
AGENDA 

woensdag 22 maart 1995 

"Mi jn Hilversum" 

Dit wordt een bijzondere avond. Op de leden-

avond/jaarvergadering zullen alle bestuursle-

den van Albertus Perk zich presenteren met een 

stukje "Mijn Hilversum". Ze hebben een plek in 

Hilversum uitgekozen, die tot de verbeelding 

spreekt. Dit kan een geboortehuis, kleuter-

school, kerk, buurt, park of wijk zijn. De presen-

tatie is een leuke gelegenheid om nader kennis 

te maken met het bestuur van uw vereniging! 

Aan de ledenavond gaat een korte jaarverga-

dering vooraf. 

AGENDA JAARVERGADERING 

* opening 

* kort verslag jaarvergadering 23 maart 1994 

* jaarverslag van de secretaris 

* financieel overzicht, verslag kascommissie 

* jaarrede voorzitter 

* rondvraag en sluiting 

woensdag 26 april 1995 

Over bezetting en bevrijding in Hilversum 

De 50e herdenking van de bevrijding in 1945 is 

aanleiding voor het onderwerp van deze leden-

avond. Begonnen wordt met een film gemaakt in 

1944/1945 door Frits Thors (ja juist, de vroegere 

nieuwslezer van de TV). Woonachtig in Baarn 

maakte hij in het geheim opnamen van het over-

haaste vertrek van de Duitsers in september 

1944 en van de bevrijding aldaar. Verder veel (tot 

voor kort onbekende) beelden van de bevrijding 

van Hilversum en dat alles voorzien van zijn per-

soonlijk commentaar. 

Daarna vertelt de heer H. Korpershoek uit Zut-

phen over zijn belevenissen in Hilversum in oor-

logstijd en met name over het verzetswerk dat 

hier gebeurde en waar hij later over publiceerde. 

In dit nummer van Eigen Perk maakt u vast ken-

nis met hem. Hij is de auteur van het artikel over 

de voedseltransporten. 

VAN HET BESTUUR 

Jaarverslag van de secretaris 

Het jaar 1994 lijkt al weer ver achter ons. Reden 

te meer om nog eens terug te zien op ons 19e 

verenigingsjaar. 

Ook in het afgelopen jaar groeide ons leden-

aantal gestaag, zo zelfs, dat het bestuur plannen 

moest maken over wat te doen met de te ver-

wachten mijlpaal, de aanmelding van het 1000e 

lid. 

In 1994 waren de activiteiten te verdelen in 

drie hoofdgroepen, te weten: De ledenavonden, 

ons tijdschrift Eigen Perk en de belangen-

behartiging van het cultuur-historisch erfgoed. 

Definanciënzijn een hoofdstuk apart, maar daar 

geeft de penningmeester u later informatie over. 

Dan in 1994 acht ledenavonden. De lezingen-

reeks begon in januari met Veenontginningen 

langs de randen van het Gooi en eindigde in no-

vember met 'de Kerkbrink'. In de tussenliggende 

maanden, maar niet minder interessant, 70 jaar 

autobussen in Hilversum en omgeving, Hilver-

sum uit 'de oude doos', de 'groene' lezing met de 

daarop volgende excursies naar de Costerus-

tuin, de Jozefkerk en kasteel Groeneveld. 

Samen met Hilversum, Pas Op! en de stichting 

Jonge Bouwkunst werd infebruari eenforumdis-

cussie georganiseerd. Gezien de grote op-

komst, van zowel leden, belangstellenden, hui-

dige en toekomstige raadsleden, mogen wij 

aannemen, dat het behoud van de monumen-

ten, de herinrichting van de binnenstad en het 

cultuur-historisch belang van de villawijken ve-

len van ons ter harte gaat. 

Tijdens de jaarvergadering, in maart, werden 

twee nieuwe bestuursleden benoemd, de hh R. 

Beker en H. Lammers. Mevr. L. van Keijzers-

waard heeft in december, om persoonlijke rede-

nen, haar bestuursfunctie beëindigd. 

In 1994 verscheen Eigen Perk vier maal met 

een keur aan artikelen. Het uiterlijk van Eigen 

Perk onderging een wijziging, het kreeg de Hil-

versumse kleuren. Mag deze verandering een 

teken zijn dat de Historische Kring, niet alleen 



het oude wil behouden maar, mits doordacht, 

ook in is voor vernieuwingen. 

