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Zaterdagmiddag 7 april metselde pastoor Z.A.V.M. van
Ditzhuyzen, groot pleitbezorger van een eigen vereni-
gingsgebouw van de St. Joseph-werkliedenvereniging, de
eerste steen. Het vereenigingsgebouw zal na oplevering een zaal
bevatten van 13 bij 9.30 M. en plaats bieden aan 150 personen,
meldde De Gooi- en Eemlander de maandag erop. De toegang
komt aan de verlengde Zonnebloemstraat [de latere Boreel-
straat, EdP.]. De lengtezijde, van het gebouw ligt aan de Bosch-
drift, naast de Chr. Fröbelschool, terwijl achter nog ruimte is voor
eventueele uitbreiding. De voltooiing is in Juni.
Enkele dagen voor de officiële ingebruikname op zondag
29 juli had De Gooi- en Eemlander al een kijkje genomen. Het
verenigingsgebouw maakt uitwendig, opgetrokken in waalsteen,
door den massieven vorm een kloeken indruk en past zich aan bij
de aangrenzende voorbereidende school. [Bedoeld wordt het
‘kleutertehuis’ van de Vereniging voor Christelijk Lager
Voorbereidend Onderwijs aan de Neuweg 357, EdP] De
hoofdingang is ter zuidzijde achter de hoekronding. Het inwen-

dige bestaat uit een portaal, dat toegang verleent aan een zaal met
podium (tooneel) en een balkon, te bereiken langs het trappenhuis
bij de toiletten. Ook is er een buffet aangebracht. Ten slotte no-
teerde de krant dat onder het gebouw fietsen konden
worden gestald. De Gooi- en Eemlander, die eerder melding
had gemaakt van 150 personen, schreef nu dat de zaal 125
zitplaatsen bood en het balkon nog eens 53. Volgens de
bepalingen van de brandweer mochten er echter in totaal
maar 130 personen in. 

Aanwinst
Op 29 juli 1934 werd het gebouw aan de Bosdrift nr. 100
feestelijk in gebruik genomen. Na de ochtendmis in de
Clemenskerk en een gezamenlijk ontbijt in het (tot dan
toe door de katholieke arbeiders gebruikte) Jeugdgebouw
aan de Leliestraat volgde de plechtige inwijding. Niet
door pastoor Van Ditzhuyzen, die in de tussentijd om ge-
zondheidsredenen was vertrokken, maar door diens op-
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volger, pastoor A. L. Akkerman. Hierna droeg de heer G.
Mei, waarnemend voorzitter van het bouwfonds-comité,
het gebouw over aan het bestuur, in de persoon van voor-
zitter J. Sikking. Mei besloot zijn toespraak met een
woord van dank aan de ontwerper, (gemeente)architect
N. Andriessen en aan de aannemer, de heer J. Spellen.
Het verenigingsgebouw aan de Bosdrift - schuin tegen-
over de Zonnebloemstraat  - was voor een belangrijk deel
uit hout opgetrokken. Op de begane grond bevond zich
een zaal met daarin een podium voor voorstellingen.
Boven de ingang en het houten buffet bevond zich een
(inpandig) balkon. 
Het nieuwe gebouw werd niet alleen door de werklieden-
vereniging gebruikt. In september 1934 maakte pater
Simon Buis van de Congregatie van het Goddelijk Woord
(Societatis Verbi Divini - SVD) zijn opwachting in Hilver-
sum. Buis maakte propaganda voor het missiewerk. Voor
dat doel had hij drie films over Indië laten maken: Amor
Ira, AnakWoda en Rio Rago. Deze vertoonde hij al acht jaar
lang overal in den lande. Een jaar eerder had Buis Hilver-
sum al eens aangedaan voor een filmvertoning, op zon-
dag 7 en maandag 8 januari 1933 in de H. Hartparochie. 
Dit keer wilde Buis zijn bekendste (en door hemzelf ge-
monteerde) missiefilm Ria Rago, de heldin van het Ndona-
dal. Offerleven en Offerdood van een jeugdig Christenmeisje
diverse malen en op twee plekken in Hilversum vertonen.
Respectievelijk op maandag 24 en dinsdag 25 september
in het nieuwe verenigingsgebouw aan de Bosdrift voor de
Clemensparochie, en op de woensdag en donderdag
daarop - voor de overige Hilversumse parochies - in het
gebouw van de werkliedenvereniging aan de St. Anna-
straat.
De eerste voorstelling begon die maandagmiddag om-
streeks half vijf. Het publiek bestond uit 153 meisjes, het
merendeel zes tot veertien jaar oud en afkomstig van de

Vooraanzicht van het gebouw aan de Bosdrift (SAGV).

De brand trok veel toeschouwers, onder wie zusters van
het nabijgelegen Carolustehuis.
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beide lagere scholen van de Clemensparochie, de St. Ge-
rardusschool (Irisstraat 2b) en de St. Clemensschool (Le-
liestraat 10). De meeste kinderen (146) zaten in de zaal.
Aan de 175 stoelen die daar al stonden waren die ochtend
25 geleende stoelen toegevoegd. Zeven meisjes (onder
wie de 15-jarige Johanna v.d. Ven) keken vanaf het bal-
kon, waar circa twintig stoelen stonden, naar de film.

