; vrouw Van Beusekom, 25 jaar oud en moe-
der van een nog jong kindje en de 41-jarige S. Visser, arbeider
op de fabriek van de firma Jaarsma, allen woonachtig aan de
Lijsterweg.
Het meisje was op slag dood, de anderen leefden nog,
maar mevrouw Vermeulen overleed op weg naar het
station en Visser, die aanvankelijk totaal onherkenbaar
was, overleed kort nadat hij in de wachtkamer 2e klas-
se neergelegd was. De drie doctoren en twee verpleeg-
sters konden alleen wat doen voor mevrouw Van Beu-
sekom, die een zware hoofdwond had. Voor de drie
doden bleef niets te doen over, dan hen te reinigen en hun ver-
minkte ledematen zoveel mogelijk aaneen te voegen.
De 24-jarige overwegwachter werd geschorst en door
de politie ondervraagd. De maandag na het ongeluk
kon hij weer aan het werk, maar nu als arbeider in de
loodsen. 
Voor de begrafenis de donderdag erna kwam een gro-
te menigte toegestroomd naar de begraafplaats en de
overweg. Het verslag van de begrafenis zelf ontbreekt
omdat de vijf verslaggevers van de verschillende bla-
den de toegang tot het kerkhof was geweigerd. Vol-
gens de journalist getuigt zulk een handelwijze van een be-
krompen geest.
In december kwam de hijsm over de brug met een
schadevergoeding: de weduwe Visser ontving 10.300
gulden en mevrouw Van Beusekom 2.000. Over een
vergoeding aan de nabestaanden van mevrouw Ver-
meulen en haar dochtertje werd niets vermeld.

Advertentie voor   – dure – motorfietsen. (G&E 11-5-1907)



In september stelde de gemeente de salarissen voor de
politiefunctionarissen vast.4 De inspecteur verdiende
1.600 gulden per jaar, een hoofdagent ƒ17,50 per
week, de agenten 1e, 2e, en 3e klasse respectievelijk 16,
14,50 en 13 gulden per week. Een agent 4e klasse ont-
ving 20 cent per uur. De inspecteur kreeg een jaarlijk-
se toelage van 100 gulden voor uniformkleding, de
overigen werden door de gemeente van uniformboven-
kleding, schoeisel en handschoenen voorzien. 
De politie schreef 1.318 processen-verbaal uit, waarvan
er 1.002 behandeld werden door de kantonrechter en
de rest door de arrondissementsrechtbank. Behalve de
gemelde bekeuringen voor dronkenschap schreef de
politie 41 processen-verbaal uit wegens stroperij en
één wegens schaking. Verder waren er legio andere
overtredingen. In de krant valt te lezen welke eisen het
om stelde en hoe de (kanton)rechter daarover oor-
deelde. Bij kleinere vergrijpen kon men kiezen tussen
een geldboete of een celstraf. Vaak stond 1 gulden boe-
te gelijk aan 1 dag cel. 
Voor het schreeuwen op de openbare weg en voor rij-
den zonder licht op de fiets werd 2 of 3 gulden opge-
legd, overtredingen van de Jachtwet kostten tot 6 gul-
den. Overtreding van de Vogelwet en het niet tijdig
indienen van een verhuisbiljet leverden beide een boe-
te van 1 gulden op. Het lopen langs de spoorlijn kost-
te 3 gulden, overtreding van de Arbeids- of de Leer-
plichtwet kon wel 40 gulden kosten en het niet hebben

