
Agenda Algemene ledenvergadering 
Dinsdag 27 maart 2007
1 Opening en welkom door de voorzitter
2 Mededelingen  en ingekomen stukken
3 Verslag ALV 28 maart 2006 
4 Jaarverslag van het bestuur
5 Bestuursmutaties
6 Verslag penningmeester
7 Jaarrede voorzitter
8 Rondvraag
9 Sluiting

Ad 3 Zie hiervoor Eigen Perk 2006-2 blz. 86. 
Ad 5 Penningmeester Bob Wolfrat is statutair aftre-
dend. Hij stelt zich herkiesbaar.
Ad 6 Na het tekenen van de presentielijst ontvangen de
leden de jaarrekening 2006 en de conceptbegroting
2007. Deze zijn ook voorafgaand aan de vergadering op
te vragen bij de penningmeester. 
Onderdeel van dit agendapunt is de verkiezing van een
nieuw lid van de kascommissie. De heer Marx is statu-
tair aftredend en niet herkiesbaar. We vragen leden met
boekhoudkundige kennis en bereidheid deze controle-
taak uit te voeren zich te melden bij de penningmeester.

Jaarverslag 2006
Het bestuur kwam het afgelopen jaar zeven maal in ver-
gadering bijeen. In vergelijking met 2005, het lustrum,
was het een rustig jaar. 
De ledenvergadering ging in maart akkoord met de voor-
dracht van Ineke de Ronde als secretaris. Daarmee was
het bestuur vooralsnog compleet, al zoeken we nog naar
versterking op het gebied van communicatie en PR. Het
blijft belangrijk om de historie en behoud van ons cultu-
reel erfgoed op de kaart te zetten en daar te houden. 
Wel zijn we aan het kijken welke nieuwe diensten we via
de website de leden aan kunnen bieden. Verder is het
briefpapier in samenwerking met onze vormgever in lijn
gebracht met de stijl van de website en het tijdschrift.

Werkgroep Monumentenzorg 
Deze bijzonder actieve werkgroep inventariseert ruim-
telijke en cultuurhistorische vraagstukken en adviseert
het bestuur gevraagd of ongevraagd over te nemen stap-
pen met betrekking tot zaken die het behoud of herstel
van het historische karakter van Hilversum betreffen.
Ook in het verslagjaar besteedde de werkgroep aan-
dacht aan bouw-, monumenten- en bestemmingsplan-
procedures om accuraat te kunnen inspelen op actuele
ruimtelijke ontwikkelingen. De werkgroep sprak in no-
vember op ambtelijk niveau met de gemeente over de
concept-beleidsnota Monumenten 2007-2010. Daar-
naast ontplooide de werkgroep een aantal activiteiten
om de Hilversumse cultuurhistorie onder de aandacht
te brengen van de bewoners en bezoekers van onze stad.
De belangrijkste acties die daaruit voortkwamen waren:
– Entreegebouw van het voormalige Regev-terrein, Villa In-

