Van het bestuur

Agenda Algemene ledenvergadering
dinsdag 28 maart 2006
Deze ledenavond beginnen we met de algemene ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering
ziet er als volgt uit:
1. Opening en welkom door de voorzitter, Erik van
den Berg
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 22
maart 2005. Zie hiervoor Eigen Perk 2005-2, blz. 81
4. Jaarverslag van het bestuur (zie hiernaast)
5. Bestuursmutaties: Erik Slager heeft om gezondheidsredenen te kennen gegeven te stoppen met zijn
werkzaamheden als secretaris. Het bestuur stelt
voor Ineke de Ronde tot de nieuwe secretaris te benoemen. Voor nadere informatie over Ineke de Ronde: zie hiernaast. Volgens de statuten kunnen de leden vóór de ledenvergadering schriftelijk bezwaren
inbrengen tegen de voorgestelde kandidaat en/of
een tegenkandidaat voorstellen. In dit laatste geval
moet dit voorstel door vijf leden worden ingediend.
Aftreden bestuurslid: Kees van Aggelen is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.
6. Verslag van de penningmeester.
De jaarrekening 2005 en de conceptbegroting voor
het jaar 2006. Deze zullen voor aanvang van de vergadering uitgereikt worden. Indien u dat wenst,
zijn deze stukken ook vanaf half maart bij de penningmeester Bob Wolfrat op te vragen. Deze worden u dan toegestuurd.
8. Verslag van de kascommissie.
De leden van de kascommissie voor dit jaar zijn
dhr. Harskamp en dhr. Marx.
Dhr. Harskamp is aftredend en er wordt een nieuw
lid gezocht voor de kascommisie
9. Jaarrede van de voorzitter.
10.Rondvraag en sluiting van deze algemene ledenvergadering.
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Kandidaat bestuurslid
Ineke de Ronde (48) is geboren en getogen in Hilversum. Ze is jarenlang werkzaam geweest in diverse
functies bij een bank en werkt momenteel als projectmanager bij een Hilversums automatiseringsbedrijf.
Bestuurservaring deed zij op bij een grote computerclub. Al zeker sinds de middelbare school, waar ze een
werkstuk over Hilversum schreef, heeft ze een sterke
belangstelling voor Hilversum en omgeving. Die interesse is jaren passief gebleven tot de intensieve klus
van het onderzoek naar de geschiedenis van de ’s-Gravelandseweg startte. Ineke zal de functie van secretaris op zich nemen en hoopt tevens een bijdrage te kunnen leveren aan het stimuleren van onderzoek naar de
plaatselijke geschiedenis.
Jaarverslag van het bestuur
Het was een druk jaar en in verband met het lustrum in
de maand september is het bestuur 9 maal in vergadering bijeen geweest. Al in het begin van dit jaar verloren wij ons bestuurslid Robert Perk. Hij was nog maar
kort in het bestuur. In maart hebben we afscheid genomen van onze secretaris Henk Lammers. De ledenvergadering ging akkoord om hem tot erelid te benoemen. In mei ging de vergadering ermee akkoord met
de benoeming van de nieuwe secretaris Erik Slager.
Erik is slecht kort in het bestuur geweest. In september kreeg hij problemen met zijn gezondheid en per 1
december heeft hij de definitieve beslissing genomen
om niet meer in het bestuur terug te komen. Het secretariaatswerk is onder de overgebleven bestuursleden verdeeld.
Een verslag van het zesde lustrum in september heeft
u in het HHT Eigen Perk 2005-4 kunnen lezen. Dit lustrum was wederom een groot succes! De zaterdagmiddag in De Akker was uitermate gezellig en er was
veel belangstelling. Het lustrumboek Onderwijs in Hilversum was goed en daar was veel belangstelling voor.
Vanaf deze plaats wil het bestuur de eindredactie en de

auteurs van dit boek bedanken voor het vele werk met
dit lustrumboek.
De drie kleine exposities in de Bibliotheek Hilversum,
in het Museum Hilversum en de gangen van het Raadhuis waren een goede aanvulling op het boek.
Na vele jaren van noeste arbeid is het boek De ’s-Gravelandseweg en zijn bewoners bij uitgeverij Verloren uitgegeven. De eindredactie (Bram van der Schuyt en Ineke
de Ronde) heeft er samen met de overige auteurs een
prachtig boek van gemaakt.

De ledenavonden
Ook dit jaar werden de zeven ledenavonden weer door
een grote groep trouwe leden en andere belangstellenden bezocht. Naar aanleiding van de ledenavonden
waren er dit jaar drie excursies: naar het Boombergpark, naar de begraafplaats aan de Bosdrift en naar de
RK St. Vituskerk aan de Emmastraat. Hiervoor was
veel belangstelling.

