
AGENDA ALG. LEDENVERGADERING

De lezing van 24 maart 1998 wordt voorafgegaan
door de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De
agenda voor deze vergadering:
1 Opening.
2 Verslag van de jaarvergadering 25 maart 1997.

Zie EP 97/2, blz. 88.
3 Jaarverslag secretaris, zie hieronder.
4 Verslag penningmeester en kascommissie, jaar-

rekening 1997 en begroting 1998. Een kopie
van de jaarrekening en de begroting worden
voor de aanvang van de vergadering uitgereikt.
Zonodig kan bij de secretaris een kopie aange-
vraagd worden.

5 Jaarrede voorzitter.
6 Rondvraag en sluiting.

JAARVERSLAG 1997 VAN DE SECRETARIS

Ook al waren er geen hoogtepunten zoals in 1995
de lustrumviering, of het 1000ste lid in 1996, we
kunnen toch op 1997 terugzien als een zeer ge-
slaagd verenigingsjaar. Enkele punten: Na een
lange voorbereidingstijd, kwamen wij tot de uitga-
ve van de brochure “Help, het dorp verzuipt!”.
Alom is deze brochure enthousiast ontvangen en
u heeft in de krant kunnen lezen, dat de gemeen-
te de studie zal betrekken bij de ontwikkeling van
de binnenstad. Het laatste traject is wat buiten ons
om gegaan. Maar na een vroegere afwijzing is het
“Huis met de pilaren” toch nog aangemerkt als
rijksmonument. In deze “Eigen Perk” kunt u hier
meer over lezen.

Zoals elk jaar, waren wij in 1997 ook vertegen-
woordigd op de Vrijetijdsmarkt. Het jaarlijks terug-
kerende ruimteprobleem op de stand hebben wij
kunnen oplossen met het vertonen van een op vi-
deoband opgenomen samenvatting. Veel beel-
den van het oude en/of verdwenen Hilversum en
de AP doelstellingen konden nu voor de bezoe-
kers duidelijker gemaakt worden.

Tijdens de bestuursvergaderingen is er ook
veel en uitgebreid gesproken over het onderwerp
voor de komende lustrumviering. Diverse voorstel-
len kwamen ter sprake, zoals: 

– Hilversum, stad in het groen. Voor of nadeel ?
– Historische gebouwen, functies en functieveran-

deringen.
– De waarde van het verleden voor investeringen

in de toekomst.
Wij zijn nog niet tot een keus gekomen.

De ledenavonden
Ook in 1997 weer acht ledenavonden, met uiteen-
lopende onderwerpen. De januari lezing werd ver-
zorgd door de drs H.P.G de Boer van de Holland-
sche Maatschappij voor Vastgoedontwikkeling en
betrof Industriële Archeologie. Wij konden toen
nog niet vermoeden, dat er later in het jaar nog ve-
le besprekingen met de heer De Boer zouden vol-
gen. Deze besprekingen hielden verband met ons
verzoek, aan HMV, om met een voorstel te komen
voor de bebouwing rond de NSF-schoorsteen.
Het bezoekersaantal bij de drie daarop volgende
lezingen en diavoorstellingen overtrof al onze ver-
wachtingen. Deze lezingen betroffen: Hilversum in
de jaren ’60, de tapijtfabrieken en per trekschuit
langs de Vecht. Interessant en verhelderend wa-
ren ook de lezingen over Sypestein, gevolgd door
een excursie, Hilversum-Oost en de (Amsterdam-
se) gevelstenen.

Ons tijdschrift “Eigen Perk”
Zonder iets te kort te doen aan de overige artikelen
viel het op, dat een aantal van de in het afgelopen
jaar gepubliceerde artikelen nog steeds actueel
zijn. We denken daarbij aan “De Gooische Moor-
denaar”, de voorloper van de geplande snel-
tram?; De zorgen over het milieu zoals reeds be-
schreven in het artikel “De Kininefabriek”; “De
Gooise Vaart”, niet voor trekschuiten, maar sinds
kort is er weer een open verbinding tussen de Ou-
de Haven en de Beresteinse Vaart; “Een wande-
ling door de Oude Torenstraat”, in de belangstel-
ling vanwege de afbraak van enkele historische
panden en de geplande nieuwbouw, en niet te
vergeten “Hilversum in de ban van de diamant”,
met daarin een verwijzing naar de vroegere
stoomdiamantslijperij “Cullinan”, de naam van het
te bouwen kantoorpand aan de Oude Torenstraat.
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Belangenbehartiging
of zoals in de statuten staat “Het beschermen van
het historisch-ruimtelijk karakter van Hilversum en het
inpassen van dit karakter in de eigentijdse ontwik-
keling van Hilversum” en “De bewaking van de cul-
tuur-historische karakteristieke waarden van Hilver-
sum”. Het staat er zo eenvoudig, maar als gevolg van
de diverse gemeentelijke activiteiten en plannen, is
de uitvoering hiervan (bijna) een dagtaak van onze
voorzitter geworden. De onderwerpen: 

Toekomstvisie Hilversum 2015: Na bestude-
ring van het eindrapport “Toekomstvisie Hilversum
2015”, hebben wij besloten een brochure uit te ge-
ven, met daarin onze bezwaren tegen de aantas-
ting van waardevolle cultuur-historische gebieden.
In deze brochure zullen wij ook een aantal alterna-
tieve mogelijkheden ter discussie stellen.

