Van het bestuur

Het vijfde lustrum van Albertus Perk
Het was in mei van dit jaar al weer een kwart eeuw geleden dat enkele enthousiaste Hilversummers tot de
formele oprichting kwamen van een vereniging
waarin alle mensen met belangstelling voor Hilversums historie onderdak zouden vinden. De oprichting
van de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’! In de paar jaren daarvoor waren al wel af en toe informele bijeenkomsten geweest vaak onder de paraplu van de toen reeds actieve en bloeiende vereniging

van genealogen in onze regio. Maar op 15 mei 1975
richtten de ‘historici’ met wat bredere geschiedkundige belangstelling hun eigen zelfstandige club op en
die dag houden we als geboortedatum aan. Vijfentwintig jaar zijn we dus en dat gaan we vieren!
Allereerst de datum van de viering. Zoals reeds in het
vorige nummer van Eigen Perk werd aangekondigd zal
dat zijn zaterdag 30 september. Een week later, op zaterdag 7 oktober, sluiten we de viering af met een excursie per bus. Het bestuur hoopt en verwacht dat u
die zaterdagen al in uw agenda hebt
aangekruist. Maar wat gaat er die dagen nu precies gebeuren?
Onze lustrumviering heeft evenals
de vorige vieringen een ‘hoofdthema’ en dat is ditmaal Oorden van
Schoonheid. Dit is de pakkende titel
van een boek en van een bijhorende
tentoonstelling waaraan een aantal
leden gedurende twee jaar gewerkt
hebben en waarin een geheel
nieuw beeld geschetst wordt van
landgoederen en buitenplaatsen in
en rond Hilversum. Leden kunnen
het boek aanschaffen voor de speciale prijs van ƒ 35. Tijdens de
lustrumdag zal het eerste exemplaar van het fraaie boek gepresenteerd worden en de opening van de
tentoonstelling in het Goois Museum plaats vinden.
Erik van den Berg, voorzitter
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Programma
Zaterdag 30 september
12:00 uur, De Akker
De Leo-fanfare start vanaf ‘De Akker’ aan het Melkpad een feestelijke muzikale mars door het dorp naar
het Goois Museum waar de fanfare om 12:45 uur zal
arriveren.
13:00 uur, Goois Museum
Opening van de tentoonstelling. Door de beperkte
ruimte in het museum zijn alleen genodigden bij die
opening aanwezig. Laten we hopen dat het Goois
Museum al zijn uitbreidingsplannen kan verwezenlijken zodat bij de volgende lustrumviering alle leden
present kunnen zijn! Overigens is de tentoonstelling
die gehele zaterdagmiddag gratis te bezichtigen. Alle
leden krijgen bovendien een uitnodigingskaart op
vertoon waarvan zij de tentoonstelling met een introducé gratis kunnen bezoeken gedurende de gehele
duur van de expositie, dat is tot en met zondag 7 januari 2001. Na de openingsplechtigheid gaan we
achter de muziek aan weer terug naar De Akker.
13:30 uur, De Akker
Presentatie van het lustrumboek Oorden van Schoonheid. Buitenplaatsen en landgoederen in Hilversum aan burgemeester E.C. Bakker van Hilversum. Onze oudvoorzitter Piet Timmer, die de samenstelling van het
boek coördineerde, zal het eerste exemplaar aan de
burgemeester aanbieden. Het Salonorkest van de
Verenigde MuziekLycea te Hilversum zal een muzikaal intemezzo verzorgen. Eindredacteur Ton Coops
reikt daarna het boek uit aan de acht auteurs. Alle leden en andere belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om vanaf 13:30 uur hierbij aanwezig te
zijn en dan na deze ‘plechtigheden’ te blijven wanneer de viering een informeler karakter krijgt.
14:00 uur tot 17:00 uur, De Akker
Een optreden van wederom het VML Salonorkest zal

de viering muzikaal inleiden. Een speciaal voor deze
gelegenheid gemaakte video-presentatie over de
buitenplaatsen en landgoederen in en rond Hilversum – over ons lustrumthema dus – gaat die middag
in première. De muzikale omlijsting van de middag
blijft in handen van het salonorkest, op het culinaire vlak zullen hapjes en drankjes voor de juiste ambience zorgen.
Zaterdag 7 oktober
Aansluitend op de presentatie van ons lustrumboek
‘Oorden van Schoonheid’ zal op zaterdag 7 oktober
een excursie plaats vinden naar een aantal van de in
het boek beschreven buitenplaatsen. Een gids zal tijdens de tocht deskundige uitleg geven. Op landgoed
De Zwaluwenberg aan de Utrechtseweg zullen de
deelnemers ook binnen in het landhuis worden rondgeleid. De volgende zaken zijn voor deze bustocht
van belang.
– Om inzicht te krijgen in de belangstelling en om tijdig buscapaciteit te kunnen huren worden leden en
hun introducés verzocht zich tevoren voor deelname op te geven.
– De eerste bustocht vertrekt om 12:30 uur. Indien de
tocht overtekend is start een tweede bustocht om
15:00 uur.
– De kosten zijn ƒ10,00 per persoon, te betalen in de
bus.
– Allen die zich voor deelname hebben opgegeven
krijgen een bevestiging van hun opgave en bericht
of zij in de eerste of de tweede rit zijn ingedeeld en
tevens mededeling over de plaats van vertrek.
Graag schriftelijk opgave aan Mevrouw Syta Stroes,
Spieghellaan 15, 1217 RK Hilversum of telefonisch bij
de secretaris, Henk Lammers, 035-624 2661
U kunt zich tot 30 september te 17:00 uur nog opgeven
maar als de twee bussen vol zijn kunt u helaas niet meer
mee. Er is al veel interesse voor de excursie dus wij raden
aan met de opgave niet tot de laatste dag te wachten.

