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De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudend-

heid en een oog voor detail met een onverzadigbare liefde voor zijn of haar

‘onderwerp’. Een select gezelschap van verzamelaars is op die manier sinds jaar en

dag op zoek naar alles wat met Hilversum te maken heeft. Collecties van meer dan

vijfduizend exemplaren zijn daarbij geen uitzondering. Het Hilversums Historisch

Tijdschrift vraagt verzamelaars naar hun ‘top vijftien’ van de mooiste meest bijzon-

der of zeldzame ansichten in hun bezit. Achtste in de reeks is Harmen Visser.

In 2002 is hij begonnen met z’n website Oude foto’s van Hilversum (http://

members.chello.nl/h.visser68/hilversum.html) en inmiddels staan er ruim

1400 plaatjes op. Harmen Visser (1944) was tot zijn pre-pensioen onderwijzer

aan de voormalige Huygensschool, tegenwoordig Van Leeuwenhoekschool.

Veertig jaar lesgeven en een nostalgische instelling hebben hun vruchten afge-

worpen. Vissers kloeke website is onderverdeeld in tien thema’s: gezondheid,

Gooise Vaart, Groest, de Kei, Kerkbrink, Kerkstraat, omroep, scholen, station

en stationsplein en openbaar vervoer. De overige straten van het dorp komen al-

fabetisch aan de orde, terwijl kaarten en plattegronden, straatnamen en ge-

schiedenis van Hilversum aparte rubrieken vormen. Nieuw is de rubriek ‘Hilver-

sum in kunst en kunst in Hilversum’. 

Oude dorpsbeelden verzamelt hij, prenten, ansichten en bijzondere foto’s. Alles

digitaal. Aan kleurenfoto’s doet hij niet, want ‘dan komt de moderne tijd te

dichtbij’. Niet dat Visser een man is die vindt dat vroeger alles beter was. Maar

de wederopbouw kort na de Tweede Wereldoorlog heeft hij wél ervaren als een

zinderende tijd. En toen kwam ook nog de watersnoodramp in Zeeland erbij. Hier in Hil-

versum vlogen op zondag 1 februari de dakpannen over de Groest. Ik hoorde over de overstro-

ming op de radio en ging als negenjarig jochie spullen ophalen voor de getroffenen.

Een bezige bij is hij en sinds zijn pensioen is het er niet beter op geworden. Niet

alleen werkt hij als vrijwilliger met demente bejaarden in ‘Gooizicht’, reist hij de

hele wereld rond met zijn camper en is hij een toegewijd vader van vijf kinderen

(die hij stuk voor stuk in de klas heeft gehad) en zeven kleinkinderen, ook is hij

een enthousiast amateur-fotograaf en bouwer van modelboten. Mijn probleem is

dat ik eigenlijk alles leuk vind’, zegt hij. En zijn website? Die probeert de oud-onder-

wijzer voor iedereen toegankelijk te maken. Ik ben niet belerend, maar ik wil de men-

sen zo graag wat vertéllen.

Verzamelaars van oude ansichten (8)
Harmen Visser
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De protestants-christelijke Wilhelminaschool aan de Koningsstraat, geopend op maandag 3 maart 1884. Als la-

gere school gesloten in 1955 en afgebroken rond 1957. Dit is mijn lagere school. Rechts op de foto

was de ‘kleuterafdeling’, in het middelste gedeelte zat wat men tegenwoordig de ‘middenbouw’

zou noemen en links de ‘bovenbouw’. In het achterste gedeelte bevond zich ‘de gymzaal’ annex

het speellokaal met een krakende, houten vloer. Heel wat splinters zijn daar uit kindervoetjes ge-

haald. De lantaarnpaal voor het middelste gedeelte van de school stond er na de Tweede Wereld-

oorlog nog steeds. Maar hij was uit deze optiek toen niet meer zichtbaar, omdat de voorgrond be-

bouwd was met onder meer het glasbedrijf van de firma Motshagen, dat nu op de Nieuwe Haven-

weg is gevestigd. Precies achter de lantaarnpaal hing de schoolbel aan de buitenmuur. Een school-

plein was er nauwelijks, zodat we tijdens de pauzes de Koningsstraat overstaken en tot halverwege

het Eikbosserpad mochten spelen, bij de eerste ingang van het nieuwe gedeelte van de R.K.Z. In

1955 werd deze school gesloten en verhuisden we naar de spiksplinternieuwe Wilhelminaschool

onder aan de Gijsbrecht van Amstelstraat, dicht bij het Laapersveld.