van een privaat in of bij de woning 15 gulden, evenals
het legen van een beerput op de openbare weg. De be-
stuursleden van FC Victoria kregen ieder 9 gulden boe-
te wegens ontduiking van de vermakelijkheidsbelas-
ting. 
Behalve fietsen en kleine dieren was ook koperdraad
en natuurlijk contant geld in trek bij het dievengilde.
Op diefstal stond altijd celstraf en vergeleken met de
huidige maatstaven was de straf vaak extreem. Tegen
een timmermansleerling die een potje lijm van zijn
baas had gestolen, werd drie maanden celstraf geëist
en de dief van een zak lompen en een worst kreeg zes
maanden cel. Recidivisten van kleinere vergrijpen
moesten ook rekening houden met celstraf. Zo werd
iemand wegens herhaalde dronkenschap veroordeeld
tot opzending naar een rijksinrichting voor 1 jaar. 
Ook op valsheid in geschrifte stond celstraf. Een valse
handtekening onder een abonnementskaart van de
hijsm kwam in eerste instantie op 2 maanden te
staan, maar werd door de rechtbank gewijzigd in 6
maanden. De grootste zaak waarover in de krant werd
bericht, was de fraude bij de Hollandse Hypotheek-
bank. Die had al in december 1905 plaatsgevonden,
maar de zaak liep door diverse herzieningen en cassa-
tie tot eind 1907. Beide verdachten, onder wie de in
Hilversum woonachtige jonkheer De Geer, werden
veroordeeld tot 4 jaar cel. 
Bij brand was de politie het eerste ter plekke, maar kon
vaak niet veel uitrichten omdat zij niet beschikte over
de juiste middelen. Dat werd ongetwijfeld beter na de
instelling van de professionele brandweer (zie hier-
voor het artikel over de brandweer). In 1907 was er 30
keer brand, meestal binnenbrandjes of brand op de
hei. Slechts vier keer was er een uitslaande brand. De
brandspuithuizen stonden op het Langgewenst, aan
de Violenstraat en de Huygensstraat.

Noten
1 Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek (SAGV), Ar-

chief gemeentebestuur Hilversum 1851-1939, nr. 5505. De ci-
taten zijn uit het verslag afkomstig.

2 Bedenk dat antibiotica pas na de Tweede Wereldoorlog in
Nederland beschikbaar kwamen. 

3 SAGV, Gemeentebestuur 1851-1939, nr 5330, Huishoudelij-
ke verordeningen.

4 Zie noot 3.
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Wethouder Jacob Peet Jz. was in 1907 een verklaard tegenstan-

der van de aanleg van een tunnel onder het spoor. Pas in 1938

verving de Beatrixtunnel de gevaarlijke overweg-Lieberger-

straat. (coll. Museum Hilversum)



Hilversum in 1907

Januari

Burgemeester Gülcher uit bezorgdheid over werkloosheid in
bouwvak in deze gemeente. Andere industrieën, met name de ta-
pijt- en diamantindustrie, bloeien. De burgemeester trekt zijn
ontslagaanvrage, gedaan in een ogenblik van ontstemming en
moedeloosheid in de vorige raadsvergadering naar aanleiding
van de keienkwestie, weer in. 
Optochten van werklozen (24 en 25 januari).

Februari

Muilkorvenverordening van kracht i.v.m. hondsdolheid.
Concessieaanvraag voor de aanleg en exploitatie van een elektri-
sche tram in en door Hilversum wordt afgewezen omdat de con-
cessie van de ’s-Gravelandse paardentram nog loopt.
De burgemeester geeft aan Oscar Carré, directeur van de Kon.
Nederlands Circus te Amsterdam, toestemming om op een ter-
rein aan de Wernerlaan, achter het hotel De Zwarte Arend, tus-
sen 10 en 24 juli zes of zeven voorstellingen te geven.
Verzoek van 23 bewoners ’s-Gravelandseweg en 10 stalhouders
om deze weg niet te bekeien, maar de bestaande klinkerbestra-
ting te behouden. De gemeenteraad besloot afwijzend op de ver-
zoeken te beschikken omdat de keien al aangeschaft waren.
Schutterij per 31 mei 1907 definitief opgeheven. De gemeente-
raad besluit de officieren en onderofficieren nog 5 jaar wachtgeld
te betalen. 

Maart

Een brief van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
aan de gemeente in zake de bouw van de spoortunnel. Voor ken-
nisgeving aangenomen.