Lezingencyclus in Goois Museum
In de periode van 6 november tot 4 december a.s. organiseert het Kunst Historisch Centrum Amsterdam een cursus in de vorm van een lezingencyclus
met als thema ‘Oorden van Schoonheid’ in het
Goois Museum. Geert van Boxtel behandelt onstaan
en ontwikkeling van landgoederen en buitenplaatsen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Een passend vervolg op onze lustrumviering. Deelname aan
de vijf bijeenkomsten kost ƒ 185. Nadere inlichtingen en opgave voor deelname bij het Kunst Historisch Centrum, telefoon: 020-626 54 90.
Werkgroep Monumentenzorg
De Werkgroep Monumentenzorg van ‘Albertus Perk’ formuleert ten behoeve van bestuur en vereniging
reacties op beleidsstukken van de gemeente en signaleert bedreigingen van de cultuurhistorische
waarden in Hilversum. Soms neemt de werkgroep
het initiatief tot een onderzoek, dat wellicht tot publicatie kan leiden.
Om met dat laatste te beginnen: er is een inventari-

satie gemaakt van alle kerkgebouwen in Hilversum,
al dan niet nog als zodanig in gebruik. Al deze gebouwen worden beoordeeld en gewaardeerd aan de
hand van selectiecriteria jongere bouwkunst. Te zijner tijd zal het resultaat van dit onderzoek in Eigen
Perk worden opgenomen.
Het voorontwerp-Bestemmingsplan Binnenstad is
ook binnen de werkgroep besproken. Dit heeft, alweer enige tijd geleden, geleid tot een reactie waarin wordt aangedrongen op behoud en herstel van de
bebouwing aan de Veerstraat, zodat tenminste nog
in één straat in het centrum de sfeer van het veranderende dorp (periode rond de eeuwwisseling) behouden blijft. Verder werd opnieuw het fabrikeurscomplex aan de Groest (102-108) onder de aandacht
gebracht. Dit laatste restant van de ‘industriële’ ontwikkeling in deze omgeving dient eveneens behouden en hersteld te worden. De nieuwe oprit van de
Hilvertshofparkeergarage moet bovendien niet pal
tegen deze oude bebouwing geplaatst worden, maar
daar verder vanaf. Een overgangszone in bouwhoogte is daarbij gewenst. In de verdere bestem-
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De Hilversumse schilder Jan van Ravenswaay gaf in 1866 voortreffelijk de sfeer van een grote villa met tuin in landschapsstijl
weer. De villa ‘Ouden Engh’, die aan de tegenwoordige Oude
Enghweg stond, is in 1912 afgebroken.

mingsplanprocedure blijft de werkgroep op deze
punten alert.
Nog zeer onlangs heeft de werkgroep gereageerd op
de aanwijzing van het Noordwestelijke villagebied
tot beschermd dorpsgezicht. Hoewel positief over
het uitbrengen van de nota door de gemeente moet
de AP-werkgroep, met vele anderen, constateren dat
het wettelijk kader, waarbinnen de bescherming
moet plaatsvinden, onvoldoende blijkt te zijn. Het
huidige bestemmingsplan voor dit villagebied biedt
te ruime bebouwingsmogelijkheden om het cultuurhistorische karakter te kunnen behouden. De
werkgroep pleit ervoor het bestaande bestemmingsplan aan te passen om ongewenste bebouwingsverdichting en functiewijziging uit te sluiten.
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De gemeente stelt voor om van gebouwen en gebieden ‘beeldanalyses’ te maken. Volgens de werkgroep is dit alleen zinvol als deze beeldanalyses het
verplichte toetsingskader worden voor de Welstandscommissie bij de beoordeling van bouwaanvragen in het villagebied. De beeldanalyse zal zó
helder moeten worden opgesteld, dat een vergunning voor een bouwplan dat kennelijk detoneert met
zijn omgeving, met deze analyse in de hand bij de
rechter kan worden aangevochten. Dit waren enkele hoofdpunten uit de werkzaamheden van de werkgroep. Het bestuur van ‘Albertus Perk’ heeft inmiddels de reacties namens de Historische Kring
aan de gemeente doen toekomen.
Namens de werkgroep,
Joke Ubbink

