Kerkstraat 13
Herinnering aan meer dan honderd jaar familiegeschiedenis

Kerkstraat 13. In het midden August Ackmann, naast hem met zwarte rok zijn vrouw.

Lex van Garderen
Mijn moeder Annie Charlotte van Garderen-Ackmann is op 6
maart van dit jaar op 98-jarige leeftijd overleden. Zij heeft de
eerste jaren van haar jeugd in de Kerkstraat gewoond op nummer 13, boven de winkel van haar ouders. Een korte samenvatting van wat zij vertelde, volgt hierna.

Op nummer 13 en 15 hadden de twee broers Jan en Johan
Boerhout ieder een winkel. Hun vader, banketbakker Jan

Albers Boerhout, had het oude pand in 1872 gekocht.
Rond de eeuwwisseling verrees een dubbel woon/winkelpand.
Jan runde op nummer 13 een banketbakkerij genaamd
Maison Boerhout en op nummer 15 had zijn broer een
slagerij. Slachten achter de winkel was heel normaal
in die tijd en regelmatig liepen de runderen en varkens
achterom door de gang van de banketbakkerij naar de
slager.
In het pand van slager Boerhout was later onder andere
Ru van Straaten Herenmode gevestigd.
In 1909 nam mijn opa August Ackmann de banketbakkerij Maison Boerhout over. Hij breidde het winkelbedrijf in de loop der jaren uit met een tearoom, een choco-

Kerkstraat 13 met August Ackmann.

De winkel van Jamin in 1935. (coll. SAGV)

laterie en een catering voor diners.
Mijn moeder werd in 1919 op Kerkstraat 13 geboren en
heeft tot haar tiende jaar boven de zaak gewoond. Op
zondag was de winkel soms open en haar ouders hadden dan geen tijd voor haar. Op die dagen kreeg zij een
dubbeltje om naar de Rex-bioscoop te gaan. Eerst naar
de eerste middagvoorstelling, maar vaak bleef ze ook

in de tweede voorstelling zitten, want ze werd toch niet
gemist.
Op haar derde verjaardag kreeg zij van de overburen op
nummer 14, boekhandel drukkerij Blommesteijn, een
hondje dat Jantje heette. Dit dier was twaalf jaar lang
haar trouwe vriend.
Mijn opa leverde de diners aan huis, compleet met lin-

De chevrolet. A. Ackmann achter het stuur, zijn vrouw daar
achter en dochter (mijn moeder) met witte strik, een dagje
uit.

Achterom in de Kerkstraat 13: A. Ackmann en zijn vrouw.

De dochter (mijn moeder) van A. Ackmann
met hondje Jantje.

nengoed, tafelzilver en servies. Om de diners te kunnen
bezorgen had hij van zijn broer, die auto-importeur was,
een driewieler gekocht. Uiteindelijk bleek dit vehikel
toch te klein en schafte hij een Chevrolet aan.
Na ongeveer twintig jaar hebben mijn grootouders
Maison Boerhout gesloten en het pand verhuurd aan
C. Jamin. Deze ondernemer in snoepgoed was in het

hele land bezig met het openen van filialen. Jamin heeft
vele jaren in de Kerkstraat zijn filiaal gehad en is later
verhuisd naar winkelcentrum Hilvertshof, toen dat in
1973 zijn deuren opende.
Na het vertrek van Jamin is het pand op nummer 13 verbouwd en betrokken door het luxe lederwarenbedrijf
Zumpolle. De winkels die volgden waren Lady Society

Mijn moeder Annie Charlotte van Garderen-Ackmann.

De winkel in de Langestraat 50 in 1953.

Kerkstraat 13 met rechts de nieuwbouw voor Hilvertshof.

Damesmode , Van Dalen schoenen, Street One damesmode en Bührmann bedtextiel. Nu is er al vele jaren
Game Mania te vinden.
De panden op de nummer 15 en 17 zijn recent afgebroken voor de verbouwing en uitbreiding van Hilvertshof.
Op die plek is nu de verbrede entree van het winkelcentrum.
Mijn moeder is in 1939 met mijn vader in Amersfoort de

kinderwagenwinkel Gardo begonnen. Nadat zij in 1953
een filiaal aan de Langestraat in Hilversum hadden geopend, zijn wij daarboven gaan wonen. Er volgden meer
filialen, zoals in Groningen, Utrecht en Velserbroek,
maar deze zijn alle inmiddels gesloten of overgenomen
door collega’s.