April

Voorbespreking vergadering Stad en Lande. Erfgooierskwestie
speelt weer op.
Kinderbewaarplaats Noordse Bosje geopend (22/4).
Rioleringsplan Hilversum wordt in de raad besproken.
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De wereld buiten Hilversum in 1907

Januari

Opening door Maria Montessori van haar eerste casa dei bambini,
waarin zij haar didactische ideeën vorm gaf. (6/1)
In Amsterdam verschijnt het eerste nummer van De Notenkraker,
het zondagsblad van het sociaal-democratische dagblad Het Volk.
Mary Dresselhuys geboren (22/1).

Februari
Het extra-parlementair kabinet De Meester-Van Raalte (liberaal,
1905-1908) vraagt ontslag nadat de oorlogsbegroting van minis-
ter Staal door de Eerste Kamer verworpen werd (11/2).
Bij een scheepsramp bij Hoek van Holland met de SS Berlin ko-
men 123 mensen om het leven. (21/2).
Ontstaan van de Koninklijke Shellgroep door een fusie tussen de
Koninklijke Nederlandse Petroleum Mij. en de Engelse Shell. 

Maart

De tweede Doema treedt aan in St Petersburg.
Eerste parlementaire verkiezingen in Finland. Aan deze verkie-
zingen doen voor het eerst vrouwen mee als kandidaten.
Konstantin Karamanlis (Grieks staatsman) geboren (8/3).

April

W.F. van Rappard volgt de afgetreden minister Staal op als mi-
nister van Oorlog. Het kabinet trekt haar ontslag in (4/4).
Nikolaas Tinbergen (Nederlands wetenschapper, nobelprijs voor
de geneeskunst 1973) geboren (15/4).

Even over 1907

Wim Dral
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Mei

Voorstel tot reorganisatie brandweer. Noodzakelijk door uit-
breiding gemeente. B en W achten echter een aparte beroeps-
brandweer niet nodig; men kan gebruik maken van het personeel
van de gemeentereiniging. Daarmee heeft Hilversum niet de best
mogelijke brandweer, maar B en W vertrouwen erop dat deze or-
ganisatie voldoende zal zijn.

Juni

De heer Van der Smit maakt in de gemeenteraad een opmerking
over de onvoldoende politiebewaking bij de moeilijkheden op de
Meent in verband met de Erfgooierskwestie. Dagelijks is er vier man
politie aanwezig. De mannen worden er echter slecht verzorgd. Ei-
genlijk zou Stad en Lande zelf voor bewaking moeten zorgen.
Ontwerp verordening voor de gemeentebrandweer door de raad
aangenomen. De voorgenomen bouw van een loods voor de
brandweer, met een smidse, achter de Vaalt, gaat niet door, maar
deze werkplaats zal worden ondergebracht in het spuithuis op
het Langgewenst. Hiermee wordt ƒ300 bespaard. 
Raad besluit tot stichting van een fonds tot bevordering der
werklozenverzekering.

Juli

Schilder Antonius Brouwer 80 jaar (18/7).
Brief B en W Naarden om te komen tot een oplossing van de Erf-
gooierskwestie, zo nodig door ministeriële maatregelen te vra-
gen. Gaat om toepassing van de schaarbrief, waarover discussie
bestond. Twee mogelijkheden: Stad en Lande houdt voet bij stuk,
voert de schaarbrief stipt uit en treedt op bij overtredingen; of
Stad en Lande besluit de soevereine rechten en beheer over te dra-
gen aan elk der zes Gooise gemeenten. B en W stellen voor niet
op het verzoek van Naarden in te gaan. 
Tijdelijke opheffing schoolkringen: Violenschool zit helemaal
vol zodat een aantal kinderen er niet geplaatst kan worden. B&W
stellen voor de schoolkringen tijdelijk op te heffen zodat die kin-
deren op de Huygensschool terecht kunnen. Deze school is nog
maar half gevuld, maar staat helemaal aan de andere kant van
Hilversum. De grote afstand die de kinderen dagelijks moeten lo-
pen – waarbij gevaarlijke overwegen moeten worden genomen –
acht de raad een te groot bezwaar.
Aankoop grond in wijk J ter verbetering van de waterafvoer, ten
behoeve van de aanleg van riolering
Benoeming bestuur werklozenfonds, officieel: Fonds tot bevorde-
ring der verzekering tegen de geldelijke gevolgen van onvrijwillige werk-
loosheid in de gemeente Hilversum. Benoeming drie raadsleden: H.
Nieuwenhuijsen, D. Kuiper en A.G. van der Linden.
De heer Kuiper vraagt hoe het komt dat Carré nu toch voorstel-
lingen op zondag geeft. B en W: vergunning al vorig jaar gege-
ven en die bevat geen bepalingen tegen voorstellingen op zon-
dag. Ook de al afgegeven vergunning voor volgend jaar bevat die
bepaling niet. Kuiper had in de vorige vergadering daarvoor geen
voorstel gemaakt, slechts de wens uitgesproken.

