AGENDA
woensdag 24 mei 1995
Hilversum in het groen
Voordeel of nadeel...?
Op deze ledenavond, overigens de laatste op
woensdagavond, zullen twee medewerkers van
het Goois Natuur Reservaat ingaan op de bijzondere situatie van Hilversum omringd door de natuur. Het lijkt zo mooi: omroepstad in het groen.
De heren ing. H. Korten (rentmeester) en J.
Vlaanderen (voorlichter) zullen die situatie bespreken aan de hand van de natuurgebieden
van het G.N.R. die Hilversum omgeven. Een
steeds weer aktueel onderwerp, want de natuurgebieden zijn constant in het nieuws. Denk bv.
aan de afzetting van de heide voor de begrazing
door runderen, of aan de discussie voor de aanleg van een "mediaweg".
Ing. H.Korten volgde de Hogere Bosbouw-

school in Arnhem. Na zijn studie was hij betrokken bij de organisatie van de Floriade in Amsterdam. J. Vlaanderen volgde de Middelbare Tuinbouwschool, waarna hij zich specialiseerde in
landschapsbouw en recreatie. Bij het G.N.R.
was hij aanvankelijk belast met de natuureducatie. Hij is er nu voorlichter.
zaterdag 27 mei 1995
Excursie Hilversum in het groen
Op deze zaterdag zal onder leiding van het
Goois Natuur Reservaat een excursie worden
gehouden. Op voorstel van de boswachters is
gekozen voor het gebied nabij het hoofdkantoor,
bij de Wereldomroep aan de Lage Naarderweg.
Verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats
van het theehuis. Duur van de excursie is anderhalf uur. Geen kosten voor leden.

VAN HET BESTUUR

Zoals u in Eigen Perk 1995-1 heeft kunnen lezen
zijn de belangrijkste zaken van de vergaderingen
van 1 december en 12 januari grotendeels verwerkt i n het jaarverslag. Rest ons dus nog verslag
te doen van de vergadering van 16 februari.
Aan de doelstellingen, zoals die in de statuten
van 1979 vastgelegd zijn, is in de loop der tijden
het een en ander toegevoegd. Denkt u maar aan
de activiteiten ten aanzien van de binnenstad.
Binnen het bestuur is daarom een voorstel tot wijziging in discussie. Zodra wij het over de nieuwe
tekst eens zijn wordt deze in Eigen Perk gepubiceerd.
Het binnenkortte verwachten 1000ste lid is reden voor ons om alle leden deelgenoot te maken
van deze mijlpaal. Er zijn diverse voorstellen, rest
ons echter nog te onderzoeken wat (financieel)
haalbaar is.
De uitgifte van het jaarboek krijgt vastere vorm.
Een redaktieraad onderzoek momenteel de mogelijkheden en beraadt zich op de inhoud.
Het door ons ingediende bezwaarschrift tegen
de af braak van het pand van Harkemaen een gedeelte van de Oude Torenstraat is (voorlopig?)

niet ontvankelijk verklaard. Door een misverstand waren wij een dag te laat. Jan Lamme heeft
in een hoorzitting van de gemeenteraad onze
'zienswijze' over deze kwestie toegelicht. Wij menen dat een rigide toepassing van regeltjes niet
past in het zorgvuldig opgebouwde overleg met
de gemeente. Hopelijk krijgen wij nog een herkansing om bij de provincie onze bezwaren tegen onderdelen van het bestemmingsplan Kerkbrink onder de aandacht te brengen.
De herbouw van het "oude" VVV-huisje van
Dudok komt dichterbij. Zodra meer bekend iszullen wij u informeren.
"Toch verkeer over de Kerkbrink" luidt het adviesvan de Klankbordgroep Verkeer. Terug bij af?
Wij houden verdere ontwikkelingen nauwlettend
in de gaten, en zullen zonodig actie nemen.
Van mevr. Bakker ontvingen wij een aantal notariële akten betrekking hebbend op de voormalige molen aan de 's-Gravelandseweg. Om deze
informatie wat toegankelijker te maken zijn deze
akten ondergebracht bij het Streekarchief.
De restauratie van de begraafplaats "Gedenck
testerven" verloopt zo traag dat binnenkort het