De ambachtsschool aan de Lage Naarderweg die in 1913 werd geb ouwd was een initiatief van de schilderspatroons. (coll. SAGV)

Schildersgezellen versus
patroons in Hilversum
Hans Hoogenboom

Een enkel Hilversums schildersbedrijf dateert nog uit het eind
van de negentiende eeuw, de tijd van patroons en gezellen. De
patroons, ook wel ‘de bazen’ genoemd, waren in die tijd bijna
almachtig. De huisschilders die voor hen werkten sappelden voor
veertien cent per uur, maar ze gingen zich roeren. Er volgden
jaren van confrontatie. Toch ontstond in 1913 in Hilversum de
allereerste schilders-cao in Nederland.

Een jubileumboek werpt licht op de opkomst in het dorp
van de bedrijven en bedrijfjes in het huisschildersvak.
Het boek, in 1946 samengesteld door Herman A. Peet1,
is na enige omzwervingen terechtgekomen bij het Hil-

versumse schildersbedrijf Van Krimpen, Van Schaik en
Van den Berg. Dat is nu gevestigd op het bedrijventerrein
Kerkelanden. Het boek, in eigen beheer uitgegeven, was
het geschenk van de leveranciers aan de leden van de Hilversumsche Schilderspatroonsvereniging ‘Eendracht’
ter gelegenheid van het gouden jubileum.
De vroege Hilversumse huisschildersbedrijven kwamen
in de tweede helft van de 19e eeuw tot leven. Het betrof
doorgaans jonge schilders die een eigen zaak wilden
beginnen en op zoek waren naar een compagnon. Dat
gebeurde meestal via een kleine advertentie in een lokale
krant2: Een huisschilder, 24 jaar oud, Prot. Godsd., in het bezit
eener volledige schilder-inventaris, wenschte gaarne met iemand
in deze streken, die daartoe genegen zoude zijn, en eenige vooruitzichten heeft, als Compagnon tegen billijke voorwaarden een
Huisschilders-affaire te vestigen. Die hiertoe genegen zijn adresseere zich aan het Bureel De Gooi en Eemlander onder letter P.
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Een vertrouwde naam van het eerste uur is J. Motshagen.
Hij vestigde zijn bedrijf in 1888 aan het Krakebeen zoals
de Koningsstraat destijds heette, gelegen aan de zuidrand van het dorp. Zelf ging Motshagen aan het begin
van de Neuweg wonen. De firma is inmiddels aan de
vierde generatie toe. Een andere naam die heeft overleefd in het lokale schilderswereldje is Van Krimpen. Die
naam is onderdeel geworden van het fusiebedrijf Van
Krimpen, Van Schaik en Van den Berg.

Komst verffabriek
Bijna in hetzelfde jaar dat J. Motshagen van start ging
speelde in het dorp nog iets van belang voor het schildersvak: de komst van een verffabriek naar de Larenseweg. De onderneming van directeur J.H. Vossen was
in 1889 gestart in een loods, waar in kuipen schildersverven werden gemaakt. In een paar jaar tijd zou het bedrijf

uitgroeien tot een grote fabriek met een klinkende naam:
Le Ripolin. Want in het productieproces in Hilversum
vond een revolutionaire vernieuwing plaats. Werd verf
eerst nog in poedervorm gemaakt en aangelengd met
lijnolie, waarna een vernislaag moest volgen, Le Ripolin
ging met kant-en-klaar strijkbare verf de markt op. De
fabriek adverteerde flink en de omzet groeide navenant.
Hoewel de verfhandel floreerde bleef de sociale ellende
voor schildersgezinnen groot. In 1893 stichtten enkele
schilders de landelijke Nederlandsche Schildersgezellenbond. Ze streefden naar meer bestaanszekerheid
voor hun leden door middel van een beter loon. Maar de
bond kreeg te weinig leden - in totaal 450 gedurende de
eerste tien jaar - en kon geen vuist maken.
Jubileumboekschrijver Herman Peet startte zijn verhaal
met een schets van het oude dorp en beschreef daarna
het wel en wee van de schilderspatroons en werklui. Er

Bewijs van lidmaatschap van de Bond van Nederlandsche Schilderspatroons, opgericht in 1880.
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De Havenstraat in 1902. In deze buurt woonden de meeste schilders. (foto Jan Nuss, Amsterdam0

was eind 19e eeuw in Hilversum steeds meer schilderwerk aan de winkel, met het toenemend aantal villa’s in
aanbouw. Daarvan moesten na voltooiing de buiten- en
de binnenboel in de verf worden gezet en onderhouden.
Het profijt kwam bij de patroons terecht. Die betaalden
de werklieden aan het eind van de week uit, in centen. De
huisschilders beurden eind 19e eeuw een uurloontje, dat
voor de doorsnee werkman neerkwam op een weekloon
van zegge en schrijve elf gulden.
De patroons stelden zelf het uurloon vast. Volgens
Herman Peet spraken de schildersbazen onderling en
vaak na veel geschrijf en gewrijf het uit te betalen loon met
elkaar af. Dit op basis van de vragen ‘wat is redelijk en
hoe houden we er zelf een redelijk bedrag aan over?’. De
Hilversumse patroonsvergadering van 20 oktober 1897
stelde het loon voor de gezellen op minimaal zestien
cent per uur. Het stond elke baas verder vrij om naar
bekwaamheid van de betrokken gezel een hoger loon te
geven.