Zonder iets te kort te doen aan de overige arti-

kelen en beschrijvingen zijn er altijd artikelen die 

herinneringen of emoties oproepen. Wij merken 

dat aan de losse verkoop van Eigen Perk. Dit jaar 

waren dat, 'De filmbrand' en 'Terug naar Bram-

sche'. Het artikel over het van Ravenswaaypad is 

gevolgd door een verzoek aan de straatnamen-

commissie. Tijdens de eerstvolgende commis-

sievergadering zal ons verzoek behandeld wor-

den. Er was veel belangstelling voor de nog te 

koop zijnde Eigen Perk(en). De verzamelban-

den, voor 3 jaargangen Eigen Perk, blijken een 

goede greep te zijn geweest. 

Zoals u in de dag- en weekbladen heeft kun-

nen lezen staat erten aanzien van de binnenstad 

heel wat te gebeuren, Kerkbrink, Langestraat en 

Spoorstraat. Allereerst de Kerkbrink en omge-

ving. De door ons, samen met Hilversum Pas 

Op, aangevoerde bezwaren zijn grotendeels in 

het gewijzigde plan verwerkt. U heeft dit, in no-

vember, kunnen zien en horen tijdens de lezing 

door architect Ruijssenaars. Wij blijven echter 

bezwaar maken tegen de afbraak van de 'taart-

punt van Harkema' en een gedeelte van de 

Oude Torenstraat t.b.v verkeersmaatregelen. In 

een bezwaarschrift hebben wij dit kenbaar ge-

maakt aan de gemeente Hilversum. Hoewel de 

plannen voor de bebouwing van de hoek Spoor-

straat/Kampstraat nog niet definitief zijn hebben 

we de indruk dat rekening wordt gehouden met 

onze opmerkingen tot behoud van het dorpse 

karakter aldaar. 

Over de Langestraat was veel te doen: in-

spraak, raadsvergaderingen, en zo meer. Wij 

kunnen er een (jaar)boek mee vullen. Maar on-

danks alle bezwaren, de laatste van de landelijke 

vereniging 'Heemschut', lijkt het plan door te 

gaan. Komen wij met deze 80 meter lange en on-

geveer 12 meter hoge muur, inclusief toegangs-

poort, als afsluiting van het achterliggende 

'dorpse Hilversum' in aanmerking voor de ver-

melding 'Hilversum Vestingstad'? Wie weet!? 

Ook al verschillen wij soms van mening met el-

kaar, gezegd moet worden dat de samenwer-

king met de dienst Stadsontwikkeling van de ge-

meente Hilversum prima is. 

In 1995 komt er een vierde (hoofd)activiteit bij, 

te weten de Lustrumviering. Dank zij de hulp van 

vele vrijwilligers, begint het uit te geven boek 

vorm en inhoud te krijgen. Tentoonstellingen or-

ganiseren en opzetten is meer iets voor profes-

sionals, maar met medewerking van het Om-

roepmuseum en het Goois Museum moet dat 

lukken. 

Tot slot willen wij nog vermelden, onze inbreng 

bij de discussies over het omgevingsonderwijs 

en de totstandkoming van het 'Albertus Perk 

archief'. 

Al met al een positief en actief jaar, genoeg om 

enthousiast het lustrumjaar 1995 in te gaan. 

H.W. Lammers, secretaris 

Nota bene 

Het korte verslag dat de secretaris normaal in dit 

blad doet van de vergaderingen van het bestuur, 

komt hier te vervallen. Veel van de zaken waar 

het bestuur mee bezig is, zijn beschreven in het 

bovenstaande JAARVERSLAG, dat ook op de 

agenda staat van de komende ledenvergade-

ring (zie ook de AGENDA op pagina 3). 

Binnenstad beter, een poging tot overzicht 

Het bestuur is er zich van bewust, dat de artike-

len over architectuur en de vernieuwing van de 

binnenstad, die de laatste tijd in dit blad versche-

nen niet altijd licht te verteren kost waren. Het 

gaat dan ook vaak om vrij ingewikkelde proble-

men. En dan is er ook nog het veelvuldig overleg 

met de gemeente Hilversum; ambtenaren, colle-

ge en gemeenteraad. Van al die zaken willen we 

u zo goed mogelijk verslag doen, zonder dat u 

als lezer 'afhaakt'. Dat zou jammer zijn, omdat er 

voor de naaste toekomst teveel belangen op het 

spel staan. 