Batiklappen
Aanwezig waren die middag diverse volwassenen. In de
eerste plaats pastoor Simon Buis en broeder G.J. Duimel
van dezelfde congregatie, die als filmoperateur fun-
geerde. Het tweetal had die ochtend, geassisteerd door
een bestuurslid van St. Joseph, op een houten platform
tussen het buffet en de achterwand twee ‘kofferkino’s’
(kofferprojectoren van het merk De Vrij) en de geluids-
installatie neergezet. Om de kostbare apparatuur tegen
nieuwsgierige kinderen te beschermen of ter versiering
was er een ‘cabine’ van stokken, latten, tentdoek en ba-
tiklappen omheen gebouwd. 
De voorstelling werd verder bijgewoond door drie leer-
krachten (onder wie onderwijzeres zuster R.P. Aarsen en
onderwijzer L.P. Welling) van beide scholen, mensen van
St. Joseph (onder wie juffrouw van Os, die in het vereni-
gingsgebouw ‘dienst deed’ en juffrouw B. Murk van de
Propagandaclub van de St. Clemensparochie) en drie
nonnen van het St. Carolustehuis, op een steenworp af-
stand aan de Bosdrift.
Tegen half zes was de film vergevorderd. De zevende

filmrol was afgedraaid en bevond zich nog in de ene pro-
jector. In het voorste apparaat draaide de achtste en laat-
ste rol. De al afgespeelde rollen waren opgeborgen in de
daarvoor bestemde trommels. De film was gekomen bij
een treffende scène waarin de stervende Ria Rago, de
hoofdpersoon, wordt bediend. 

Nitro-cellulose
Ooggetuigen verklaarden later – tegenover de politie en
de rechtbank – dat zij eerst een ‘zachte knal’ hoorden
(waarschijnlijk een stop die sprong) en daarna aan de
rechterkant van de filmprojector ‘kleine lekkende vlam-
metjes’ zagen. Naar alle waarschijnlijkheid was de film
van het uiterst brandbare nitro-cellulose vastgelopen,
waarna het stukje film voor het venstertje door de warmte
van de sterke elektrische projectorlamp (1000 Watt) was
ontbrand.
Pastoor Buis haalde de projector uit de ‘tent’ en pro-
beerde het vuur met een lap te doven. Dat lukte niet. De
vlammen schoten door twee gaten in de projector en
schroeiden zijn handen, waardoor het hem onmogelijk
werd om het toestel weg te dragen. Daarbij kwam dat het
apparaat op de draaitafel was vastgebonden en de elek-
triciteitskabel nog in het stopcontact zat. Tegen de voor-
schriften in was er geen emmer water of een natte dweil
bij de hand. Ook was er geen brandblusapparaat. Wel een
wastafel, maar die bood in de chaos - ook al had de pater
de kraan snel opengedraaid - geen soelaas.
De projector en de cabine – die dichtbij de trap naar het
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balkon waren opgesteld - stonden in een mum van tijd in
lichterlaaie. Het vuur breidde zich razendsnel uit. De kin-
deren raakten in paniek en probeerden uit alle macht het
gebouw te verlaten. De klapdeuren naar de vestibule en
daarmee naar de hoofdingang aan de zuidkant van het ge-
bouw waren echter versperd door de brandende filmap-
paratuur. De naar binnen openende nooduitgang aan de
achterkant van het gebouw bleek – geheel tegen de voor-
schriften - op slot te zitten. De kleine, hoog geplaatste
ijzeren ramen, die van stalen roeden waren voorzien,
boden ook nauwelijks ontsnappingsmogelijkheid. 
Kinderen bleven verstijfd van schrik in de vlammen staan,
lagen al door hitte of rook bevangen op de grond, of sloe-
gen in hun wanhoop de ruiten in waardoor het vuur met
extra zuurstof werd gevoed. Ook de vrij sterke wind uit het
noordwesten deed de vlammen aanwakkeren. 

Hevig gegil
Politieagent Abraham Huigen verklaarde later tegenover
inspecteur C.J. Schön (rapport dd. 13 oktober 1934) dat
hij omstreeks tien voor half zes in de tuin van zijn woning
aan de Neuweg 373 ‘hevig gegil’ had gehoord, ‘naar het
geluid te oordelen, afkomstig van kinderen, die in nood
verkeerden’. Een buurvrouw, mevrouw Van der Drift, riep

HHT-EP 2015/4  181

Plattegrond van het gebouw, gemaakt door de brand-
weer na de brand (SAGV)

Brandweerlieden proberen via een gat in het dak het vuur onder controle te krijgen.
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vanaf het balkon van haar woning aan de Jacob Cats-
straat: ‘Gut meneer Huigen, ga er gauw naar toe!’. De
agent rende naar het gebouw van de werkliedenvereni-
ging en zag door de ramen aan de voorkant de vlammen. 
Uit de hoofdingang kwamen - zo verklaarde Huigen - gil-
lende kinderen die ‘brand, brand!’ riepen. Samen met de
61-jarige arbeider Gerrit Schras ging de agent het voor-
portaal binnen. Daar trof hij de 41-jarige werkman Dirk
Elbertsen, die tegen de achtergrond van een ‘flinke vuur-
gloed’ bezig was kinderen naar buiten te brengen. 
Elbertsen had zich ten tijde van het uitbreken op het land
achter het verenigingsgebouw bevonden. Omstreeks vijf
over half zes hoorde hij – zo verklaarde hij tegenover in-
specteur Schön – plotseling ‘Zuster, laat mij er uit!
Brand!’ roepen. Elbertsen spoedde zich naar de hoofdin-
gang. Vanuit het portaal zag hij in de zaal een ‘hevige
vuurgloed’ en begon meteen met het naar buiten bren-
gen van kinderen. 
Huigen ging Elbertsen daarbij helpen. Plotseling vloog
een andere filmrol in brand. Een steekvlam sloeg tegen
de borst en het gelaat van de dappere werkman, maar die
liep gewoon door naar de andere kant van de zaal, waar

een aantal kinderen naartoe was gevlucht. ‘Overal stond
toen haast een verstikkende rook’, aldus Huigen.
De agent bedacht dat de kinderen konden ontkomen via
de achterdeur. Daar aangekomen bleek de deur op slot te
zitten. Samen Gerrit Schras probeerde Huigen de nood-
deur te forceren. Tevergeefs. Dat lukte pas op een later
moment. Het tweetal wist daarna nog enkele kinderen te
redden. 