De Kerkbrink: Als aanvulling op het artikel in EP
97/3, kan vermeld worden, dat het gemeentebe-
stuur en de architect akkoord gegaan zijn met on-
ze voorstellen. Deze voorstellen betreffen: het ac-
centueren van het driehoekige karakter, het res-
pecteren van het oude kerkhof van de Grote Kerk
en het niet verwijderen van de weinige, nog aan-
wezige historische elementen, zoals kerkhofmuur
en hek. Verder is gekozen voor de beplanting met
bomen hoog op stam, waardoor de oude zichtlij-
nen blijven bestaan.

De Villawijken: Bij de bestemmingsplannen
voor het N.W.Villagebied en voor de Utrechtse-
weg en omgeving hebben wij onze zorgen geuit
voor de verstening als gevolg van kantoorvesti-
gingen en voor de verdichting van de bebou-
wing. Als oplossing voor het behoud van het ka-
rakter van deze wijken bepleiten wij beeldkwali-
teitsplannen.

De NSF-schoorsteen: Een geliefd grapje van
filmmakers is, opnamen maken van een instortend
gebouw waarna, door het terugdraaien van de
film, het gebouw weer herrijst. Dat gevoel kregen
wij ook bij het lezen van de krantenberichten: de
schoorsteen gaat plat, de schoorsteen blijft staan
en zo ging dat enige tijd door. Herrezen of niet, de
herinnering aan één van de eerste Hilversumse in-
dustrieën staat er nog steeds. Als vervolg op de
hoorzitting en inspraak zal de gemeenteraad op
11 februari advies uit brengen aan de staatssecre-
taris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Wij wachten het besluit af.

H.W. Lammers 

BRIEVEN AAN DE TOEKOMST

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur wil toe-
komstige generaties helpen een beter inzicht te krij-
gen in het dagelijks leven anno 1998. De ge-
schiedschrijving richt zich altijd op de grote ge-
beurtenissen en belangrijke personen. Het wel en
wee van de doorsnee burger wordt zelden vastge-
legd en de nakomelingen tasten daarover dikwijls
in het duister. Daar wil het Centrum verandering in
brengen. Het nodigt u uit van één dag een verslag
te maken. Hoe hebt u die dag doorgebracht, wat hebt
u gedaan en waarom, wat had u eigenlijk willen doen
en waarom is het er niet van gekomen? Letterlijk een
dagboek dus! En wel in de vorm van een brief die
voor de volgende generaties bestemd is.

Het Centrum heeft voor u als dag gekozen vrij-
dag 15 mei 1998. Het is belangrijk dat zoveel mo-
gelijk mensen meedoen om een zo compleet mo-
gelijk beeld te krijgen. Daartoe zijn alle historische
verenigingen en heemkundekringen in Nederland
aangeschreven. Het bestuur van Albertus Perk
geeft dit verzoek gaarne door. Voor vragen en ver-
dere aanwijzingen kunt u zich richten tot het Ne-
derlands Centrum voor Volkscultuur, Lucas Bol-
werk 11, 3512 EH Utrecht, telefoon (030) 231 99 97

BROCHURE ‘HELP HET DORP VER-
ZUIPT!’ OOGST BIJVAL 

Het had weinig gescheeld of de brochure ‘Help,
het dorp verzuipt!’ was nooit verschenen. Het plan
voor deze visie op de ontwikkeling van het Hilver-
sumse centrum werd al ruim een jaar geleden in het
bestuur gelanceerd. De opzet was te komen tot een
integrale visie, die een rol zou kunnen spelen bij de
bepaling van de standpunten van de politieke par-
tijen. De aanpassing van het binnenstadsplan
1992 in december 1997 en de gemeenteraadsver-
kiezingen van maart 1998 waren de momenten
waarop de politiek kleur zou moeten bekennen. Of
men ook daadwerkelijk het centrum van Hilversum
wilde ontwikkelen als stad en dorp.