We hebben gekozen voor een wat meer 'jour-

nalistieke' benadering, waarbij gepoogd zal wor-

den vooral de kernpunten in de discussie weer 

te geven. Bram van der Schuyt is in zijn hoeda-

nigheid als bestuurslid en vanwege zijn zeer ge-

waardeerde redaktionele ervaring aangezocht 



en bereid gevonden deze taak op zich te nemen. 

Hier volgt zijn eerste bijdrage over de ontwikke-

lingen van de Hilversumse binnenstad geduren-

de de afgelopen tijd. Voor een deel zaken waar-

over we al eerder publiceerden, maar die vooral 

ten behoeve van de grote groep nieuwe lezers 

van dit blad nog eens op een rijtje zijn gezet. 

Alleen de grote lijnen 

Laten we om te beginnen proberen in grote lij-

nen vast te stellen waar het bij de binnenstad 

eigenlijk om gaat. 

In december 1992 heeft de gemeenteraad 

een plan aangenomen om de Hilversumse bin-

nenstad een flinke opknapbeurt te geven. Vol-

gens dit plan met de inspirerende titel "Binnen-

stad Beter" zouden de gaten in de huidige be-

bouwing worden gedicht, wat oud was en niet 

meer goed functioneerde zou worden vervan-

gen en het stratennet zou worden aangepast om 

de als maar wassende verkeersstroom de baas 

te blijven. Albertus Perk en Hilversum Pas Op 

hebben zoveel mogelijk hun invloed aangewend 

om het historisch waardevolle in dit plan over-

eind te houden. Enkele bestuursleden van die 

verenigingen hebben aan dat lobbyen bijna een 

volle dagtaak, maar zij worden beloond! " De re-

sultaten van onze inspanningen zijn bemoedi-

gend", kon voorzitter Repko in Eigen Perk 93/1 

tevreden vaststellen. Wel, zo hoor ik u zeggen, 

dat was dan dat. Over tot de orde van de dag! 

Maar zo makkelijk komt u er niet af. Want wat 

heeft de Raad nu precies besloten? 

De Raad heeft zich alleen bezig gehouden 

met de grote lijnen van het plan. Zo werd bijvoor-

beeld besloten om rond het station en "Gooi-

land" een meer stedelijke bebouwing toe te pas-

sen en van de omgeving van de Kerkbrink en de 

Laanstraat het dorpse karakter meer te accentu-

eren. Dat plan van december 1992 had verder 

vooral tot doel om eens een eerste beeld te 

schetsen van de kosten en de baten van een 

"betere binnenstad". 

De eerste kostenraming 

De kostenraming kwam uit op f65 miljoen. 

Geen enkele gemeente kan dit soort bedragen 

geheel op eigen kracht financieren. En zeker Hil-

versum niet, dat toch al armlastig is. Een belang-

rijke financieringsbron voor dit soort ambitieuze 

gemeenteplannen is, naast financiering vanuit 

Den Haag, de verkoop en de exploitatie van alle 

mooie, nieuwe bouwwerken die in het kader van 

dit plan zouden worden neergezet. Op deze ma-

nier kwam de financiering van de 65 miljoen op 

papier rond, zij het met moeite. En dit geeft met-

een een van de knellendste problemen van het 

plan weer. Alle veranderingen die ongeveer het-

zelfde kosten maar minder verkoopbare huizen, 

winkels en bedrijfspanden opleveren brengen 

die moeizaam tot stand gebrachte financiering 

in gevaar. Het behouden van wat historisch 

waardevol is kan al gauw tot minder winkels en 

woningen leiden en je mag verwachten dat dan 

de hakken van vele financiële ambtenaren in het 

zand gaan. Waar het natuurlijk om gaat is dat 

men door de historie een beetje te ontzien voor 

die nieuwbouw een ambiance creëert die deze 

nieuwbouw extra waarde geeft, ook vooral finan-

ciële waarde. De beleidsambtenaren weten dat 

ook wel maar die staan dan weer voor het vraag-

stuk om die extra waarde in concrete guldens 

van nu uit te drukken. 