De Heideschool aan de Heidestraat rond 1897. Mijn belangstelling voor oude foto’s en ansichten werd

gewekt door het boekje ‘Hilversum in oude ansichten’ van G. van Bokhorst uit 1968, voormalig

schoolhoofd van de Heideschool. Een door de auteur gesigneerd exemplaar heb ik van mijn vader

gekregen, die als kind op deze school heeft gezeten en zodoende ook de heer Van Bokhorst per-

soonlijk heeft gekend. De School met den Bijbel (uit 1876) werd opgeheven wegens terugloop van

het aantal leerlingen. Op de plek van vroegere schoolgebouw staan nu woningen.
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De Koningsstraat (voorheen Krakebeen) ter hoogte van de Rozenstraat, gezien richting de Neuweg. Links de Prin-

senstraat. Dit is het gedeelte van de Koningsstraat waar ik mijn jeugd heb doorgebracht en waar-

door wij als kleuters, vanaf de Wilhelminaschool – gewapend met een houten schep – naar de

‘Oude Haven’ liepen om daar in de zandbak te spelen. Daar was toen nog een speeltuin. ‘t Was een

lekkere wandeling en ik kon onderweg nog even naar mijn moeder zwaaien. We woonden destijds

in de Chrysantenstraat.

‘Oude Haven’ met zwembad. Bij de ‘Oude Haven’ was vroeger een open bad- en zweminrichting, die in

1884 door de heer Schoterman werd gesticht. In 1898 is het zwembad opgeheven door gebrek aan

belangstelling. Zwemmen was in die tijd nog geen gemeengoed en badkleding, hoe gesloten dan

ook, werd vaak gezien als onzedelijke kledij. De taluds waren voor ons prachtige speelgelegenhe-

den, zeker ‘s winters als ‘de vaart’ was bevroren. Je ging met de slee van het talud af en over het ijs

en dan maar kijken wie het verste kwam. Ondertussen reden bij de bunkers auto’s af en aan met

pekel en strooizand voor ‘het dorp’. Bij strenge winters kon je zelfs van hieruit onder de Honden-

brug door, via de Gooische Vaart en het Hilversums Kanaal helemaal naar Loosdrecht schaatsen.
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De voetgangersbrug over het spoor. Het ultieme genot van een Hilversumse jongen was om in de rook

te gaan staan van onder je door rijdende stoomlocomotieven. Het stonk! Je werd even wat warmer

en zag niets. De spanning om zo’n groot metalen monster onder je door te voelen rijden was

enorm. Het bezorgde je een soort overwinningsgevoel. Bij thuiskomst stonk je echter nog steeds,

dus mocht je dit de volgende keer niet meer doen! Ook het uitzicht vanaf deze voetgangersbrug

was interessant. Het station, de Stationsstraat, het Stationsplein en de remise van de Gooise tram

aan het begin van de Larenseweg kwamen goed in beeld.

De ‘Oude Haven’ met zand- en zoutbunker, gebouwd door Dudok in 1941. Zowel links als rechts van de zand- en zoutbunker waren steile,

stenen trappen. Daar kon je, als geoefende waaghals, ook met de slee vanaf maar dan moest het wel heel flink gesneeuwd hebben,

terwijl het dan toch nog ‘vrij link’ bleef. In de zand- en zoutbunker zit nu een handel in tropische- en subtropische vissen, de Rif-

wachter. 



De ingang van het badhuis tussen

Bosdrift en Hilvertsweg (rechts).