Gezellenverenigingen
Rond 1896 was het grootste deel van het personeel van
de Hilversumse schildersbedrijven bij een van de drie
‘gezellenvereenigingen’ aangesloten. Ze heetten St. Lu-

cas (rooms-katholiek), Door Eendracht Sterk (D.E.S.,
neutraal) en Recht en Plicht (protestants-christelijk).
Hun natuurlijke tegenstanders in het dorp waren de eigenaren van de schildersbedrijven. Er waren enkele wakkere patroons, die aan zagen komen dat de spanning
tussen patroons en gezellen op loonconflicten moest
uitdraaien, en dat de oprichting van een eigen organisatie geboden was.
De bazen vormden in 1896 om die reden eveneens een
vereniging om sterker te kunnen staan. De oprichting
vond plaats in het etablissement De Jonge Graaf van
Buuren in de Langestraat. De nieuwe organisatie tooide
zich met de naam Hilversumsche Schilderspatroonsvereeniging Eendracht.
Volgens Herman Peet is De Jonge Graaf van Buuren in
de Langestraat vanaf het begin de vergaderplek van de
schilderspatroons geweest. Ze zaten er elke maand bijeen. Ook aannemers kwamen er graag. Het in 1896 al
bejaarde horecabedrijf bestond uit een vergaderzaal, een
koffiekamer en een slijterij, waar ook de ‘kleine man’
voor een habbekrats een borreltje tot zich kon nemen.
Een trouwe bezoeker was Jan Glazemaker die als Dikke
Jan van Teusie bekend stond. Dikke Jan had een boerderij even verderop in de Langestraat. In de koffiekamer,
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De Jonge Graef van Buuren, het bazenbolwerk.

waar behalve koffie ook nogal wat bier werd geschonken, waren ook fabrieksdirecteuren en andere zakenlui
te vinden. De Jonge Graaf van Buuren was een ‘werkgeversbolwerk’.

Eenentwintig bazen
Op de avond van 13 februari 1896 was het zover. Er
schreven zich veertien schilderspatroons in als lid van
de vereeniging Eendracht, en binnen een week nog eens
vier. Dat waren achttien patroons. De eerste voorzitter
werd C. Alders sr. Hij kreeg als secretaris J.G. van den
Berg met C. de Nooy als plaatsvervanger. Over de centen
ging penningmeester Th. Corton. Korte tijd later traden
nog enkele patroons toe die eerst de kat uit de boom
hadden gekeken: de heren Motshagen, Van Krimpen en
Sühren. Bij elkaar trokken dus eenentwintig patroons
gezamenlijk op.
Het geval wil dat de drie gezellenverenigingen net en-
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Dikke Jan van Teusie en z’n vrouw. Jan was vaste klant bij de Jonge
Graef van Buuren.

kele weken, voordat de bazen in De Jonge Graaf de rijen sloten, elders in het dorp hadden vergaderd en een
motie hadden aangenomen. Daarin stond dat de arbeid in
het schildersvak niet voldoende betaald werd en dat er een loon
van 18 cent per uur diende te komen.3 De tekst van de motie werd de patroons toegezonden. Dit zal de oprichting
van de bazenvereniging misschien hebben bespoedigd.
Maar wellicht is het andersom geweest; dat de gezellenverenigingen hun motie opstelden met het oog op de
frontvorming bij de patroons.
Hoe dan ook: het getouwtrek om de centen draaide dat
jaar uit op een loonsverhoging van één cent tot zeventien
cent per uur, maar niet nadat kapelaan R.J.A. Jansen geestelijk adviseur van de R.K. Werkliedenvereniging tussen de partijen had bemiddeld.
Het lage uurloon der Hilversumse schildersgezellen is
bijna tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in
1914 een permanente bron van spanning gebleven.