Hilversums Historisch Tijdschrift “Eigen Perk”
Er verschenen 4 nummers van dit tijdschrift en hier
volgt wat over de inhoud in 2005:
Het eerste nummer was geheel gewijd aan de hongerwinter 1944-1945.
In het tweede nummer stond een artikel van de eindredacteur Eddie de Paepe: Plesante dolingen door Hilversum (met veel foto’s). Tevens artikelen van Egbert
Pelgrim en Karin Abrahamse over het doen van historisch onderzoek met behulp van internet.
In het derde nummer stond een boeiend artikel van
het redactielid Meyltje van Aalst over: Het verslag van
een reis naar het Midden-Oosten in 1908. Ook stond
er veel historisch nieuws in dit nummer.
Het vierde nummer was een themanummer en geheel
gewijd aan “Ouderenzorg in Hilversum”. De verhalen
in dit nummer gaan over de ouderenzorg in de afgelopen eeuwen en tevens over een aantal verzorgingstehuizen in Hilversum en een studiereis naar Engeland
in 1955.
Jaarverslag 2005
van de Werkgroep Monumentenzorg
De werkgroep Monumentenzorg adviseert het bestuur van Albertus Perk gevraagd of ongevraagd over
zaken die het behoud of herstel van het historische ka-

rakter van Hilversum betreffen. De werkgroep inventariseert ruimtelijke en cultuurhistorische vraagstukken en adviseert het bestuur over de te nemen stappen. De werkgroep is als volgt samengesteld: Pieter
Hoogenraad (voorzitter), Anton Smets (secretaris),
Joke Ubbink-van Andel, Piet Bakker, Henk Dirkx, Richard Hoff, Jan Lamme en Roel Leenders.
De werkgroep kwam in 2005 zes keer bij elkaar waarbij
verschillende onderwerpen aan de orde kwamen. Zoals
elk jaar besteedde de werkgroep aandacht aan bouw-,
monumenten- en bestemmingsplanprocedures om accuraat te kunnen inspelen op actuele ruimtelijke ontwikkelingen. De belangrijkste onderwerpen waren:

Groest 104-108
De werkgroep besteedde veel aandacht aan de geplande oprit naar de parkeergarage van de Hilvertshof. De
gemeente wil deze oprit verplaatsen van de Veerstraat
naar de Groest. Daardoor wordt echter inbreuk gemaakt op het fabrikeurscomplex aan de Groest 104108, een rijksmonument. Albertus Perk pleitte daarom voor een variant van de oprit die meer recht doet
aan dit complex. Dit bleek helaas geen haalbare kaart
bij de gemeenteraad. Daarom besloot de vereniging
zich in de eerste plaats sterk te maken voor de herbouw van Groest 108, het onderdeel van het complex
aan de achterzijde van Groest 104-106, dat in het verleden is gesloopt. De Historische Kring wist zich
daarbij gesteund door een uitspraak van de commissie
Stad van de gemeente. Helaas verkocht de gemeente
het fabrikeurscomplex alsnog aan een ontwikkelaar,
weliswaar met de intentie van herbouw van Groest 108
maar zonder sluitende afspraken daarover.

Logerij Naarderstraat 21
De Logerij aan de Naarderstraat 21 is een van de laatst
overgebleven fabriekspanden in het centrum van Hilversum. Albertus Perk heeft zich in het verleden regelmatig ingespannen voor het behoud van dit pand. De
plannen die voor de fabriek werden ontwikkeld vonden echter geen doorgang. Gevreesd moest worden,
dat er een sloopvergunning voor het pand zou worden
aangevraagd. Daarom heeft de Historische Kring, op
advies van de werkgroep Monumentenzorg, een aanvraag voor plaatsing op de gemeentelijke Monumentenlijst ingediend, tezamen met Pas Op! en Heem-
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schut. Inmiddels heeft de gemeentelijke commissie
voor Welstand en Monumenten een positief advies
met betrekking tot de bescherming van zowel de Logerij als de naastgelegen bebouwing uitgebracht.

Bouwplan Noordse Bosje 47
De Historische Kring steunde de activiteiten van de
omwonenden tegen de sloop van het oudste Hilversumse schoolgebouw aan het Noordse Bosje en tegen
het nieuwbouwplan voor die locatie. De kring dient
voorts tezamen met de bewonersvereniging en Heemschut een aanvraag in tot plaatsing op de gemeentelijke Monumentenlijst van het schoolgebouw.

Boombergpark
Leden van de werkgroep waren nauw betrokken bij de
plannen voor de ingrijpende vernieuwing van het
Boombergpark (het wandelgebied van de Peerlkamplaan en het Jan van Ravenswaaypad). Ook schreven zij
het boek over de geschiedenis van dit park, dat in 2005
verscheen. Zij leidden een excursie door het gebied, nadat wethouder Karen Heerschop het eerste informatiebord bij de ingang aan de Boomberglaan had onthuld.
Hiervoor was veel belangstelling; een voormalige bewoner van de Boombergwijk was zelfs speciaal vanuit
Zeeland gekomen om deze excursie mee te maken. In
de week daarvoor werkte de werkgroep mee aan de presentatie door de gemeente van een informatieavond in
het raadhuis over de plannen voor het Boombergpark.
Het park wordt geen rijksmonument; wel zal er een begin worden gemaakt met de procedure tot aanwijzing
van het groengebied tot gemeentelijk monument.