De foto dateert uit de periode
dat de meeste huizen nog
geen douche bezaten. Je ging
erheen als je niet meer in de
teil paste. Er waren diverse
badhuizen in Hilversum, zoals
deze tussen de Bosdrift en de
Hilvertsweg. Voor zo’n twintig
cent kon je hier een verkwik-
kende douche nemen. Een bad
was aanzienlijk duurder en
daar kon dus geen sprake van
zijn. Eénmaal per week,
meestal vrijdags, ging ik naar
het badhuis, zodat ik in het
weekend redelijk schoon was.

De gashouders van de gasfabriek aan de Jan van der Heijdenstraat hoek Minckelersstraat. Vreemd genoeg mochten veel kinderen uit Hil-

versum-zuid vroeger niet ‘over het spoor’ komen. Maar ik liep regelmatig met mijn ouders door de Beatrixtunnel om verjaarda-

gen te vieren bij familieleden. Was je eenmaal de tunnel gepasseerd dan begon je de gasfabriek al te ruiken. Alsof die tunnel

een geurgrens voorstelde. Een penetrante lucht, die al spoedig afzwakte omdat het reukorgaan zich snel in de maling laat ne-

men. Liep je eenmaal langs de enorme, ronde gashouders dan rook je eigenlijk niets meer. Mensen die daar toen in de buurt

woonden zullen waarschijnlijk ook weinig hebben geroken. Op de terugweg, meestal in het donker, zagen de gashouders er 

nog onheilspellender uit.



Waterpolowedstrijd in het

zwembad aan de Kapelstraat.

Begin jaren vijftig begon-

nen de zwemlessen in Hil-

versum. Zwemmen aan ha-

ken met lussen of aan een

soort takel, die je horizon-

taal in het water liet zak-

ken. De meeste Hilversum-

mers van mijn leeftijd zul-

len zich dit badhuis, waar

onder leiding van Jan Sten-

der olympische kampioe-

nen werden getraind, wel

herinneren. Langs het

zwembad, tevens de thuis-

basis van de HZC en de

Robben, waren in de leng-

terichting van het bad drie

metalen verwarmingsbui-

zen aangebracht. Daarop

kon je heerlijk zitten staren

naar het water, terwijl je langzaam weer warm begon te worden. De trainingstijden van de HZC en de Robben waren streng ge-

scheiden vanwege hun rivaliteit. Zo’n concurrentie bestond er ook tussen de voetbalverenigingen Hilversum en ‘t Gooi. Je hoorde

bij die ene club en bemoeide je niet met de andere. Een rivaliteit die gelukkig alleen tot uiting kwam in woorden en niet in hand-

gemeen. Tijden veranderen, wat dat betreft helaas niet ten goede. 

Kijkje in de Koningsstraat vanaf de hoek met de Havenstraat. Komend vanuit de Koningsstraat op weg

naar het badhuis, kon je hier op de hoek op de stoep heimelijk een sigaretje roken. De komende

douchebeurt zou immers alle geursporen uitwissen, zodat reprimandes uitbleven. Als je overstak

kon je ook boven op de zand- en zoutbunker op één van de drie bankjes gaan zitten met uitzicht

over de ‘Oude Haven’. Er stonden exact drie bankjes. In de stenen afrastering, die je moest behoe-

den voor een onvrijwillige val zaten drie wafelvormige smeedijzeren hekken, waarachter de banken

stonden, zodat je een vrij uitzicht had. Overigens vreemd dat zulke details je bijblijven. 
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Achterzijde van de Julianaschool (MULO) aan de Eik-

bosserweg. Uiterst rechts op de foto de kamer van

J.P. Verheule, de toenmalige directeur. Daarnaast het

twee etages hoge hoofdgebouw en links de gang naar 

de Catharina van Rennesschool (kleuterschool), die de

hoofdingang aan de Egelantierstraat had. Na de Wil-

helminaschool ben ik naar de eveneens protes-

tants-christelijke Julianaschool gegaan, aan de

Eikbosserweg, een op 15 maart 1927 geopende

Dudok-school, die in 1982 als onderwijsinstel-

ling gesloten werd. Toen ik op deze school zat

ben ik in 1958 naar de Wereldtentoonstelling in

Brussel geweest. Toentertijd een hele onderne-

ming met grensdocumenten en echte Belgische franken. Ik herinner mij hier voor het eerst kleurentelevisie in een experimentele

fase gezien te hebben. Leergierig als altijd heb ik op deze wereldtentoonstelling veel paviljoens bezocht en bekeken. Naast het Ato-

mium sprong ook het enorm grote Engelse paviljoen in het oog. Ik kan mij overigens niet meer herinneren wat ik binnen heb ge-

zien, maar het idee van burgemeester Boot om het paviljoen te kopen, te laten demonteren en in Hilversum als de Expohal weer op

te bouwen, sprak mij wel aan. Er zullen weinig mensen zijn die in twee verschillende landen in hetzelfde gebouw hebben gelopen!  