bord van de aannemer gerestaureerd moet worden.
Tijdens de rondvraag kwam een vraag over
de toestand en toekomst van het voormalige
vuilstorthuisje aan de Violenstraat. Wij konden
alleen maar vaststellen dat het huisje verloedert

en als er niets gebeurt het vandaag of morgen instort. Samen met "Hilversum Pas Op" willen wij
nog eens overwegen, wat we kunnen doen om
dit te voorkomen.
HWL

Verslag jaarvergadering 22 maart 1995
Ver voor de opening van de jaarvergadering waren de meeste bestuursleden aanwezig. Als men
Eigen Perk niet gelezen had zou men denken,
wat een opwinding voor een jaarvergadering.
Maar de meeste van de aanwezigen wisten, dat
de drukte niet de jaarvergadering, maar de door
het bestuur te verzorgen lezingen na afloop van
de vergadering betrof. Elders in deze uitgave
leest u daar meer over.
Voorzitter Fred Repko kon wegens ziekte niet
aanwezig zijn bij deze jaarvergadering. Bram
van der Schuyt was gevraagd de voorzitterstaak
voor deze avond van hem over te nemen. Hij verwelkomde de 80 aanwezigen en opende de jaarvergadering, die ging over de volgende agendapunten:
Verslag jaarvergadering 23 maart 1994.
Vanuit de vergadering waren er geen op of aanmerkingen op dit verslag (zie EP 1994-2).
Jaarverslag 1994 van de secretaris
Onder dankzegging aan de secretaris werd dit
jaarverslag aanvaard (zie EP 1995-1).
Financieel overzicht en verslag kascommissie.
De aanwezigen leden kregen het jaarverslag
van de penningmeester bij binnenkomst uitgereikt. Vanuit de vergadering waren er geen opmerkingen over dit verslag. Hierna werd het
woord gegeven aan de heer Jocker. Deze verklaarde ook namens de twee mede-kascommissieleden, de heren Engwerda en Meihuizen, de
financiële administratie over het jaar 1994 bij
steekproef gecontroleerd en in orde bevonden
te hebben. Hij dankte de penningmeester, Guus
Lundgren, voor zijn medewerking en verzocht

de vergadering de penningmeester decharge te
verlenen voor zijn werkzaamheden inzake het
boekjaar 1994. Gezien het hierop volgende applaus waren de aanwezigen leden het met de
kascommissie eens.
Verder maakte de voorzitter melding van twee
vacatures: De heer Engwerda zal terugtreden
als kascommissielid. Tijdens deze vergadering
werd de heer R.Kuperus bereid gevonden deze
taak op zich te nemen.
De heer Lundgren heeft kenbaar gemaakt zijn
penningmeesterschap, van "Albertus Perk", dit
jaar te willen beëindigen. De voorzitter hoopte,
maar verwachtte niet, dat een kandidaat zich tijdens deze vergadering zal melden. Als u niet
aanwezig was op de ledenavond en u denkt de
opvolger te zijn (of die te weten), wilt u dan contact opnemen met een van de bestuursleden?
Jaarrede voorzitter.
Geschreven door Fred Repko en uitgesproken
door Bram van der Schuyt. Elders in dit blad vind
u de integrale tekst.
Rondvraag.
De heer Peet en mevrouw Kuiper kwamen beide
terug op de in de jaarrede vermelde verplaatsing van de ledenavond naar de dinsdagavond.
Naar aanleiding van deze opmerkingen zette de
voorzitter nogmaals uiteen wat de reden van deze wijziging is.
Vanuit de vergadering werd voorzitter Fred
Repko beterschap toegewenst. Hierna sloot de
voorzitter de vergadering.
HWL

Jaarverslag van de penningmeester 1994
AKTIVA
kas
Bank
Postbank
Leeuwenrek.