Redders
Toegesnelde buurtbewoners sloegen ruiten in en trokken
kinderen door de nauwe vensteropeningen naar buiten.
Anderen drongen het brandende pand binnen om kin-
deren naar buiten te sleuren. Onder hen pater Buis, die
uiteindelijk met zware brand- en snijwonden uitgeput in
elkaar zakte. 
In zijn verklaring noemde politieagent Huigen nog an-
deren die met gevaar voor leven en gezondheid het bran-
dende gebouw waren ingegaan. Naast Elbertsen en
Schras waren dat Lebertus Muis (30 jaar, gemeentearbei-
der, Geraniumstraat 56), Hendrik Johan Kolman (32 jaar,
aannemer, Bosdrift 123), Willem de Kruijff (34 jaar, tim-
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merman, Bosdrift 107), Roelof Dijkstra (36 jaar, timmer-
man, Bosdrift 131), Willem Drieënhuizen (Jacob Cats-
straat) en Hendrik van de  Velden (33 jaar, schilder,
Geraniumstraat 38).
In De Gooi- en Eemlander van woensdag stond een inge-
zonden brief van buurtbewoner L. van de Velden. Deze
bewoner van de Resedastraat, die enkele minuten na het
uitbreken van de brand op de plek des onheils was,
noemde daarin ook enkele redders met naam en toe-
naam. De heer Elberse, Diependaalschelaan, die zeer ernstige
brandwonden heeft opgeloopen, verder de heren Muis, Winkel-
man, H. v.d. Velden, Kolman, v.d. Zwart en niet minder de
dienstbode van heer Weitgraven Korenbloemstraat en verschillende
andere buurtbewoners.
Uiteindelijk wisten alle kinderen en volwassenen uit het
brandende gebouw te komen. Maar dat bleek pas later.
Op straat speelden zich treurige tafereelen af; moeders wier doch-
tertjes de voorstelling bezochten, zochten angstig naar hun kinde-
ren. De kinderen waren er voor het grootste deel ondergebracht in
de omliggende huizen, terwijl de gewonden naar het nabijgelegen
Carolus-tehuis werden vervoerd. In hun angst en zenuwachtigheid
waren zelfs enkele kinderen weggevlucht, de heide op. Tegen acht
uur ’s avonds pas waren alle kinderen terecht.
Nadat aanvankelijk omstanders eerste hulp hadden ver-
leend, waren er al snel enkele artsen ter plekke. Dr. A. Th.
Planten, directeur van de gemeentelijke geneeskundige
dienst, nam de leiding over de toegesnelde hulpverleners.

Brandweer
Uit het rapport dat commandant Groote een dag na de
brand voor burgemeester Lambooij opstelde, blijkt dat
verschillende omwonenden om 17.38 uur brandmeester
A.B. van Dam per telefoon hadden gealarmeerd. De
brandweer rukte drie minuten later uit en arriveerde om
17.44 uur bij het ‘Verenigingsgebouw van de R.K. Werk-
liedenvereniging St. Joseph (afd. St. Clemens)’, aldus het
rapport.  
De vlammen sloegen toen al uit de muren en het dak. De
brandweer bestreed onder leiding van (waarnemend
commandant) Van Dam het vuur met twee waterstralen
via de motorspuit en een vanaf de waterleiding. De brand-
weer (..) kon in den beginne weinig uitrichten, omdat de druk op
de leiding zoo gering was, dat men met de straal den top van het
dak niet kon bereiken. Brandweerlieden met rookmaskers
gingen het brandende gebouw binnen om te kijken of er
zich nog kinderen in bevonden. Dat bleek niet het geval.
Nadat vanaf een ladder een gat in het dak was gehakt wis-
ten de brandweerlieden het vuur langzaam onder con-
trole te krijgen. Daarbij raakte een van hen gewond:
voorman-spuitgast J.L. Raayen werd door een vallende
dakpan geraakt en moest zich laten verbinden. 
Na een uur kon het sein ‘brand meester’ worden gege-
ven. Omdat de vlammen telkens weer oplaaiden duurde
het echter nog tot negen uur die avond voordat de kranen
konden worden dichtgedraaid en aan het opruimwerk

Na de brand stonden alleen de muren nog overeind, en een deel van het dak. Deze nooddeur aan de achterzijde zat, tegen
alle regels in, op slot.
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Fotocompilatie in De Gooische Post van 26 september 1934.
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kon worden begonnen.
Onder de toegestroomde toeschouwers bevonden zich
burgemeester J.M.J.H. Lambooij, de wethouders B.H.
Bakker en P. Kuijper Dzn., diverse raadsleden, politie-
commissaris A.L. van Beusekom en directeur publieke
werken/brandweercommandant ir. J.F. Groote. Zij zagen
hoe het vuur het net twee maanden oude gebouw ver-
woestte: uiteindelijk stonden alleen de muren nog over-

eind en een deel van het dak, het hele interieur was ver-
brand, inclusief de nieuwe piano. Maar dat was slechts
de materiële schade, de lichamelijke en geestelijk schade
was vele malen groter.