Maar nu de invulling 

Terug naar december 1992. De grote lijnen van 

het plan werden goedgekeurd. De omgeving 

van Kerkbrink en Laanstraat zou dorps blijven 

enzovoorts, enzovoorts. Maar over het "hoe" 

heeft de Raad toen geen besluiten genomen. En 

eigenlijk is die discussie over dat "hoe" veel be-

langrijker dan de wat academische gedachten-

wisseling over de grote lijnen. Te meer omdat de 

ervaring leert dat de uiteindelijke invulling van 

zo'n globaal plan nog wel eens erg kan afwijken 

van de fraaie voornemens en volzinnen waar-

mee dat plan ooit gepresenteerd werd. En het is 

de besluitvorming over het hoe waar we inmid-

dels midden in zitten. De echte beslissingen wor-

den nu genomen. En die beslissingen hebben 

betrekking op de volgende stukken van ons 

dorp. 

Kerkbrink met Oude Torenstraat 

Een deel van de beslissing is inmiddels gevallen. 

De zuidwand van de Kerkbrink (waar dus vroe-

ger V/d Brul stond) zal herbouwd worden vol-

gens een ontwerp van de architect Hans Ruijs-

senaars. Albertus Perk en Pas Op zijn over dat 

ontwerp zeer te spreken. Vanuit een historisch 



oogpunt zit dat allemaal wel goed. Met de bouw 

wordt wellicht al in dit najaar begonnen. Wat nog 

hangt is het verkeerstechnische deel van het 

plan. De gemeente wil op de Kerkbrink geen 

verkeer meer en daarvoor zou het onder meer 

nodig zijn om de Oude Torenstraat geschikt te 

maken voor tweerichtingsverkeer en het pand 

met onder meer de boekhandel Harkema te slo-

pen. Albertus Perk is het daarmee niet eens en 

heeft een formeel bezwaarschrift ingediend. Er 

zijn andere oplossingen die dat aardige straatje 

achter de kerktoren ontzien en Harkema hoeft 

dan ook niet tegen de grond. Het is onduidelijk 

wat er nu gaat gebeuren. 

Laanstraat/Langestraat 

Ook hier is de beslissing gevallen. Dat wil zeg-

gen dat de Raad heeft ingestemd met de ver-

koopvan de grond aan de Vereniging Erfgooiers 

die deze grond volgens een ingediend plan zal 

gaan bebouwen. Dat plan voorziet in een soort 

aaneengesloten gevelwand tussen de Lange-

straat/Neuweg en het buurtje rond de Jonge 

Graaf van Buuren en daar heeft Albertus Perk 

ernstig bezwaar tegen gemaakt. Die bouw lijkt 

nu door te gaan. Alhoewel, de Bond Heem-

schut, die een groot landelijk gezag geniet, heeft 

nu formeel bezwaar aangetekend bij de ge-

meente Hilversum. Niet tegen de verkoop van 

degrond, want dat kan niet meer, maartegen het 

verlenen van de bouwvergunning op het terrein 

in kwestie. Hun bezwaren zijn in grote lijnen die 

van ons: het ontworpen gebouw op die plek past 

niet in de (historische) omgeving. En zonder 

bouwvergunning mag de nieuwe eigenaar na-

tuurlijk niet gaan bouwen. 

Het is pikant dat er zeer onlangs een visie op 

de bebouwing van het hele buurtje tevoorschijn 

kwam, dat ons (gezien vanuit het historisch be-

lang) veel geschikter voorkomt. De visie is enke-

le jaren geleden gemaakt door de architecten 

Paulus van Vliet en Jaap Heemskerk te Utrecht, 

naar aanleiding van een verbouwingsplan voor 

'de Jonge Graaf van Buren'. De architecten we-

zen de toenmalige wethouder Walch op het his-

torische belang van de omliggende bebouwing 

en ontwikkelden een visie op de rehabilitatie van 

het hele buurtje, inclusief de bebouwing van het 

terrein op de hoek Langestraat/Laanstraat. 