5.500,00
5.257,87
16.500,00

Voorraad boeken
nog te ontvangen:
rente 1994 bank
rente 1994 Leeuwenrek.
St.Hilversum Pas Op
Secr.kst/verk.publ.

BALANS op 31 december 1994
PASSIVA
crediteuren
Huis koerier BV
Uitg. Verloren EP4
Redaktie.kst/bez.kst
ƒ 27.257,87 vooruitontvangen:
6.000,00
Contributie 1995
Reservering 4e lustrum 1995
226,87 Publikatiefonds
1.000,00
Bestemmingsreserve archief
270,00 Bestemmingsreserve De Lange
187,95 kapitaal
f34.942,69

804,70
4.193,60
1.346,84
4.839,25
7.500,00
7.500,00
1.500,00

1.000,00

6.258,30
f34.942,69

Resultatenrekening per 31 december 1994 en begroting 1995
LASTEN
Drukkosten 'Eigen Perk'
Porto- en bez. kosten
Repr. kosten/ledenavond
Papierwaren/kopieën
Aankoop boeken
Aankoop brochures
Zaalhuur De Akker
Excursies
Lidmaatschap/'contr.
Huur archiefruimte
Bestuurskosten
Lustrumfonds
Leden werving/ledenadm.
Adm.kst/secr.kst
Publikatiefonds
Positief resultaat 1994

Rekening Begroting
1994
1995
19.258,82 21.500,00
3.379,10 3.500,00
2.966,64 2.500,00
846,22 1.000,00
500,00
690,60
334,83
500,00
1.154,25 1.250,00
0,00
250,00
213,50
200,00
500,00
500,00
300,00
284,00
1.744,20
0,00
1.144,70 1.000,00
500,00
235,15
1.500,00
0,00
449,09
0,00
ƒ34.701,10 ƒ33.500,00

Toelichting Balans 1994
Reservering 4e lustrum 1995
Saldo 31-12-1993
Toegevoegd uit resultaten rekening 1994
Saldo 31-12-1994
Publikatiefonds
Saldo 31-12-1993
Toegevoegd uit resultaten rekening 1994
In mindering uitgaven boek Vaandels
Saldo 31-12-1994

6.000,00

1.500,00
7.500,00

9.000,00
1.500,00
-/-3.000,00
7.500,00

Bestemmingsreserve archief
3.750,00
Saldo 31-12-1993
In mindering aank. archiefkast + materialen -1-2.250,00
1.500,00
Saldo 31-12-1994

BATEN
Contributies
Verkoop publikaties
Opbrengst advertenties
Donaties en giften
Subsidie gem. Hilversum
Rente

Rekening Begroting
1994
1995
25.439,50 25.000,00
3.877,65 2.750,00
2.200,00 2.800,00
10,00
50,00
1.400,00 1.400,00
1.773,95 1.500,00

ƒ34.701,10 ƒ33.500,00
Kapitaal
Saldo 31-12-1993
Toegevoegd uit resultaten rekening 1994
Saldo 31-12-1994

5.809,21
449,09
6.258,30

De kascommissie heeft op 6 maart 1995 de financiële administratie over het jaar 1994 bij steekproef gecontroleerd, alsmede de daaruit voortvloeiende Balans en Staat
van baten en lasten sluitende met resp. een vermogen
van f23.758,30 en een positief resultaat van ƒ449,09 en
deze in orde bevonden.
De commissie dankt tenslotte de penningmeester voor
zijn medewerking en stelt de ledenvergadering voor, de
penningsmeester de heer Lundgren, decharge te verlenen voor zijn werkzaamheden inzake het boekjaar 1994.
Hilversum, 6 maart 1995