Carolustehuis
In totaal 46 kinderen hadden brand- en/of snijwonden
opgelopen. Zij werden eerst naar het Carolustehuis ge-

Een van de tientallen slachtoffertjes, die met brandwonden in het ziekenhuis waren opgenomen. 



bracht en van daaruit naar twee ziekenhuizen, de Rooms
Katholieke Ziekenverpleging (RKZ) aan de Koningsstraat
en het Diaconessenhuis aan de Neuweg. Iets minder dan
de helft van de gewonde kinderen mocht na behandeling
nog diezelfde dag naar huis. Vierentwintig zwaargewon-
den bleven achter. Het merendeel in de RKZ. 
In het Diaconessenhuis lagen vier zwaargewonde meis-
jes: Willy Boereboom (10), Betty Hilhorst (7),  Corry Ko-
perdraad (11) en Willy Tabak (10). Enkele andere
slachtoffertjes, onder wie Jeantje Reijnders (10), werden
thuis verpleegd. De meeste kinderen hadden brand- en/of
snijwonden. A. de Rijk had beide armen gebroken.
Ook pater Buis werd in de RKZ opgenomen, met ernstige
brandwonden in het gezicht en aan de handen. Broeder
Duimel kwam, opvallend genoeg, vrijwel ongeschonden
uit de brand. Alleen werd zijn bovenkle-
ding door het vuur aangetast. Hij moest
zich daarom van een geleende toog voorzien.
Om de grote toestroom aan patiëntjes
op te kunnen vangen, was in de RKZ
een afzonderlijke kinderzaal inge-
richt, zo meldde De Gooische Post. Vooral
in de eerste uren gaf de kinderzaal een droe-
vig beeld te aanschouwen, niet zozeer door
het uitzicht van de in de meeste gevallen om-
vangrijke hoofd- en armverbanden, dan wel
door het jammerlijk huilen van de kinderen,
die zo hevige pijnen leden.

Overspanning
Woensdag nam De Gooische Post op-
nieuw een kijkje in de RKZ. Dr. K.A.
Kreyns vertelde de verslaggever dat
het merendeel van de kinderen het
naar omstandigheden redelijk
maakte. Met pater Buis werd in het ka-
tholiek ziekenhuis voorzichtig omge-
gaan. Wegens de opgeloopen kwetsuren en
de overspanning, waarin pater Buis was gekomen, werd hem ab-
solute rust voorgeschreven. Slechts het hoogst noodzakelijke bezoek
kon worden toegestaan. Om hem niet noodeloos te schokken, wer-
den hem geen mededeelingen gedaan over de ernst van de toestand.
Die was immers groot. Dinsdagmorgen werd Corry Ko-
perdraad, die in het Diaconessenhuis was opgenomen,
van de ‘heilige sacramenten der stervenden’ voorzien. 
’s Avonds ging het echter, na een bloedtransfusie, weer
wat beter met het meisje. 
Dinsdagmiddag was Betty (Beppie) Hilhorst, wonend aan
de Hilvertsweg en eveneens opgenomen in het Diaco-
nessenhuis, er zo slecht aan toe dat zij in allerijl het hei-
lig oliesel kreeg toegediend. Het meisje overleed kort
daarna. Het eerste dodelijke slachtoffer van de Hilver-

sumse Filmbrand.
De gezondheidstoestand van de twee andere meisjes die
nog in het Diaconessenhuis lagen (Willy Boereboom en
Willy Tabak) was ‘bevredigend’.

Patiëntjes
Diverse katholieke geestelijken bezochten de patiëntjes
in beide ziekenhuizen. De pastoor en beide kapelaans van
de zwaar getroffen Clemensparochie brachten een be-
zoek aan alle gezinnen. Mevrouw Lambooij, de echtge-
note van de burgemeester, deelde versnaperingen uit
onder de patiëntjes. De Sint Vincentius-vereniging en en-
kele Hilversumse dames stuurden limonade en fruit.
Onder erevoorzitterschap van pastoor Akkerman van de
Clemensparochie kwam een comité voor de financiële

ondersteuning van de getroffen ge-
zinnen tot stand. De meeste der huisge-
zinnen, waarin kinderen verpleegd moeten
worden, behooren tot dat deel van den ar-
beidenden stand, dat door werkloosheid
reeds bitter is getroffen. Het comité zou
binnen twee weken al fl. 2379,07 in
kas hebben, een bedrag dat uiteinde-
lijk boven de vijfduizend gulden uit
zou komen.
Woensdagmiddag om half een over-
leed de 10-jarige Jeantje Reijnders, die
thuis werd verpleegd. 

Onderzoek
Ondertussen was het onderzoek naar
de toedracht van de brand van start
gegaan. Dinsdagmorgen waren offi-
cier van justitie mr. dr. J.A. van Thiel
van de arrondissementsrechtbank in
Amsterdam en commandant W. Gor-
dijn van de Amsterdamse brandweer,
op de plek des onheils. Ir. J.F. Groote,

directeur publieke werken én brandweercommandant,
en politiecommandant Van Beusekom leidden het twee-
tal rond in de door agenten bewaakte ruïne aan de Bos-
drift. Enkele resten van onder meer filmapparatuur
werden voor nader onderzoek meegenomen naar Am-
sterdam. 
Justitie overwoog pater Buis te vervolgen. De Hilversumse
politie verhoorde diens assistent, broeder Duimel,
tweeëneenhalf uur lang. In de pers, op straat en in de ge-
meenteraad werden klemmende vragen gesteld. Wie had
schuld aan dit drama? Waarom was de nooduitgang af-
gesloten en waarom zat daar überhaupt een slot op?
Waarom blokkeerden beide projectoren de andere uit-
gang? Had de politie pater Buis nu wel of geen vergun-
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Een slimme (of gevoelloze?) onderne-
mer liet op 25 september deze adver-
tentie in De Gooi- en Eemlander