Mei

De al van 1899 daterende Nederlands-Indische Mijnwet treedt
met ingang van 1 mei in werking.

Juni

In juni wordt al weer binnen een jaar de tweede Doema (de Doe-
ma van de volkstoorn) ontbonden en de derde Doema (van heren,
poppen en lakeien) geïnstalleerd. Het hof van de tsaar Nicolaas II
wordt overheerst door Raspoetin.
Tweede conferentie van Den Haag; regeling van het oorlogsrecht.

Juli

Bij Zaandam wordt de Hembrug over het Noordzeekanaal in ge-
bruik genomen. Het is de langste draaibrug van Europa (6/7).
In Schiedam wordt de Bond van Christen-Socialisten opgericht
(13/7).
Eerste Wet op het Arbeidscontract verschijnt in het Staatblad.
Begin van de scouting. Robert Baden Powell start het eerste scou-
tingkamp op Brownsea Island (25/7).
Korea wordt Japans protectoraat.
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Augustus

De Hervormde Synode spreekt zich fel uit tegen de geboortere-
geling zoals die wordt voorgestaan door het neomalthusianisme
(13/8).
Een Brits-Russische conferentie. Russisch-Brits verdrag over
Azië. Verdeling van invloedssferen (31/8). 

September

Nieuw Zeeland en Newfoundland worden dominions.

Oktober

De kolonie Walden van de schrijver Frederik van Eeden wordt ge-
sloten.
Door belangentegenstellingen worden op de Twee conferentie
van Den Haag niet de verwachte resultaten behaald.

Augustus

Verzoek extra krediet ƒ150 voor onderzoek der gemeentepomp
hoek Kerkstraat/Doelensteeg en verwijderen van alle andere ge-
meentepompen. De genoemde pomp in de Kerkstraat is verbe-
terd door een proefboring (kosten ƒ650), maar het verbeteren
van de andere pompen gaat dus veel te veel geld kosten, vandaar
voorstel tot weghalen. 
Gedeeltelijke riolering wijk J. Beoogde kosten:ƒ16.000. Goedge-
keurd en rioleringsplan vastgesteld.
Verzoek krediet ƒ11.000 voor tijdelijke voorziening overbelaste
Violenschool. Het oorspronkelijke plan 40 kinderen door te stu-
ren naar de Huygensschool is inmiddels ingetrokken en in plaats
daarvan is er een voorstel om hulpschool neer te zetten met drie
klassen, een handwerklokaal en de nodige dienstruimten. De ge-
meenteraad gaat hiermee akkoord.
Tunnelbouw. Voorstel van K.J. Perk en vier andere raadsleden
om het tot stand komen van een tunnel te bespoedigen. Willen
dat B en W toestemming aan de hijsm geeft om de tunnel aan te
leggen. Voorstel Perk aangenomen.
Verlaging schoolgeld hbs: Commissie Financiën adviseert ne-
gatief, want trekt teveel extra leerlingen aan, waardoor uitbrei-
ding van de gebouwen en personeel nodig wordt. Wordt voor de
gemeente te duur. De raad vindt echter dat de hbs ook bereik-
baar moet worden voor kinderen van ambtenaren etc. en niet al-
leen een eliteschool moet zijn en besluit tot verlaging minimum
schoolgeld naar ƒ60.
Half augustus uitbraak mond en klauwzeer.