Onze vereniging wordt volwassen!
Perk geplaatst worden omdat zij te omvangrijk
zijn. Zo wacht kopij over de geschiedenis van de
Hilversumse voetbalsport al gedurende lange
tijd op publikatie. Daarom worden thans pogingen in het werkgesteld om een jaarboek te gaan
Dit jaar zullen wij het twintigjarige bestaan vieren uitgeven, waarin niet alleen dit soort artikelen
van onze historische kring "Albertus Perk". De worden opgenomen, maar ook tal van andere
vereniging begint volwassen te worden! In de historische wetenswaardigheden. Daartoe is
periode van adolescentie heeft zij nog enkele een jaarboekredaktie met haar werkzaamheden
groeischeuten te zien gegeven: het ledental nam gestart.
de laatste jaren als nooit tevoren toe, zodat we de
Ook ons overig publikatiebeleid vindt goede
mijlpaal van 1000 leden nog in dit jubileumjaar voortgang. Zo kan spoedig een reproductie van
mogen verwachten.
een historische uitgave over Hilversum in 1770
Met vele vrijwillegers wordt gewerkt aan een tegemoet worden gezien. Verder is tekst van het
jubileumboek en tentoonstelling voor een ge- boek "Toen ik zo oud was" handelend over de
slaagde jubileumviering waarin dit jaar de ver- Hilversumse historie en bestemd voor de
houding tussen omroep en Hilversum centraal schoolgaande jeugd gereed. Met de wethouder
staat. De voorbereiding van het jubileumboek voor onderwijs is overleg gepleegd over de vervordert gestaag en zoals het zich nu laat aanzien spreiding onder de Hilversume scholen. Het inikunnen we weer interessante leesstof tegemoet tiatief is ook bij de gemeente in goede aarde gevallen.
zien.
Traditiegetrouw behoort een tentoonstelling
Aansluitend bij dit laatste punt kan worden getot de jubileumviering. Het zullen er nu zelfs twee meld, dat het project 'Omgevingsonderwijs',
zijn: zowel het Goois Museum als het Omroep- waarin wij participeren, ondanks enkele kindermuseum zullen met veel deskundigheid en toe- ziektes een goede start heeft gemaakt.
wijding een tentoonstelling aan het lustrumonderwerp wijden. De samenwerking van deze
Ledenavonden naar 4e dinsdag
musea voor het slagen van het lustrum is voor- Een andere pijler van ons verenigingsleven
beeldig. In dit verband verdient ook een woord wordt gevormd door onze ledenavonden, die
van lof aan het Streekarchief: niet alleen de grote zich steeds in een goede belangstelling mogen
toegankelijkheid daarvan brengt veel historisch verheugen. Het komende seizoen zullen wij demateriaal boven water maar ook persoonlijke in- ze avonden verplaatsen naar de 4e dinsdag van
zet van de archivaris en haar medewerkers sti- de maand, om daarmee tegemoet te komen aan
muleert het historisch onderzoek.
de wensen uit de gemeenteraad en van onze leden.
Publicatiebeleid
Belangenbehartiging
Nu onze vereniging tot volwassenheid komt,
hoort daarbij ook een volwaardige periodiek. We Wat de belangenbehartiging van het Hilversumkunnen dan ook zeggen dat ons tijdschrift Eigen se historische erfgoed betreft, zal onze aandacht
Perk een Hilversumse maatschappelijke leven. steeds meer uitgaan naar de cultuurhistorische
Ook voor de plaatselijke en regionale media waarde van onze villawijken. Zij worden beblijkt het een belangrijke informatiebron te zijn dreigd door niet-aangepaste vormen van woongeworden. In dit herdenkingsjaar van de bevrij- verdichting en door rigoreuze ingrepen ten beding zal er in Eigen Perk uiteraard ook aandacht hoeve van de bouw van kantoren. Gelukkig ziet
worden besteed aan de gebeurtenissen van 50 ook de gemeente het belang van het karakter
van de villawijken in, doordat zij ook voor de gejaar geleden.
Een aantal artikelen kan echter niet in Eigen bieden meer samenhang brengt in bestemJaarrede van voorzitter Fred Repko, die wegens ziekte werd uitgesproken door Bram van
der Schuyt op de ledenvergadering van 22
maart 1995.