plaatsen. 
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ning voor de filmvertoning afgegeven? Hadden Buis en
Duimel voldoende voorzorgsmaatregelen genomen?
Waarom wist de brandweer van niets?
Opvallend maar tegelijk ook voor de hand liggend was,
dat De Gooische Post pater Buis vrijpleitte en zelfs prees om
zijn moedige optreden. Dat er fouten waren gemaakt,
waardoor de gevolgen van de ramp vergroot waren, dat
was volgens de katholieke krant evident. Maar moest de
schuldvraag zich niet richten op de verantwoordelijke
overheden (bouw- en woningtoezicht, brandweer, poli-
tie)?

De getroffen kinderen hadden geen weet van deze dis-
cussie. De meesten hunner moesten hevige pijnen doorstaan; en-
kelen kregen ten overvloede longontsteking, tengevolge waarvan
hun toestand temeer zorgwekkend werd.

Ramptoeristen
De ruïne aan de Bosdrift was een trekpleister voor dui-
zenden ‘ramptoeristen’. Steeds komen vele menschen, niet al-
leen uit andere gedeelten van de gemeente, maar ook van buiten,
naar de Boschdrift om met eigen oogen te zien, waar deze ramp-
zalige brand woedde en welke verwoestingen deze aanrichtte.
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In de berichtgeving besteedde De Gooi- en Eemlander die
donderdag ook aandacht aan de  moedigen, aan wie het zon-
der twijfel te danken is, dat de toch al droevige lijst van dooden en
gewonden, nog niet zwarter is geworden, en die zeer pijnlijke
verwondingen hadden opgelopen. Wij denken dan in de eer-
ste plaats aan den heer D. Elbertsen, die in zijn woning aan de
Diependaalsche laan met vrij ernstige wonden aan gelaat en han-
den te bed lag. Hij werd bezocht door wethouder P. Kuijper Dzn.
Ook het dienstmeisje van de familie Weitgraven, mej. Erkelens,
werd aan de handen gewond en moet thans nog, totaal over-
spannen, het bed houden. Als moedige redders werden ons verder
nog genoemd de heeren G. Schras, H. van de Velden, de Kruif, B.
Muis, G. Winkelman, A. C. de Wit en R. Dijkstra.
Brandmeester Van Dam had een dag eerder al voor zijn
commandant een lijst met 23 namen opgesteld van men-
sen die bij het blussen (zoals de aanvoer van brandslan-
gen) en het reddingswerk geholpen hadden. Drie van hen
waren daarbij gewond geraakt: M. Vendelbos (werkzaam
bij Publieke werken;  Neuweg 252), B.(?) Metz (Zonne-
bloemstraat 50, werkman Anna’s Hoeve) en D. Elbertsen
(Diependaalselaan 254). Van W. De Kruyff (Bosdrift 107)
en Ph. Barneveld (Geraniumsstraat) waren ladders be-
schadigd geraakt, aldus Van Dam. Andere helpers maak-
ten, in de hoop op een vergoeding, melding van
beschadigde kleding.
Na het overlijden van het tweede slachtoffertje vond de
behandelende arts, dr. J. Nicolai, het raadzaam om ook
de 7-jarige Jopie Magnin uit voorzorg van de heilige sa-
cramenten der stervenden te voorzien. Datzelfde ge-
beurde donderdagmiddag met de 9-jarige Antje
Jongerden, die erg verzwakt was. 

Betty Hilhorst
Die dag - vrijdag 28 september - werd Betty Hilhorst, het
eerste slachtoffertje, begraven. Haar stoffelijk overschot
werd omstreeks kwart voor acht ‘s ochtends bij het Dia-
conessenhuis opgehaald, waarna de kleine stoet via de
Neuweg, de Koningsstraat en de Bosdrift bij de Hilvert-
sweg aankwam. Daar sloten de ouders, broertjes, zusjes
en overige familieleden van Betty zich bij de stoet aan. 
Barbara Anna (Betty of Beppie genoemd), geboren op 17
december 1926, was het vijfde en laatste kind van Joseph
Adrianus Hilhorst uit Hilversum en Henrica van den Hen-
gel. Vader was magazijnmeester bij de Nederlandse Sein-
toestellen Fabriek (NSF), na eerst als bakker werkzaam
te zijn geweest. Het gezin woonde in die tijd aan de Hil-
vertsweg 2.
Voorafgaand aan de begrafenis van hun dochtertje was er
een mis in de Clemenskerk, die onder meer werd bijge-
woond door vertegenwoordigers van de congregatie van
het Goddelijk Woord. Ook Beppies klasgenootjes van de
Gerardusschool waren er, begeleid door hun onderwij-
zeres, zuster Alphonsina en de hoofden van beide lagere
scholen van de Clemensparochie (de heren J.Th. Lubbers
en J.E. Lengiet).
De begrafenis vond - onder grote belangstelling - plaats
op de nieuwe rooms-katholieke begraafplaats St. Barbara
‘achter de Bosdrift’. Zeer velen konden hun tranen niet be-
dwingen, toen het blank-eikenhouten kistje in de groeve neer-
daalde. Maar nòg geweldiger was het medegevoel, toen na de
begrafenisplechtigheid, na de gemeenschappelijke vijf Onze Va-
ders, na het dankwoord namens ouders en familieleden, de witte
bloemen, lelies, seringen, dahlia’s en asters van de vele groote en