De visie werd - volgens de architecten zelf -

direct na de presentatie in een gemeentelijke la 

gestopt en er nooit meer uitgehaald. Wij vragen 

ons af hoe de besluitvorming in de gemeente-

raad zou zijn verlopen als deze visie in de discus-

sie zou zijn betrokken!? 

Wagenmakersplein 

De bestrating is al vast vernieuwd maar over de 

bebouwing moet nog beslist worden. In op-

dracht van het gemeentebestuur is de Amster-

damse architect Bart Duvekot een ontwerp aan 

het maken. Albertus Perk en Pas Op hebben in-

middels geleerd dat men om invloed uit te kun-

nen oefenen er vroeg bij moet zijn. De heer Du-

vekot wordt nog voordat hij zijn ontwerp klaar 

heeft al kritisch gevolgd door onder meer onze 

speciale adviseur op dit gebied Henk Dirkx die 

overigens ook een Amsterdamse architect is. 

Volgens de laatste berichten zal Albertus Perk 

zich in het ontwerp wel kunnen vinden, al zijn op 

onderdelen verbeteringen mogelijk. Een beslis-

sing wordt verwacht... 

Spoorstraat/Kampstraat 

Ook hier moet de beslissing nog vallen. Aan het 

werk is hier architect Oor Paauwe, die een nieuw 

ontwerp aan zijn opdrachtgever, het gemeente-

bestuur, heeft gepresenteerd. Tegen de eerste 

concepten had Albertus Perk grote bezwaren 

(hoogte bebouwing, aansluiting bij de schaal 

van de Biersteeg e.d.), maar de architect heeft 

die practisch geheel weggenomen. Maar inmid-

dels heeft de welstandscommissie grote bezwa-

ren gemaakt tegen het ontwerp. Nu is het wach-

ten dus op een aangepast ontwerp. 

Veerstraat/Groest 

Het betreft hier de brinkachtige ruimte waar de 

Veerstraat uitmondt in de Groest. Voor de herin-

richting van dit karakteristieke stukje Hilversum 

moet nog een architect worden aangetrokken. 

Met instemming citeren we overigens onze eer-

dergenoemde Henk Dirkx waar hij zegt dat al die 

deelplannen natuurlijk prachtig kunnen worden 

maar iemand toch ook de algemene samen-

hang van die deelplannen bewaken moet. 

Onlangs is wel het besluit gevallen om bepaal-

de panden in de binnenstad op de gemeentelij-

ke monumentenlijst te zetten. Dit na het aanne-

men van voorstellen van de Monumentencom-



missie. Dat is een opsteker, want dat betekent dat 

het pand op de hoek van de Veerstraat en de 

Groest nu beschermd is en dus niet zo gemak-

kelijk aan de stadsvernieuwing ten prooi zal val-

len. 

De villawijken in het volgende nummer 

Tot zover de binnenstad. Maar ook in de villawij-

ken is het laatste jaar veel in beweging gekomen. 

En ook daar doen Albertus Perk en Pas Op hun 

best om het historisch waardevolle zo goed mo-

gelijk in stand te houden. We zijn betrokken bij 

het overleg over de ontwikkeling van de nieuwe 

bestemmingsplannen. In het volgende nummer 

van Eigen Perk geven we u daar een overzicht 

van. 

Op dit moment volstaan we met te vermelden 

dat onze vereniging bij het gemeentebestuur het 

verzoek heeft ingediend om de villa's Peerl-

kamplaan 18-20 en Boomberglaan 4 op de mo-

numentenlijst te plaatsen. Beide villa's dragen 

positief bij aan het speciale karakter van hun on-

middellijke omgeving. Met name de eerstge-

noemde villa, ook wel genoemd het Huis met de 

Pilaren, die al geruime tijd leeg staat en in mei 

van het vorige jaar door brand zijn dak verloor, 

dreigt volledig te verloederen. 

AvdS 

Nieuwe leden "Albertus Perk" 1994 





1000 leden met het vierde lustrum? Een oproep! 

Nog nooit in het bestaan van onze historische 

Kring is de toename van het aantal leden zo 

voorspoedig gegaan als het afgelopen jaar. In 

het overzicht in deze rubriek kunt u zien wie er 

het afgelopen jaar bij kwamen. Ondanks afzeg-

gingen kwamen we netto uit op 957 leden. En 

dat terwijl we het vorig jaar eindigden op 812. 