mingsplannen. Maar daarmee zijn we er niet.
Ook beeldkwaliteisplannen zijn dan nodig om
daarmee het karakter van het gebied te analyseren en veilig te stellen.
Ook de binnenstad - wij spreken kern van
dorp - blijft onderwerp van onze zorg. Met name
dreigen er nog steeds grote ingrepen ten behoeve van het verkeer, waardoor veel historische elementen teniet worden gedaan. Bij onze belangenbehartiging blijven wij streven naar goede
verhoudingen met alle betrokkenen, met name
met college-leden, raadsleden en ambtenaren.
Ook stellen wij de goede samenwerking met de
stichting "Hilversum Pas Op!" bijzonder op prijs.
Statuten
De komende tijd zult u ook een statutenwijziging
tegemoet kunnen zien. Met name de formulering van onze doelstelling behoeft aanpassing
aan de inmiddels gegroeide praktijk van werkzaamheden. Revolutionaire veranderingen behoeft u dus niet te verwachten; wel verbeteringen en verduidelijkingen.

Inzet van leden gevraagd
De Hilversumse Historische Kring "Albertus
Perk" wordt volwassen en daarmee komen ook
steeds meer verantwoordelijkheden op ons af.
We doen dan ook een beroep op onze leden om
mee te werken deze taken naar behoren te vervullen. Deze liggen niet alleen op bestuurlijk gebied maar er zijn ook vele andere taken waarbij
uw medewerking onmisbaar is, zoals bijvoorbeeld het beheer van de boekentafel, het bezetten van onze stand op de vrijetijdsmarkt, ledenwerving, taken op het gebied van het behoud
van Hilversums historisch erfgoed en nog vele
andere taken. U zult met zeer uiteenlopende
mensen in aanraking komen en met veel interessante onderwerpen kennis maken.
Het is plezierig werken in een vereniging waarin
groei zit, die een belangrijke plaats in de Hilversumse samenleving inneemt en die zijn stem laat
horen als het historisch belang dat vraagt.

Binnenstad beter
De Spijkerpandjes op de Kerkbrink
U zult zich herinneren dat de beslissing over de
zogenaamde zuidwand inmiddels was gevallen.
Die plaats waar vroeger het gebouw van V/d Brul
stond zal opgevuld gaan worden met een ontwerp van architect Hans Ruijssenaars. In dit ontwerp hebben ook de twee oude Spijkerpandjes
een plaats gevonden. Albertus Perk en Pas Op
zijn daar erg mee in hun sas want die pandjes
van de beroemde autobouwers Spijker hebben
grote historische betekenis. En dat is waar onze
verenigingen bij Binnenstad Beter op letten. Wat
historisch waardevol is moeten we proberen in
tact te laten want het draagt in ons dorp bij aan
de goede sfeer. Ook al moet je het waardevolle
monument eerst steen voor steen afbreken en later weer opbouwen, zoals we dat met die twee
oude pandjes moeten doen. Er moet immers
ook nog een garage onder komen.
Uit betrouwbare bron vernamen we overigens
dat de gemeente nu met het plan zou spelen om

die pandjes wel weer op te bouwen maar op een
geheel andere plaats. Waarom, aldus de gemeente, zetten we die Spijkerpandjes niet in het
Laanstraat-buurtje. Dat zou geld en tijd sparen.
Albertus Perk en Pas Op zijn daar tegen. De Spijkerpandjes moeten ambiance creëren op de
plek waar ze thuis horen en dat is de Kerkbrink.
We voelen niets voor een soort geschiedkundig
ghetto in de Laanstraat. We maken ons overigens over deze recente ideeën van de gemeente niet erg druk want jegens Wilma is de gemeente contractueel verplicht de Spijkerpandjes op de Kerkbrink weer op te bouwen. Wilma
wil hier niet van afwijken want ook projectontwikkelaars zien tegenwoordig in dat hun projecten
aan waarde winnen indien de waardevolle elementen uit de historie er in geïntegreerd worden.
Doorgaand verkeer en de klankbordgroep
Een ander belangrijk element uit het contract dat
de gemeente over de Kerkbrink met Wilma ge-