De klasgenootjes van Betty Hilhorst bij haar graf. Vermelding van het overlijden van Betty Hilhorst in 
De Gooi en Eemlander van 27 september.
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kleine bloemstukken (er waren er o.a. van het personeel der N.S.F.,
van de katholieke bewoners van de Dahliastraat en van ouders
wier kinderen ook getroffen zijn), toen al deze bloemenpracht werd
gerangschikt om de geopende groeve, en eerst de vader, en toen de
moeder, en de broertjes en zusjes en vele familieleden als laatste
vaarwel overeenkomstig liturgisch gebruik, een schopje met aarde
wierpen in het graf… toen de vader met gebroken stem en de moe-
der snikkend, woorden van vaarwel en tot weerziens tot hun kindje
richtten!
Die vrijdag eiste de brand een derde leven: ook Jopie Mag-
nin - wier toestand ’s ochtends nog stabiel leek - overleed
’s avonds om elf uur in de RKZ aan haar verwondingen. 

Jeantje Reijnders
De volgende dag werd Jeantje Reijnders, het tweede
slachtoffertje, begraven. Die zaterdagochtend voltrok
zich volgens hetzelfde scenario als de vorige dag. Met als
belangrijk verschil dat Jeantje - die vanwege haar ver-
wondingen niet naar het hospitaal vervoerd mocht wor-
den - in haar ouderlijk huis aan de Bosdrift 173 was
overleden en vandaar werd opgehaald. 
De lijkwagen was bedekt met een schat van witte bloemen waar-
onder een groote krans van de buren. Achter den wagen volgde in
een afzonderlijke groep 7 broertjes en 2 zusjes van de kleine Jean-
tje en daarachter ging de schare van dieptreurende familieleden.
Jeantje kwam uit een naar goed katholiek gebruik kin-
derrijk gezin. Haar vader, Gerrit Reijnders, was eerst
werkzaam geweest als koster maar op dat moment als
wisselloper in dienst van de Incassobank. De op 14 ja-
nuari 1914 geboren Adriana Anna Susanna, zoals de
doopnamen van Jeantje luidden, was de zevende van de in
totaal twaalf kinderen die Gerrit en zijn echtgenote Su-
sanna Adriana Reijnders-Kamer kregen. Vader en moe-
der waren beiden geboren en
getogen Hilversummers. Hun
zeven zonen en vijf dochters
werden in een periode van vijf-
tien jaar geboren, tussen 1916
en 1931. 
Terug naar die treurige dag. Na
de mis in de Clemenskerk ver-
trok de stoet - inclusief de kin-
deren uit Jeantjes (derde) klas
van de St. Gerardusschool -
naar de begraafplaats, waar zich
een grote menigte had verza-
meld. Na de beaardingsplechtigheid
hebben de klasgenootjes van Jeantje
diepbedroefd witte bloemenblaadjes op de kist gestrooid.
Met de andere slachtoffertjes - en pater Buis - ging het in-
middels redelijk. Hoewel E.M. Jongerden en A.A. Ou-
werkerk de laatste sacramenten hadden gekregen was

hun toestand niet verslechterd. Bij de patiëntjes in de RKZ
had zich ook een nichtje van Ouwerkerk gevoegd, die tot
dan toe thuis was verpleegd.
Maandag 1 oktober publiceerde De Gooi- en Eemlander een
dankbetuiging van enkele ouders van kinderen die bij de
dramatisch verlopen filmvertoning aanwezig waren ge-
weest. Nadat eenigen van ons reeds gisteren persoonlijk hun dank
hebben overgebracht aan pater S. Buis, den edelmoedigen en held-
haftigen redder van onze kinderen, willen wij thans openlijk ui-
ting geven aan wat er leeft in ons hart. Wij kunnen niet genoeg
God danken voor wat Pater Buis, zelf levensgevaarlijk getroffen, in
zoo moeilijke oogenblikken deed, om onze kinderen te behoeden
voor een nog grootere catastrophe. Oprechten dank ook zijn wij
verschuldigd aan alle andere redders, zonder uitzondering, beken-
den en onbekenden, voor hetgeen zij deden in het belang van onze
lieve kinderen. Wij danken tenslotte de burgerij voor haar meele-
ven en steun in deze voor ons zoo droeve dagen. Haar hartelijk
meeleven schonk ons troost en bemoediging.

Jopie Magnin
Dinsdag 2 oktober was de dag van de begrafenis van de 7-
jarige Johanna Sibilla Theresia (Jopie) Magnin, leeftijd-
en klasgenootje van Beppie Hilhorst. Haar stoffelijk over-
schot werd ’s ochtends omstreeks half negen vanuit de
RKZ langs de ouderlijke woning aan de Neuweg naar de
Sint Clemenskerk gebracht, waar pastoor Akkerman voor
de derde achtereenvolgende maal de mis opdroeg. Onder
de aanwezigen bevonden zich onder anderen Jopies on-
derwijzeres zuster Alphonsina, de jongste leerlingen van
beide katholieke lagere scholen, en de werkgever van Jo-
pies vader, winkelier B. Noordman. Op de begraafplaats
opnieuw honderden belangstellenden en de voorge-
schreven liturgische gebeden. De herder der parochie bad net

de neergeknielde deelnemenden vijf
maal het gebruikelijke Onze Vader en
Wees gegroet, waarna het bewogen
ouderpaar, elkaar in trouwe liefde
steunend op dezen zwaren tocht, een
schepje aarde wierp. En dan nog
strooiden de schoolmakkertjes witte
rozenblaadjes in den kuil, gespreid
als een dodenwâ van bloemen voor
dit ten hemel geleide eerst-commu-
nicantje.
Jopie, geboren op nieuwjaars-
dag van 1927, was het vierde en
laatste kind van Adrianus Wil-
helmus Magnin en Adriana Si-

billa Magnin-de Swart. Vader - werkzaam als kleermaker
bij de bekende firma Noordman - kwam oorspronkelijk
uit Waalwijk, moeder uit Gorinchem. Het gezin woonde
in 1934 aan de Neuweg 262. 