September

Inrichting besmettelijke zieken aan de Neuweg: oude inrichting
aan de Gasthuisstraat voldoet niet meer en B en W willen over-
gaan tot aanbesteding van a) een dienstgebouw met woning voor
de verpleger; b) een ziekenbarak met observatie (barak 1); c) een
ziekenbarak (barak 2); d) een ontsmettingsgebouw. Raad ak-
koord.
Tunnelbouw: B en W willen wijziging raadsbesluit tot tunnel-
bouw, 13 maart 1906. Probleem met de overeenkomst met de
hijsm: deze wil geen garanties geven over een maximale bouw-
som voor de tunnel.
Aanbesteding hulpschool Violenstraat.

Oktober

Verzoek H.A. Groenesteyn en P.J. van Dijk, leraren Nederlandse
Taal aan de Burgeravondschool, om salarisverhoging. Ze willen
even goed betaald worden als de andere leraren aan de avond-
school. Dit wordt (10 voor, 6 tegen) goedgekeurd door de raad. 
De kadervereeniging der voormalige schutterij zal haar vaandel
niet zonder voorwaarden aan de gemeente afstaan. Voor kennis-
geving aangenomen.
Verzoek van de gemeenteraad van ’s-Graveland om het school-

geld voor de hbs voor niet-inwoners van Hilversum te verlagen,
en een instemmingbetuiging van B en W van Kortenhoef en van
Loosdrecht. Raad besluit te antwoorden dat ze dat best willen
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doen, mits de genoemde gemeenten dan uit hun eigen gemeen-
tekas het tekort aanvullen.
Verzoek Hilversumsche Gymnastiek Vereeniging om verlaging
huur gymnastieklokalen. Aangehouden tot begrotingsbespre-
kingen.
Verzoek J. en H. Boelhouwer, schippers alhier, om doorlopend
gebruik te mogen maken van een losplaats langs de Berestein-
seweg. 
Voorstel om onderwijs beginselen der Franse taal aan de OLS aan
de Jonkerweg te geven door onderwijzer F. Wever. Raad akkoord.

November

Tunnelbouw: Voorstel B en W om loopbruggen te bouwen aan
de Laarderweg en de Liebergerweg in plaats van de bouw van een
tunnel. De raad vindt echter dat een tunnel grote voordelen heeft
en acht de bruggen van slechts beperkte betekenis. Het voorstel
van B en W wordt verworpen.
Verwondering in de raad dat er al berichten over de voetbrug Lie-
bergerweg en de plannen voor de invoering van een rioolbelas-
ting in de krant hebben gestaan. De pers is daarover echter niet
officieel door de gemeente bericht. Er is dus gelekt.

December

Er wordt eervol ontslag verleend aan W. van Dijk uit zijn betrek-
king als commissaris van politie.

Sommige buurten, zoals de Bloemenbuurt, zijn nog zonder
nachtlantaarns, zo blijkt uit de rondvraag tijdens de gemeente-
raadsvergadering. De burgemeester wijst erop dat er een direc-
tiewisseling aan de gang is op de gasfabriek en dat de nieuwe di-
recteur de gehele straatverlichting grondig zal herzien.

November

Indian Territory en Oklahoma Territory worden de 46e staat
Oklahoma van de Verenigde Staten.

December

Twee explosies in kolenmijnen in de VS (in West Virginia en
Pennsylvania).
Minister Lely van Waterstaat pleit voor net van autowegen waar
men zonder bezwaar hoge snelheden mag ontwikkelen van 60
tot 80 km (in de toekomst zelfs 100 km).
De Tweede Kamer stemt tegen de begroting van de minister van
Oorlog voor het jaar 1908. Dit betekent het definitieve einde van
het kabinet De Meester-Van Raalte.
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