Verkeerde toonhoogte
In het jaar 1900 legden de gezellen weer een loonverzoek
op tafel, nu ging het om twee cent per uur erbij. Men
deelde dit schriftelijk mee aan de patroonsvereniging.
Maar daar de toon van het schrijven meer geleek op een eisch en
ultimatum, werd daarop afwijzend beschikt, zo memoreerde
Herman Peet in 1946. De schilders herhaalden hun verzoek op gematigder toon, maar weer tevergeefs. Wel
kregen ze er aan het eind van het jaar ‘zomaar ineens’
één cent uurloon bij.
De opmerking van de patroons over de door de gezellen gebezigde ‘toonhoogte’ typeert de verstandhouding.
De werknemers wilden centen, de werkgevers respect.
Ontbrak het ‘respect’, dan kwam er (nog) geen akkoord.
Soms escaleerde de zaak door een akkefietje. Toen enkele patroons meenden te hebben ontdekt dat gezel-

len poogden om rekeningen in te zien die de bedrijven
aan klanten hadden gezonden - om die te controleren,
te bekritiseren en klanten in te lichten over de gierige
houding der patroons inzake loonsverhoging - waren
de rapen gaar. Vier schilders werden door Eendracht geboycot. Aan alle patroonsleden werd verboden deze vier
nog in dienst te nemen op straffe van f 12,50 boete.
Het is in het Hilversumse schilderswereldje jarenlang
hard tegen hard gegaan. De gezellen konden in het uiterste geval grijpen naar het wapen van de werkstaking,
de patroons naar dat van uitsluiting van de stakers, die
dan per direct brodeloos werden. Beide wapens zijn in
het dorp enkele keren ingezet.
Bij de acties of stakingen kwamen gezellenverenigingen soms tegenover elkaar te staan. Dan was er verschil
van inzicht of de onderlinge communicatie haperde.

Alcohol op de werkplek
Schilderen was zwaar werk, de mannen moesten langdurig staan op ladders en steigers. Met het chagrijn over
hun povere werkomstandigheden sloop alcohol de bouwplaatsen binnen. Drinken op het werk gebeurde volgens
Herman A. Peet in Hilversum vooral des Maandags. De arbeiders ,,lapten’’ dan en naar gelang de opbrengst werd door
een aankomenden jongen een paar maatjes, een liter en soms
meer jenever gehaald. Speciale adressen voor de leverantie waren Buurvrouw aan den ‘s-Gravelandseweg, Eikendal
(vanaf 1882 J.J. Schogt) aan het begin van de Havenstraat,
Ant. van Wingen op Trompenberg, v.d. Kieft in de Honingstraat, Kee in ’t Vinkie aan het Achterom, Johanna Triebels in
de Kruissteeg enz. Begrijpelijkerwijs was dit drankgebruik,
hetgeen vaak drankmisbruik werd, niet bevorderlijk voor de
werkzaamheden en evenmin voor de arbeiders zelf.
De wijnhandel van J. J. Schogt genoot bekendheid, onder
andere vanwege zijn zelfgemaakte punch. Die kostte een
gulden per liter. Overigens wisten op alcoholgebied ook
schilderspatroons ‘m te raken. Dit viel de lokale drankbestrijdster freule Hartsen op. Zij sprak de patroonsvereniging hierover aan. Er kwamen meer ‘drankweerverenigingen’ in het geweer. Ook organisaties van vakarbeiders

Met petten en witte voorschoten: personeel van S. Alders & Zonen
in 1900.

poogden het drinken af te remmen, omdat dit hun positie
tegenover de patroons verzwakte.
HHT-EP 2017/2 77

Dat laatste was het geval toen St. Lucas weigerde mee te
staken met Door Eendracht Sterk. Deze laatste had op
eigen houtje een loonactie op touw gezet zonder St. Lucas
daarin ook maar op enigerlei wijze te kennen. 4

Altijd armoe troef
De schilders hadden genoeg redenen om diep ontevreden te zijn. Het was bij hen thuis altijd armoe troef en de
patroons wisten dat ook. Hilversum was een dorp. Het
sociale contrast was schrijnend. De schildersgezellen
hadden geen rechtspositie. Ze waren overgeleverd aan
de patroons. Die bepaalden zoals gezegd na onderling
overleg wat ‘redelijk’ was. Het bedrijfsbelang lag voor de
hand: het was zaak om de (loon)kosten zoveel mogelijk
te drukken.
Dat leidde voor het personeel tot wantoestanden. In
de zomer kon de werktijd van een schildersgezel oplo-

Het personeel van patroon C. de Nooy aan de Havenstraat.
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pen tot veertien uur per dag. De man werkte dan van de
ochtend- tot in de avondschemering. Om in het halfdonker nog iets te kunnen zien kreeg hij op ladder of
steiger een ‘loopenden lamp’ mee. Zo kon hij bij maximale inzet een weekloontje vergaren van ongeveer tien
gulden. In de winter was er weinig te doen en kon hij
minder uren maken. Dan was zes gulden loon per week
voor hem (en zijn gezin) geen uitzondering. Logisch dat
onder de gezellen frustratie en strijdlust zich had opgehoopt.
De werklui hadden verder weinig vrolijks om naar uit te
kijken. Alleen de kermis in augustus, daarvoor legden
ze lang van tevoren wat opzij. Ze konden dan een week
lang de bloemetjes buiten zetten. Totdat de gemeenteraad eind 1898 besloot om ook de kermis af te schaffen.
Om drie redenen: de gemeenteraad vond het geldverspilling (tijdens de kermis verteerden alle bezoekers samen

Een antieke verfmolen, waarmee eind 19e eeuw werd gewerkt.