Vermelding van het overlijden van Jopie Magnin 
in De Gooi en Eemlander van 2 oktober
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Op 10 oktober mocht het eerste patiëntje vanuit het zie-
kenhuis naar huis terugkeren. Het ging om 15-jarige
Thea Overgoor, die in de RKZ lag. Op 13 oktober mocht
het meisje Ouwerkerk naar huis. Een week later was het
volgens De Gooi- en Eemlander de beurt aan de meisjes
Grootkop, Kolman en De Ruif, van wie er twee dus nog
niet eerder vermeld waren.
Drie weken later lagen er nog maar negen patiëntjes in
de RKZ en twee in het Diaconessenhuis. Allen gaan lang-
zaam vooruit, doch zullen toch nog eenigen tijd moeten worden
verpleegd alvorens geheel hersteld te zijn. Enkele dagen later
kwam er in de RKZ toch weer een slachtoffertje bij, H. v.
d. Brakel, die tot dan toe thuis verpleegd werd. 
Op 17 november lagen er in totaal nog tien patiëntjes in
het ziekenhuis. In de RKZ waren dat de meisjes V.d. Bra-
kel, Brouwer, Dekker, De Jong, Jongeling, Van ’t Klooster,
Kolman en Kuijper, In het Diaconessenhuis de meisjes
Boereboom en Koperdraad.
Op 7 december bevonden zich in de RKZ alleen nog Fie-
tje Dekker, Nelly de Jong, Lucie Jongeling en Gerda van ’t
Klooster. En in het Diaconessenhuis Willy Boereboom en
Corrie Koperdraad. De eerste
was al zo hersteld dat ze bin-
nenkort naar huis zou mogen.
In de daaropvolgende tijd
volgden de andere patiëntjes.
Een deel van de slachtoffers
zou moeten leven met de ver-
minkingen. Voor alle betrok-
kenen gold, dat zij het drama
hun leven lang met zich mee
zouden dragen.

Nuchterheid
Op zondag 31 maart 1935
werd in de RKZ dr. J. Nicolaï
gehuldigd, de chirurg aan

wiens zorg de meeste slachtoffertjes van de filmbrand
waren toevertrouwd. Een van de sprekers was pastoor Ak-
kerman, die vol lof was over het optreden van de arts. In
de ziekenverpleging heeft hij als een leeuw rondgelopen om de kin-
deren te kunnen beschermen. Wij waren de kluts kwijt; het brandde
in ons hart en ons verstand dreigde stil te staan. Maar dokter Ni-
colaï was daar en beoordeelde met kalmte en nuchterheid wat goed
was voor de kinderen. Hij heeft doorgezet, wat er te redden was
heeft hij gered.
Namens het comité van diverse betrokken ouders sprak
de heer C.A.M. Dekker, wiens dochter Fietje tot de ge-
wonden behoorde. Naast Nicolaï prees Dekker met name
pater Buis.  Voor ons is hij geen beschuldigde, die voor het tri-
bunaal zal verschijnen. En wij roeren de schuldvraag niet aan,
want er ligt een groote afstand tusschen het oorzakelijk en schul-
dig verband.

Proces
Dat mocht zo zijn, maar pater Buis en broeder Duimel
wachtte nog een proces. Op maandagochtend 15 april
1935 verschenen zij voor de Vierde Kamer na de Amster-

damse rechtbank, onder voorzit-
terschap van mr. C.W. Thöne.
Beide verdachten werd dood door
schuld (subsidiair zwaar lichame-
lijk letsel door schuld) ten laste
gelegd. In de uitgebreide dagvaar-
ding, uitgesproken door officier
van justitie mr. A. van Dullemen,
werd alleen van de meisjes Hil-
horst en Reijnders gesproken.
Van Dullemen riep twee deskun-
digen en twaalf getuigen op. De
deskundigen waren patholoog-
anatoom dr. J.P.L. Hulst uit Leiden
en de Amsterdamse brandweer-
commandant Gordijn. Hulst had

De begrafenis van Jeantje Reijnders in De Gooische Post van 29 september. 
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beide stoffelijke overschotten onderzocht en geconsta-
teerd dat brandwonden de doodsoorzaak waren geweest.
Zo was Betty Hilhorst op zeventien plaatsen verbrand,
aldus de patholoog-anatoom. Als er zich geen complica-
ties hadden voorgedaan, had het meisje het wellicht over-
leefd. De huid van Jeantje Reijnders was voor een groot
deel verbrand.
Brandweercommandant Gordijn stelde onder meer dat
beide verdachten ‘de meest elementaire kennis omtrent
de gevaren bij de vertoning van een dergelijke brandbare
film misten’. En dat het gebouw ongeschikt was voor een

filmvertoning. Onder de getuigen bevonden zich mejuf-
frouw Van Os (die in het verenigingsgebouw dienst
deed), onderwijzeres R.P. Aarsen, Thea Overeem, re-
chercheur Giethoorn en agent H.W. Bergenhenegouwen.
Als getuige à décharge fungeerde onder anderen voorzit-
ter J. Sikking van de werkliedenvereniging. Uiteraard
werden ook Buis en Duimel uitgebreid ondervraagd. 
De volgende dag eiste de officier van justitie tegen pater
Buis een boete van 500 gulden (subsidiair twee maanden
gevangenisstraf ) en een voorwaardelijke celstraf van twee
maanden met een proeftijd van drie jaar. Tegen broeder