sloten heeft betreft het verkeer. De gemeente
heeft contractueel toegezegd dat de Kerkbrink
zal worden afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Nog steeds houdt zij vast aan de omleiding via de Oude Torenstraat die daartoe moet
worden ingericht voor tweerichtingsverkeer. Onze vereniging heeft voorgesteld om de P.C.Hooftweg bij het omleiden van de verkeersstroom te
betrekken maar dat voorstel is afgewezen. Uiteraard betreuren we dat maar er is een nieuwe ontwikkeling die we eigenlijk nog veel zorgelijker
vinden. Twee maal, in 1990 en in 1992 heeft de
Raad tot "verkeersluwte" op de Kerkbrink besloten. Dus geen doorgaand autoverkeer meer.
Om ons onduidelijke redenen heeft de wethouder nu alsnog een brede klankbordgroep ingesteld waar de verkeersluwte wederom ter dis-

cussie gesteld mag worden. We kunnen precies
voorspellen wat daar uit komt. Geen verkeer
meer op de Kerkbrink betekent méér verkeer elders in het dorp, en de mensen van elders vinden dat niet leuk. Die klankbordgroep zal proberen om de gemeente zo ver te krijgen dat de
Kerkbrink weer voor het doorgaande verkeer
wordt opengesteld. De gemeente komt dan
klem te zitten tussen haar contract met Wilma en
het gemor van de klankborders.
We begrijpen niet zo goed waarom de wethouder zich in zo een positie heeft laten manoeuvreren en raden met klem aan: "Regering, regeer!". Neem een beslissing en voorkom dat het
hele Kerkbrink-project weer op losse schroeven
komt te staan.
AvdS

BESCHRYVING VAN HILVERSUM 1770
genummerde herdruk binnenkort gereed

Het bestuur van Albertus Perk heeft het initiatief genomen tot een heruitgave van een heel bijzonder boekje, dat zonder twijfel een 'collectors-item' gaat worden, n.l.
BESCHRYVING VAN HILVERSUM
dat voor het eerst verscheen in 1770 en dat algemeen wordt toegeschreven aan ds. Van Yssum
(1743-1824). Van het origineel zijn slechts enkele exemplaren bekend.
Deze facsimile uitgave is opnieuw in boekdruk uitgevoerd en voorzien van twee etsen van
Willem Writs (1734-1786). Het zijn afbeeldingen van de Kerkbrink in 1762 en 1766. De laatste
direct na de brand gemaakt. De etsen zijn zoals in het origineel in het boekje ingenaaid en
voorzien van een vouw.
Ook de uitgebreide toelichting van Frangois Renou is ruim voorzien van afbeeldingen, zoals
een fraaie prent van Writs, een tekening van de Kerkbrink van Albertus Perk en de dichter Willem Bilderdijk. Tevens herdruk van twee 'medaillons' van de 'collecteplaat' van 1766.
Deze genummerde heruitgave is een uniek bezit en het doet ons plezier die aan de leden
van onze vereniging met een flinke korting te kunnen aanbieden.
winkelprijs M2,50
ledenprijs f7,50
Leden kunnen de uitgave aanschaffen vanaf de eerstvolgende ledenavond (mei 1995). Bestellen kan ook. Maak dan f 7,50 over op gironummer 307328 tnv. penningmeester H HK 'Albertus
Perk', onder vermelding van 'Hilversum 1770'. Bij de eerstvolgende verzending van 'Eigen
Perk' wordt het boekje meegestuurd.
U kunt het boekje ook sneller ontvangen. In dat geval verzoeken we u MO over te maken
ivm. extra verzendkosten.