Hoofdauteur Roel Leenders, tevens adviseur
van ‘Albertus Perk’, was druk bezig met zijn afstu-
deerproject als stedebouwkundige. Daardoor
werd deze publicatie zo vertraagd, dat het bestuur
in het najaar van 1997 overwoog het project af te
blazen. Het risico, dat de visie als mosterd na de
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maaltijd zou verschijnen was inderdaad niet denk-
beeldig. Alleen bij een zeer strak gehanteerd tijd-
schema, zou publicatie nog te realiseren zijn. Na
ampel overleg werd besloten om toch te proberen
de visie te laten verschijnen. Onder grote tijdsdruk
zijn Leenders en ondergetekende er in geslaagd
(met hulp van Wim Meter voor het omslag en uit-
gever Ties Verloren voor het zet- en drukwerk) het
werkje op tijd voor de raadscommissievergade-
ring van 26 november 1997 aan de raadsleden te
doen toekomen. Op die avond werd in de burger-
al van het Raadhuis het aangepaste plan voor de
binnenstad gepresenteerd; een plan waarvan we
de inhoud globaal al kenden en dat ons reden tot
zorg gaf. De visie breekt vooral een lans voor het
behoud van de resterende dorpse elementen.

De presentatie van het herziene binnenstadsplan
van 1992 op die bewuste avond werd aanschouwelijk
gemaakt met computer-beelden, die een inzicht ge-
ven in de mogelijk nieuwe vorm waarin de kern van
Hilversum zich mogelijk in de toekomst zal voordoen.
Naast schrikbeelden ook interessante mogelijkhe-
den, zeker als de uiteindelijke vormgeving in han-
den wordt gegeven van goede architecten.

Na deze gemeentelijke presentatie werden wij
als auteurs door de voorzitter, wethouder Jesse
Flink, in de gelegenheid gesteld de visie toe te
lichten. In de begeleidende brief bij de brochure
hadden we de politiek gevraagd om instemming
met de visie en nadrukkelijk om steun voor twee
hoofdzaken. Als eerste het beschermen van de
laatste samenhangende 19e eeuwse , vroeg 20e
eeuwse bebouwing aan de Veerstraat. Daarmee
samenhangend pleitten we voor behoud en her-
stel van het fabrikeurscomplex Groest 104-106 en
de herbouw van Groest 108 (het eind jaren ‘80 ge-
sloopte weverijgebouw waar in 1918 de NSF be-
gon). Naast deze twee hoofdzaken pleitten we
voor een ander beleid tav. de R.K. begraafplaats
aan de Schapenkamp, de inrichting van de Kerk-
brink en de geplande hoogbouw op de hoek van
de Neuweg/Langestraat.

In de reacties die belanghebbenden-organisa-
ties en de raadsfracties op de gemeentelijke plan-
nen en onze visie gaven bleek, dat er scepsis was
over de geplande hoogbouw en zorg over de kwa-
liteit van de nieuwbouw. De bezorgdheid die uit on-
ze visie naar voren kwam werd - zeker door de frac-
tievertegenwoordigers - breed gedeeld. Tegen ons
voorstel voor behoud van het Veerstraatgebiedje

was alleen de heer Klaassen van de eenmanspar-
tij H2000, terwijl de opstelling van de PvdA voor-
alsnog onhelder was. Opvallend was de steun van
Groen Links, die bij monde van Peter van der Lin-
den voorstelde onze visie naast het herziene ge-
meenteplan een officiële status te geven.

In feite werden tijdens de raadsvergadering van
10 december 1997 de standpunten van de com-
missievergadering herhaald. Heel kort gezegd:
zorg over de vormgeving van de toekomstige bin-
nenstad en steun voor ons standpunt om de laat-
ste dorpse bebouwing te respecteren. Alle fracties
(ook H2000!) bleken achter ons voorstel te staan
om de Veerstraat te respecteren bij de nieuw-
bouwplannen alsmede de samenhang met het fa-
brikeurscomplex Groest 104-108 na te streven.
Een amendement van D66 met het voorstel om
voor de gehele binnenstad een beeldkwaliteits-
plan te koppelen aan het bestemmingsplan werd
aangehouden tot februari 1998, om deze belang-
rijke beleidsbeslissing goed te kunnen voorberei-
den. De wethouder kreeg uiteindelijk ook de steun
van de grootste raadsfractie Leefbaar Hilversum
voor de herziene plannen, na de toezegging dat
elk bouwplan ter beoordeling aan de raad zal wor-
den voorgelegd. Bij de vormgeving van het Veer-
straatgebied annex fabrikeurscomplex zal de his-
torische vereniging “Albertus Perk” worden be-
trokken, zo zegde wethouder Flink toe.

Die uitnodiging had ons begin februari 1998
nog niet bereikt. 

Er lijkt sinds 1992 een omslag te zijn gekomen in
het denken over de restanten van de historische
bebouwing, ook al is deze lang niet altijd architec-
tonisch van grote waarde. Dat geldt niet alleen
voor onze politieke vertegenwoordigers in het col-
lege en de gemeenteraad,  maar ook voor veel
ambtenaren binnen het gemeentelijk apparaat.
En het is heel leuk dat we zoveel steun kregen
voor de inhoud van de visie, maar het moet wel in
daden tot uitdrukking komen. De ervaring heeft
ons langzamerhand wel geleerd, dat het nodig is
om de vinger aan de pols te houden. Voorlopig is
er nog geen reden tot juichen, maar wie weet wat
we u in het volgende nummer van dit tijdschrift
kunnen melden?

Jan Lamme
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