Dat biedt ineens het perspectief van 1000 leden! 

Op zich is dat een heel leuke ontwikkeling en 

het bestuur ziet het ook als ondersteuning en 

waardering voor haar werk. Toch is er naar ons 

idee nog geen reden tot euforie. Historische ver-

enigingen in veel kleinere plaatsen (ook in onze 

omgeving) hebben al vijhonderd tot achthon-

derd leden. Ze hebben vaak een wat ander ka-

rakter. Ze doen meer aan beschrijving van be-

kende dorpsfamilies en organiseren soms weke-

lijks ontmoetingen die duidelijk een sociale func-

tie hebben. Wij in ons 'grote dorp' hebben daar-

mee vergeleken een wat andere functie. Naast 

historisch onderzoek behartigen we monumen-

tale belangen of maken we ons druk over ontwik-

kelingen in de oude kern, bijvoorbeeld. En we 

hebben te maken met een grote bevolking, die 

voor een deel hier niet geboren is en/of zich min-

der met de woongemeente verbonden voelt. 

Het rekensommetje: vijf keer zoveel inwoners 

betekent dus ook vijf keer zoveel leden van een 

historische vereniging, gaat dus niet op. 

We denken niettemin, dat in een plaats als Hil-

versum de verdubbeling van ons ledental op 

den duur mogelijk moet zijn. En we geloven daar 

ook in. We zijn tenslotte nog niet zo lang bezig. 

Dit jaar vieren we pas ons vierde lustrum! 

Maar nu even met de benen op de grond. We 

zouden het heel leuk vinden als we met de 

lustrumviering (de opening van de tentoonstel-

lingen HILVERSUM, DORP EN OMROEPSTAD 

in september a.s.) het 1000e lid zouden mogen 

begroeten. Dat lukt, zeker als u daaraan mee-

werkt. In dit nummer van Eigen Perk vindt u een 

antwoordkaart. Daarmee kunt u een nieuw lid 

opgeven. 

Het kan ook anders. Met een tweede kaart 

kunt u namen en adressen doorgeven van men-

sen van wie u denkt dat ze best geïnteresseerd 

zijn in de plaatselijke historie. Dan sturen we een 

proefnummer van ons blad op. 

Tot slot: we hebben voor het 1000e lid een ver-

rassing in petto. Maar dat niet alleen. Ook de 

aanbrenger van dat 1000e lid krijgt dezelfde ver-

rassing. Helpt u mee? Bij voorbaat dank. 

Het bestuur 

Hoe beleefde U de bevrijding? 

Als u de bevrijding van Hilversum bewust mee-

maakte, dan hebt u daaraan ongetwijfeld bij-

zondere herinneringen. Gebeurtenissen die in 

uw geheugen zijn gegrift als gebeurde het gis-

teren. De blijdschap na lange tijd van spanning, 

de buurtfeesten, het eerste wittebrood! 

De redaktie van dit blad zou dit soort verhalen 

graag van u hebben. Om er een soort collage 

van te maken in het volgende nummer. Uw ver-

haal hoeft niet uitgebreid of hoogdravend te 

zijn. Kleine gebeurtenissen, bijzondere ont-

moetingen of een korte anecdote, het is ons al-

lemaal welkom. 

Het gemakkelijkst voor ons is het als u uw ver-

haaltje) opschrijft en naar het redaktieadres 

stuurt. Maar als u het prettiger vindt om het ver-

haal telefonisch door te geven, dan kan dat ook. 

Voor in het blad vindt u de namen en telefoon-

nummers van de redaktieleden. 

We zouden het heel leuk vinden als er onder 

onze leden ook foto's, tekeningen of andere leu-

ke zaken te vinden zijn van de dagen van bevrij-

ding in 1945. Er zijn in Hilversum op verschillen-

de plaatsen bv. volksfeesten gehouden. En daar 

zijn foto's gemaakt. Die zouden we graag lenen. 

Maar wie heeft ze? 

De oproep in het vorige nummer heeft nog 

niet veel opgeleverd, maar we geven de moed 

niet op. Aarzel dus niet als u wat heeft. Graag 

doorgeven voor 15 maart a.s., want het is kort 

dag voor het volgende nummer. Bij voorbaat 

dankt u de redaktie van Eigen Perk 