Het beschilderen van stijlmeubelen ter decoratie was vroeger een
vak apart.

ongeveer 25 duizend gulden), er was veel drankmisbruik
tijdens de vrije week, en de raad constateerde veelvuldig
door kermisgasten gepleegde oneerbaarheid in de stegen
en straatjes van de dorpskom. Het schrappen van de kermis leidde in 1899 tot een zomer vol geweld, waarbij ook
een dode viel.
Soms poogden de patroons hun imago van ‘hardheid’ te
verzachten, zij het niet jegens hun werklieden. Zo deden
de leden van Eendracht een bijdrage aan het Transvaalcomité, dat de strijd van de Boeren tegen de Engelsen in
het zuiden van Afrika steunde. Het voorstel kwam van
patroon W. Griffioen, de latere secretaris. Volgens Herman Peet in 1946 stelden de leden in 1899 de bijdrage

blijmoedig en uit eigen beurs disponibel.
De Hilversumse patroons voelden bij het aanbreken van
de 20e eeuw dat de schildersgezellen en hun bestuurders
verdere sociale confrontaties niet uit de weg zouden
gaan. In plaats van het probleem te benoemen veronderstelde patroonsvoorzitter Alders dat er onder de gezellen een
verkeerde geest heerschte en spoorde de ledenpa-troons aan
om elkaar bij te staan.

Kamer van Arbeid
In 1899 had ook Hilversum de komst beleefd van een
overal door de regering ingestelde Kamer van Arbeid
(KvA) voor de bouw. Deze KvA was een wettelijk plaat-
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Schilder van Van Krimpen aan het werk bij een school, terwijl de kinderen plezier hebben.

selijk orgaan, bedoeld om arbeidsconflicten door overleg en bemiddeling waar mogelijk in der minne te schikken. De wet zou bijna een kwart eeuw bestaan en in 1923
plaatsmaken voor de Arbeidsgeschillenwet. De Kamers
van Arbeid waren naar bedrijfstak georganiseerd, met
gelijke inbreng van patroons en arbeiders. De voorzittershamer wisselde om het half jaar van partij. De zittingsperiode was vijf jaar. In elke KvA bespraken de tien
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direct gekozen leden - vijf namens de patroons en vijf
namens de arbeiders - de meest klemmende conflictpunten. Het ging om de hoogte van het loon, de werk- en
rusttijden en andere arbeidsvoorwaarden.
De Hilversumse en Bussumse bouwsector moesten een
KvA delen. Op woensdag 9 mei 1900 waren daarvoor de
allereerste verkiezingen in beide gemeenten. De Gooien Eemlander deed nauwgezet verslag. Van de stemge-

rechtigden kozen 53 patroons en 266 werklieden hun
vertegenwoordigers en een dag later plakte de gemeente
de uitslag aan. Voor Hilversum, dat drie van de vijf patroons mocht leveren, kwamen J. Ensink, G.J. Vuurmans
en W. Sukkel uit de bus. De twee Bussumse bazen waren
C. van Norren en J.F. Evers. De vijf zetels voor de arbeiders gingen onder andere naar M. Peet, A. de Jonge en
P. Ledder.
Kort na de eeuwwisseling kwamen landelijk de verhoudingen tussen de partijen, die tegenwoordig ‘sociale
partners’ heten, langzamerhand echt op scherp te staan.
De krachtmeting die in de maak was had een ideologische tint door de opmars van het gedachtegoed van

Karl Marx (Das Kapital, 1867) en Friedrich Engels (Communistisch Manifest, 1848). In hun werken hadden deze
twee politieke filosofen hun theorieën over de klassenstrijd uitgewerkt. Hun opvattingen vonden ook in Nederland weerklank. In Hilversum viel de spoorwegstaking van 1903 toevallig samen met de komst naar het dorp
van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de socialistenleider die voor de paupers de barricaden op was gegaan.
Nieuwenhuis’ verhuizing naar de Burg. Schooklaan in
Hilversum stond natuurlijk helemaal los van de strijd
van de lokale schildersgezellen. Maar dit was wel de
man die de Nederlandse arbeidersbeweging had doen
zegevieren over de patroons. Hij was het schrikbeeld van