Expohal met kassa’s in volle glorie. De Expohal in Hilversum, feestelijk geopend in 1960, heeft veel

functies gehad. Van binnen was het een imponerend grote, kale en redelijk ongezellige ruimte

waarin veel sport kon worden bedreven. De akoestiek was slecht. Ik heb hier in mijn kweekschool-

tijd vaak volleybalwedstrijden gespeeld. De jaarlijkse strijd om het schoolkampioenschap van Hil-

versum tussen de Ludgerus Kweekschool en de Rijkskweekschool is voor mij onvergetelijk. Soms

wonnen zij en dan weer wij. Altijd spannend en sportief. Ondertussen is het hele complex afgebro-

ken. Naar verluidt kwam het door de gebrekkige isolatie met de daaraan verbonden hoge energie-

kosten. Ook de inpandige regenwaterafvoer zou problemen hebben veroorzaakt.



Sloop Huygensschool in 1988.

Na de Rijkskweekschool en

de militaire dienst werd ik

in 1968 aangesteld als on-

derwijzer op de Huygens-

school. Het oorspronkelijke

gebouw van de Huygens-

school (voorschool) en de

Van Leeuwenhoekschool

(achterschool) stond op de

hoek van de Huygensstraat

en de Van Leeuwenhoek-

straat. Het werd in 1905

voor ƒ 48.440 gebouwd en

is in 1988 afgebroken om

plaats te maken voor een

semipermanent gebouw,

dat nu de Van Leeuwen-

hoekschool heet. Deze naam is gekozen omdat het toegangshek aan de Van Leeuwenhoekstraat is. Voorheen was de opening in

het hek aan de voorzijde van de school aan de Huygensstraat. Hoe kan de gemeente dit allemaal bedenken! De kosten van renova-

tie bleken bij berekening hoger uit te vallen dan het plaatsen van een nieuw gebouw. 

Overigens ben ik nog steeds op zoek naar foto’s van vóór 1940 van de Huygensschool en/of de Van Leeuwenhoekschool, de school waaraan ik veertig

jaar verbonden ben geweest.
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Rechts:

Hilversumse vrouwen drinken een mok thee met soldaten van de derde Canadese infanterie divisie op 14 juni

1945. Mijn website met ruim 1400 foto’s van Hilversum wordt regelmatig bezocht (38.000 hits)

door geïnteresseerden uit alle windstreken. Deze bezoekers, onder meer afkomstig uit Australië,

Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika de VS en Canada zijn vaak geëmigreerde Nederlanders met een sterke

hang naar vroeger. Oud-Hilversummers of bijvoorbeeld Canadese militairen die hier na de bevrij-

ding feest vierden. Geheel onverwacht kreeg ik deze en nog meer foto’s opgestuurd en ik heb ze

natuurlijk op mijn site geplaatst. Het opsturen van foto’s gebeurt regelmatig en ik ben daar uiter-

aard blij mee, omdat het vaak om uniek en nooit eerder gepubliceerd materiaal gaat. Ook is com-

mentaar op mijn teksten altijd welkom. Zo is mijn site met foto’s regelmatig aan vernieuwing,

aanpassing en uitbreiding onderhevig. Een site met foto’s waaraan iedereen in principe zijn of

haar bijdrage kan leveren. 



Op het Sportpark Hilversum wer-

den op 20 juni 1945 prijzen uit-

gereikt aan militairen die mee

hadden gedaan aan een sport-

manifestatie. De stenen tribunes

werden later bijgebouwd.

hht-ep 2011/1  27



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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