Tankgracht
De oproep in Eigen Perk om foto’s of verhalen over de
tankgracht die in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers rond Hilversum werd
aangelegd, leverde tal van waardevolle reacties op.
Deze zullen worden betrokken bij het historisch onderzoek naar de tankgracht.

Lezingen
Leden van de werkgroep hielden lezingen voor onder
meer de ledenvergadering van het CDA en D66 over
het monumentenbeleid en voor onze eigen vereniging
over het Boombergpark.
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Leesbaar Hilversum
In het kader van het project Leesbaar Hilversum werden informatiebordjes geplaatst bij:
De Kapel aan de ’s-Gravelandseweg 144, de roomskatholieke kerk Sint-Vitus, het Boombergpark, Vliegveld Hilversum, de Herbergh De Jonghe Graef van
Buuren, het pompgemaal aan het Laapersveld, de Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift, Gooiland en
het voormalige station van de Gooische Stoomtram
aan de Larenseweg. Er hangen/staan nu 28 informatiebordjes. Het project zal in 2006 worden afgerond.

Diverse projecten
Met de bouw van de appartementen rondom Villa
Hestia werd een begin gemaakt. De werkgroep Monumentenzorg steunde de omwonenden bij hun bezwaren tegen het oorspronkelijke plan. Hoewel de vereniging niet onverdeeld gelukkig is met de huidige
nieuwbouw, betekent het een duidelijke verbetering
ten opzichte van eerdere plannen.
Het pleidooi van Albertus Perk tegen de asfaltering
van de ’s-Gravelandseweg vond geen gehoor bij de
raadsleden van de gemeente Hilversum, tegen de achtergrond van de klachten van de aanwonenden over de
overlast die zij ondervonden.
Jaarverslag 2005
van de werkgroep Leesbaar Hilversum
Het project Leesbaar Hilversum nadert zijn voltooiing.
Ook in 2005 kwam er weer een aantal informatiebordjes in het kader van dit project gereed. Het gaat om de
derde fase van het project, die bestond uit negen bordjes. Dit initiatief van de Hilversumse Historische Kring
“Albertus Perk” is erop gericht de belangrijkste Hilversumse gebouwen en historische plekken van een bordje te voorzien met informatie over hun geschiedenis,
bouwstijl en belang voor Hilversum. In 2003 ging het
project officieel van start toen mevrouw K. Heerschop,
wethouder voor cultuur van Hilversum, op de Open
Monumentendag het informatiebord op de Kerkbrink
onthulde. In totaal hangen of staan er nu achtentwintig
informatiebordjes. Dit jaar zal het project worden afgerond. Er zitten nog circa acht bordjes “in de pijplijn”
om te worden aangebracht op gebouwen en bij plaatsen die belangrijk zijn voor de cultuurgeschiedenis van
Hilversum. Het project zal worden afgerond met een

Onthulling van het informatiebord aan de St. Vituskerk op de Emmastraat. Deze foto werd, evenals die in het vorige nummer, gemaakt door Daniël Verweij.

routebeschrijving langs alle “bordjespanden”
De uitvoering van het project is in handen van de werkgroep Leesbaar Hilversum bestaande uit twee leden
van onze vereniging: Pieter Hoogenraad en Jan Lamme. De bordjes werden gesponsord door de eigenaar
van het pand, de gemeente Hilversum en het ANWBfonds. Ook het afgelopen jaar waren deze weer zeer
enthousiast om hun medewerking aan het project te
verlenen. De ANWB verzorgde de fabricage van de
bordjes. In verschillende gevallen had de onthulling
van de bordjes een feestelijk karakter. Wethouder mevrouw Heerschop onthulde het informatiebordje op de
Remonstrantse Kapel ter gelegenheid van de feestelijke opening van dit geheel vernieuwde gebouw. Ook
onthulde zij het mooie informatiebord bij de ingang
van het Boombergpark. Bisschop Punt van Haarlem
verrichtte deze feestelijke handeling bij het bordje op

de rooms-katholieke Sint-Vituskerk na afloop van de
Hoogmis ter gelegenheid van het Vitusfeest.
Hieronder een overzicht van de bordjes van de derde
fase van Leesbaar Hilversum.
Bordje nr. 20: De Kapel, ’s-Gravelandseweg 144
Bordje nr. 21: Rooms-katholieke kerk Sint-Vitus, Emmastraat 5-7
Bordje nr. 22: Boombergpark
Bordje nr. 23: Vliegveld Hilversum, Noodweg 49
Bordje nr. 24: Herbergh De Jonghe Graef van Buuren,
Laanstraat 37
Bordje nr. 25: Pompgemaal, Laapersveld 1
Bordje nr. 26: Algemene Begraafplaats, Bosdrift 12
Bordje nr. 27: Gooiland, Emmastraat 2
Bordje nr. 28: Station Gooische Stoomtram, Larenseweg 1.
Pieter Hoogenraad
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