Rekening uit de boekhouding van schildersbedrijf Van Krimpen uit 1898. Wim van Krimpen hechtte zeer aan degelijke uitvoering.
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‘rechts’. Op de bazen werkte de term ‘socialisme’ als
een rode lap op een stier.
Tussen het lokale gekissebis door werd er in de late
lente, de zomer en de vroege herfst uiteraard geschilderd. Maar in het najaar braken de magere maanden
aan. In wintertijd maakten de gezellenbesturen hun tijd
nuttig door iets aan schilderscholing te doen.5
In het dorp was geen regulier technisch onderwijs. Alleen gaf gemeentearchitect J. Rietbergen - en later P.
Andriessen - twee keer per week les in bouwkundig
tekenen, eerst in de school aan de Kerkbrink en daarna
in het ‘warme spijslokaal’ aan het Melkpad.

niets waard. Toen een nieuwe staking dreigde greep de
regering keihard in. Het leger werd ingezet en er vloeide bloed. Eerste minister Abraham Kuyper voerde zijn
‘worgwetten’ door: staken werd voor ambtenaren en
spoorwegpersoneel strafbaar.
In Hilversum kwam dat jaar het uurloon van de schildersgezellen op twintig cent, na halve en hele schriftelijke dreigementen van de zijde der gezellen. En de
arbeidstijd ging naar elf uur per dag maximaal. Landelijk kwam er een permanente keuring van ladders en
steigers. Dat was geen luxe.

Wouterus Sukkel
Een bekende schilderspatroon in het dorp was de al genoemde penningmeester van Eendracht, Wouterus Sukkel. Zijn huis stond aan het begin van de Neuweg schuin
tegenover dat van zijn collega-patroon Motshagen.
Sukkel had zich van jongs af aan in het schildersvak bekwaamd. In 1890 werd hij lid van het burgerlijk
armbestuur in het dorp. Later werd hij ook aangesteld
als bevolkingscontroleur en wijkmeester van wijk C. De
gemeente vertrouwde Sukkel regelmatig klussen toe.
Zelf haalde de patroon voor zijn bedrijf opdrachten binnen voor grote villa’s in aanbouw. Hij zou zelfs nog kasteel De Hooge Vuursche te doen krijgen.
Sukkel verzamelde veel invloed. Namens de patroons
kreeg hij zitting in de Kamer van Arbeid voor Hilversum
en Omstreken. De sociale strijd ging aan hem persoonlijk niet voorbij: hij woonde in het spanningsveld. Want
van de ruim zestig huisschilders die het dorp in 1897 telde, woonde volgens het adresboek van dat jaar meer dan
de helft (35) bij de wijkmeester ‘om de hoek’. Hun huizen en werkplaatsen waren vooral in de Haven(dwars)straat, de Ooster- en Nieuwstraten, de Koningsstraat
en de Ruitersweg. Was er ‘mot’, dan zat Sukkel aan het
front. Soms hadden gezellen het op hem voorzien, nadat
hij in 1908 voorzitter van de patroons was geworden.7
De sociale spanningen aan de diverse arbeidsfronten
kwamen zoals gezegd in 1903 tot ontlading. De spoorwegstaking die in Amsterdam uitbrak sloeg snel over
naar elders. De staking was ontstaan uit onvrede over
het feit, dat werknemers niet overal het recht hadden om
zich te organiseren. Aanvankelijk kregen de stakers de
werkgevers zo ver dat deze overstag gingen, waarna de
treinen weer gingen rijden, maar de toezegging bleek

Wintercursus marmerschilderen
De drie gezellenverenigingen organiseerden - vanaf het jaar
1900 met elkaar - cursussen hout- en (decoratief) marmerschilderen. Dat kostte elke deelnemer twee gulden leergeld
per cursusseizoen. De lesruimte was van St. Lucas. Het lokaal
stond aan de St. Annastraat. De wintercursus was niet alleen
prijzig door de lokaalhuur, maar ook door de petroleum en
het gaslicht waarmee kou en duisternis uit de klas verdreven
werden. De grootste kostenpost was de meester: die kostte
twaalf gulden per cursus.
De schildercursussen waren niet kostendekkend. Een ‘kleine
subsidie’ die door de voorzitter van Door Eendracht Sterk
bij de gemeente was aangevraag kwam er echter niet. De
voorzitter had op 29 september 1900 te horen gekregen, dat
de noodzaak van zo’n steuntje in de rug binnenkort achterhaald zou zijn: Nu het te verwachten is, dat eerlang eene
ambachtsschool zal voorzien in de behoefte aan onderwijs
als in ’t adres bedoeld, achten B. en W. het niet gewenscht
dergelijke particuliere lessen uit de gemeentekas te steunen.
De opmerking over de komst van de ambachtsschool die er
‘eerlang’ zou komen getuigde van ongefundeerd optimisme.
Het plan voor een ambachtsschool was in 1901 geboren en
daarbij hoorde uiteraard een commissie ter voorbereiding.
Bij de schilderspatroons zetten vooral W. van Krimpen sr. en
W. Sukkel zich in voor dit scholingsplan. Zij werden echter
pas tien jaar later in 1911 medeoprichters van de Vereeniging De Ambachtschool voor Hilversum en Omstreken. De
eerste steen werd op 25 oktober 1912 gelegd aan de Lage
Naarderweg. Het jaar daarrop ging de school open, met een
keur aan avond- en deeltijdopleidingen.6 Dat het project niet
eerder van de grond kwam lag vooral aan het feit, dat er geen
wettelijk kader voor nijverheidsonderwijs bestond.
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Willem van Krimpen in 1898. Hij begon zijn loopbaan als huis- en decoratieschilder.