Het gedenkteken voor de drie omgekomen meisjes op de begraafplaats St. Barbara.
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Duimel honderd gulden boete (subsidiair één maand cel)
en  twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van
drie jaar. Plus voor beiden een verbod om ooit nog film-
voorstellingen te verzorgen.
Met deze relatief lage strafmaat hield de officier naar
eigen zeggen rekening met het moedige optreden van
pater Buis én met het feit dat beide verdachten moreel
reeds zwaar gestraft waren.
Maandag 29 april 1935 deed de rechtbank uitspraak. De
schuld van Buis en Duimel kon niet wettig en overtuigend
worden bewezen. Het tweetal werd vrijgesproken.

Gedenkteken
Twee maanden later, op zaterdag 22 juni 1935, vond er
op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Bosdrift een
eenvoudige plechtigheid plaats. Pastoor Akkerman droeg
namens het ‘filmbrandcomité’ een gedenkteken op de
graven van de drie omgekomen meisjes over aan de fa-
milie. Het fraaie gedenkteeken bestaat uit een omlijsting van de
grafjes met zachtgetinte kunststeenen banden, met aan de achter-
zijde een verhooging, waarin in drie marmeren platen de namen
en de geboorte- en sterfdatum der meisjes zijn gebeiteld, met daar-
boven over de volle breedte het opschrift: ,,Wij wachten U in den
hemel”. Korte paaltjes aan de voorzijde worden door alluminium

schakels verbonden, terwijl verder begonia’s, lobelia’s en sedum’s
het graf sieren, met in het midden een treurroos. Het grafmo-
numentje was vervaardigd door de Hilversumse firma
Veltmeyer en Zoon.
Pater Buis, die bij zijn reddingspogingen ernstig gewond
was geraakt, was een jaar later al weer in staat om lezin-
gen met lichtbeelden te geven, en wel over het kastenwe-
zen en de rijstcultuur op Bali. Dat deed hij op 18 oktober
1935, op uitnodiging van de afdeling ’t Gooi van de ko-
ninklijke vereniging ‘Oost en West’ in Hotel Jans. Buis
maakte zich bekend als degene, wien het noodlottige ongeluk met
den filmbrand van het vorig jaar was overkomen en deelde mede,
dat dit betreurenswaardige voorval in de toekomst niet meer zou
gebeuren, omdat er geheel nieuw en onbrandbaar filmmateriaal
was aangeschaft. Een jaar later keerde Buis terug naar Indië.
Het door brand verwoeste gebouwtje aan de Bosdrift
werd niet herbouwd. De werkliedenvereniging St. Joseph
kreeg in november 1935, samen met de mannelijke
rooms-katholieke jongemannenverenigingen onderdak
in een nieuwe parochiehuis in de Leliestraat. Op de plek
waar de Hilversumse Filmbrand zich had voltrokken wer-
den drie woningen onder één kap gebouwd (Bosdrift nr.
100 tot en met 104, op de hoek met de Korenbloem-
straat). 

Groepsfoto gemaakt tijdens de reünie van de betrokkenen van de Hilversumse Filmbrand op 15 september 1935.
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Op de plek van het afgebrande verenigingsgebouw verrees een rijtje van drie huizen. 

Bronnen:
De citaten zonder bronvermelding zijn afkomstig uit Dagblad De Gooi- en Eemlander en De Gooische Post, waarin opgenomen
Het Weekblad voor Laren, Blaricum en Eemnes (jaargangen 1934 en 1935).
Verder is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
• Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV), Archief Dienst Publieke Werken gemeente Hilversum 1915-1981, nr. 156
• ‘De Hilversumse filmbrand’ door Koos Ruijzendaal, Eigen Perk 1994/3, pp. 120-130.
• Aanwinstenverzameling Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV), nr. 793. Stukken houdende onderzoeksmateriaal

en –resultaten voor artikel De Hilversumse filmbrand door K. Ruijzendaal in Eigen Perk 2004/3.
• SAGV, Archief Gemeentebestuur Hilversum 1851-1939, inventarisnummer.nr. 4441
• ‘Filmbrand in Hilversum’ door ir. J.F. Groote in: Vuur en water, vakblad gewijd aan de belangen van het brandwezen, 
orgaan van de Kon. Nederlandsche Brandweervereeniging, 18e jg., nr. 10, oktober 1934. 

• 100 jaar en nog lang niet uitgeblust; een eeuw professionele brandbestrijding in Hilversum door Fred Eckhardt, Hilversum, 2007.
• Brandweer Hilversum 1907-1947, gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Hilversumse brandweer.

Hilversum, 1947.
• Archief burgerlijke stand gemeente Hilversum.
• Adresboek gemeente Hilversum 1934.
• Brand in Hilversum, www.gooienvechthistorisch.nl
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Fotokatern

Demonstratie bedrijfsbrandweer NSF bij de Lorentzvijver op 14 juli
1943. (coll SAGV)