Welk een pret en jolijt
Af en toe konden de patroons stoom afblazen. In september 1904 waren ze gastheer voor de Algemene Vergadering van de landelijke Bond van Schilderspatroons,
een hele eer. Eendracht zette haar beste beentje voor. Na
de vergadering in het Hof van Holland – Wouterus Sukkel trad daar tot het landelijk hoofdbestuur toe – was er
voor de tweehonderd congresgangers veel vertier. Men
ging de kermis op, die op de Groest en het Langgewenscht stond. Herman Peet: Welk een pret en jolijt. De stoomcaroussel met haar steigerende paarden van Dobbelaire werd
bestormd, zelfs de draaimolen van Janvier werd een vermaaksobject der vroolijke gasten. Het Bondsbestuur in een mallemolen!
Alle remmen gingen los, meldde Peet in zijn boek. De groote
danstent op het Langgewenscht had veler belangstelling en weldra vleiden de schilderspatroons zich in de mollige armen der
Hilversumsche schoonen en walsten over den gladden vloer. De
volgende dag maakten de gasten een rijtoer door het
Gooi in een dertigtal Jan Pleziers en rijtuigen. Onderweg

waren er poffertjes, wafels, oliebollen en palinkjes.
Intussen was er in 1903 een slepende ruzie ontstaan,
waardoor de verenigingen van patroons en gezellen niet
meer met elkaar praatten. Op 26 november 1903 hadden de gezellenbesturen de vereniging van patroons in
De Gooi- en Eemlander ‘onoprecht’ genoemd, omdat Eendracht voorgaf alsof de heersende werkloosheid onder
het werkvolk erg was. Maar volgens de gezellenbesturen kon dat feit hen geen snars schelen. Eendracht
reageerde hierop met een diep en langdurig zwijgen.
Drie jaar kon daarom niet worden geconfereerd over het
loon of iets anders. Totdat de gezellenverenigingen hun
verklaring in de krant herriepen. Dat was een behoorlijk
gezichtsverlies.

Kabinetspudding
In februari 1906 was de Hilversumsche patroonsvereeniging aan de tiende verjaardag toe. Na de toespraken
was er een souper. Gedenkboekschrijver Peet noteerde
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Bladzijde uit de Handleiding voor de Prijsberekening van Schilder- en Behangwerk, uitgave van Kluwer Deventer uit 1947
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in 1946, toen de hongerwinter van 1944-1945 nog vers in
het geheugen lag: Het menu, dat in onze dagen aan een luilekkerland doet denken, bewijst dat de schildersbazen echte gastronomen waren. Hij wist wat er op het menu had gestaan:
soep, croquette, lep-aal (een palingsoort), ossenhaas
met sperzieboontjes, kalfsfricandeau – doperwten, kip
met abrikozen, kabinetspudding (met rum), fruit – dessert en koffie. Ongetwijfeld staken de patroons hierna
een goede sigaar op, terwijl buiten in meer dan één opzicht het revolutiespook rondwaarde. Zo heette de bouw

die al enkele jaren was gepleegd, revolutiebouw. Dat was een goedkope en snelle bouwwijze,
waarbij te veel werd bespaard op materiaal. De resultaten
waren volgens Peet onder andere in de Bloemenbuurt te
‘bewonderen’.8 Het devies tijdens de revolutiebouw was
volgens hem geweest: liever een smerige rijksdaalder dan een
mooie deur. Intussen ging het ambacht eraan kapot, zo
klaagde men, totdat bouwverenigingen als ‘Hilversum’
er weer eer in gingen scheppen fatsoenlijke producten
af te leveren.

Wouterus Sukkel had als bestuurslid van de schilderspatroons veel invloed in het dorp.

HHT-EP 2017/2 85

Tekening van pauwenveren en herten voor een nog te snijden sjabloon in Jugendstil-stijl. Iets voor de decoratief begaafden.

Staking en uitsluiting
Was de sociale strijd in het dorp gestreden? Die schijn
had het in 1912 beslist niet. Bij de patroons kwam brief
na brief binnen met de eisen der gezellen. Het ging nu
om veel meer dan loon. Er lag een heel eisenpakket. Het
uurloon van een meerderjarig gezel moest van 23 naar
26 cent. Overwerk zou de patroon voortaan 25 procent
extra gaan kosten. Voor nachtarbeid luidde de eis vijftig
procent erbij. En voor werk op zondag en christelijke
feestdagen diende een toeslag van honderd procent
te komen. Verder mocht de zomerwerkdag niet langer
dan 10,5 uur duren en dienden schafttijden fatsoenlijk
worden geregeld. De allerbelangrijkste eis was dat al
deze punten zouden worden vastgelegd in een collectief
contract, dat zou gelden tot 1 maart 1915.
Over het hele pakket was op 17 april geconfereerd, maar
de patroons zegden toen te weinig toe. Met sociale actie
als gevolg. De pers volgde het op de voet. Bij enkele patroons en aan het station wordt gepost, meldde het Algemeen
Handelsblad. Vooral de afdeling Hilversum van de Nederlandsche Schildersgezellenbond was militant. Overi-
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gens deden de r.k.-schildersgezellen niet aan deze actie
mee. Toen de bazen nergens op in wilden gaan, barstte
in 1913 de bom. Bij de vijf drukste bedrijven riep op 28
april de bond een werkstaking uit, onder leiding van
bondssecretaris Jensch. De bazen noemden dit contractbreuk en sloten de enkele tientallen stakenden uit. Dat
gaf een hoop tumult in het dorp, ook al omdat beide partijen - via de krant - hun gelijk probeerden te halen

Geert van Mesdag
Zeven weken duurde de krachtmeting. De vijf bedrijven
lagen stil en in de gezinnen zonder kostwinner was
schraalhans keukenmeester. Toen achtten enkele dorpsnotabelen de tijd gekomen om te gaan bemiddelen.
De bekendste was de industrieel Geert van Mesdag, de
andere twee waren de jurist J. Hingst en P.J. Dam. Na
veel geschrijf en gewrijf stemden beide partijen in met een
gesprek. Een gecombineerde bijeenkomst leidde daarna
tot een historische overeenkomst, een collectief contract waarmee allen instemden. Deze allereerste cao zou
eindigen op 31 december 1916. Wie uitgesloten was ge-

weest, mocht weer komen. De uurlonen gingen vanaf
1914 jaarlijks een cent omhoog, van 24 cent tot 26 cent.
Ook de arbeidsduur was geregeld.
Pais en vree? Niet echt, want in augustus brak de Eerste
Wereldoorlog uit en werden alle bouwvakkers - inclusief
de schilders - gemobiliseerd. Voor de gezinnen waren de
gevolgen funest. Er kwam een steuncomité om de ergste
nood te lenigen. Een gehuwde werkloze kreeg drie gulden zestig per week, later zes gulden. Een speciale com-

missie regelde de huren. Huiseigenaren zagen af van
een kwart van de huur. De werklozen betaalden zelf een
kwart, evenals het steuncomité. De rest kwam van het
Nationaal Steuncomité. De gedenkboekschrijver: Deze
billijke en bevredigende regeling, het eerst te Hilversum toegepast,
werd overal in den lande opgevolgd. De algemeene prijsstijging
had tot gevolg dat de steunbedragen verder moesten worden verhoogd. Men kon deze zoover opvoeren, dat groote gezinnen f 18,per week ontvingen.

Drie eigentijdse omrekenlinealen. Hiermee kon vroeger al de hoeveelheid werk worden berekend.

NOTEN
1

Herman A. Peet was een leek in het schildersbedrijf. In de jaren twintig had hij gewerkt als verslaggever bij dagblad

De Gooi en Eemlander. Peet had in het dorp de bijnaam Huppie Peet, misschien omdat hij altijd haast leek te hebben. De
bijnaam wordt vermeld in Zo was Hilversum, van Maarten Betlem en G. van Bokhorst.
2

Advertentie uit De Gooi- en Eemlander van 26 februari 1876.

3

De Telegraaf, 26-1-1896.

4

Algemeen Handelsblad, 4-5-1913.

5

SAGV020 – 4954

6

Uit: Treesje Ruhe, Joop Branger en Ed van Mensch (red.), Onderwijs in Hilversum, van Dorpsschool tot Media Academie

(Hilversum, 2005) Uitgegeven ter gelegenheid van het zesde lustrum van HHK Albertus Perk.
7

Zo arresteerde de Hilversumse politie ooit twee huisschilders die hun patroon W. Sukkel op straat ‘hinderlijk

volgden’. Dit op straat lastigvallen van patroons kwam ook elders vrij regelmatig voor. De zaak Sukkel kwam voor het
kantongerecht in Utrecht en het Openbaar Ministerie eiste veertien dagen cel tegen de verdachten.
8

De Tulpstraat stamt uit 1897, evenals de Rozenstraat en de Chrysantenstraat. De Violenstraat is in 1899 bebouwd.
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