dustria
Albertus Perk tracht al jaren om aspecten van de Hil-
versumse historie die systematisch worden vergeten,
onder de aandacht te brengen. Eén van deze aspecten is
de industriële geschiedenis van Hilversum. Bij de ont-
wikkeling van het voormalige gasfabriekterrein, nu in
de plannen Villa Industria geheten, heeft de gemeente
in eerste instantie aangegeven dat het industrieel verle-
den van de plek het leidend thema was. Dat leek een
aardige ommekeer in het beleid maar in de loop van het
planproces is steeds meer van het ‘industrieel verleden’
uit de plannen verdwenen.
In de oorspronkelijke plannen van de projectontwikke-
laar werd het entreegebouw gehandhaafd, zoals ook te
zien is op de door de ontwikkelaar vervaardigde artist
impression die opgenomen is in de gemeentelijke be-
leidsnota Wijkschets Over ’t Spoor. Inmiddels blijken
zowel de projectontwikkelaar als de gemeente uit te
gaan van sloop van het entreegebouw. Om voorname-
lijk financiële redenen, ondersteund door een in onze
ogen uiterst dubieus bouwkundig rapport, wil men
ook dit rudiment van wat eens de gasfabriek was opof-
feren. Albertus Perk, samen met de Bond Heemschut
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en de FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland),
verzet zich hiertegen.
– Logerij Naarderstraat 21
Het verzoek uit 2005 (zie jaarverslag) om dit voormalig
fabriekspand te behouden is inmiddels gehonoreerd: het
gebouw is nu gemeentelijk monument. De Stichting Phi-
ladelphia, die oorspronkelijk een bouwplan had gemaakt
voor de locatie van het schoolgebouw Noordse Bosje 47,
ontwikkelt een plan voor de Naarderstraat waarvan het
fabrieksgebouw integraal onderdeel uitmaakt.
– Bouwplan Noordse Bosje 47 
De Historische Kring steunde de activiteiten van de
omwonenden tegen de sloop van het oudste Hilver-
sumse schoolgebouw aan het Noordse Bosje en tegen
het nieuwbouwplan van de Stichting Philadelphia voor
die locatie. De kring heeft voorts tezamen met de be-
wonersvereniging en Heemschut een aanvraag inge-
diend tot plaatsing van het schoolgebouw op de ge-
meentelijke monumentenlijst. Het nieuwbouwplan is
van de baan nu de Stichting Philadelphia een bouwplan
ontwikkelt voor het logerijcomplex aan de Naarder-
straat. Sloop lijkt hiermee afgewend. Plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst blijft echter van be-
lang om ook op langere termijn enige zekerheid om-
trent behoud te hebben. Albertus Perk handhaaft haar
aanvraag dan ook onverkort.
– Stationsgebouw Oosterspoorplein
Station Hilversum gaat flink op de schop. Het spoor
wordt verbreed, er komt een perron bij en de perrons
worden verlengd. De “grote spoorbomen” verdwijnen,
er komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel, het
Oosterspoorplein krijgt een nieuwe verdiept liggende
toegang tot het station en het plein wordt opnieuw in-
gericht. In al dit geweld dreigt ook het huidige toe-
gangsgebouwtje aan het Oosterspoorplein te verdwij-
nen. Albertus Perk is van mening, dat hiermee een
waardevol voorbeeld van spoorwegarchitectuur uit de
jaren vijftig verloren dreigt te gaan. Het door ir. K. van
der Gaast ontworpen gebouwtje kan naar het oordeel
van de werkgroep Monumentenzorg probleemloos in-
gepast worden in het nieuwe ontwerp voor het Ooster-
spoorplein. Het staat de aanpassingen aan het station
en het spoor niet in de weg en kan een belangrijke ver-
rijking voor het nieuwe plein betekenen, zowel op het
punt van gebruikskwaliteit als van sociale veiligheid.
Albertus Perk pleit dan ook voor behoud en herbestem-
ming van het gebouw.

– Zuiderkerk
Om het behoud van de Zuiderkerk wordt door buurtbe-
woners (met wisselend succes) al ruim tien jaar strijd ge-
voerd. Zo zijn pogingen om de kerk op de rijksmonu-
mentenlijst geplaatst te krijgen mislukt, maar is wel ver-
hinderd dat er een gebouw met een hoogte van 15 m. en
een bebouwingspercentage van 90% van het grondop-
pervlak in een nieuw bestemmingsplan werd toegestaan.
Nadat Ahold als ontwikkelaar van nieuwbouwplannen
had afgehaakt, is er inmiddels een nieuwe ontwikkelaar
aangetreden. Er wordt in de nieuwe plannen nog steeds
uitgegaan van sloop van de Zuiderkerk en massale nieuw-
bouw. Ook ‘Albertus Perk’ is nu betrokken geraakt bij het
verzet tegen de sloop. Samen met de buurtbewoners en
de Bond Heemschut verzet de Kring zich tegen deze
plannen en tracht te bereiken dat de Zuiderkerk behou-
den blijft en een nieuwe bestemming krijgt.
– De toekomst van Noord
Er worden plannen ontwikkeld voor Hilversum Noord.
Albertus Perk is door de gemeente betrokken bij de
planvorming en heeft aandacht gevraagd voor belang-
rijke kwaliteiten zoals die aanwezig zijn in de steden-
bouwkundige opzet van Hilversum Noord door Dudok.
Het gaat hierbij vooral om zaken als zichtlijnen en ac-
centen, bebouwingshoogten en straatprofielen, het ver-
weven van groen en bebouwing aan de randen en de rui-
me aanwezigheid van groen in het algemeen.

Leesbaar Hilversum
Het project Leesbaar Hilversum werd dit jaar afgerond
met het aanbrengen van informatiebordjes op de voor-
malige studiogebouwen van de NCRV, VARA en AVRO,
de Heilig Hartkerk, de Blaskowitzbunker, het Volksbad-
huis Hilversum aan de Meidoornstraat, de drie resteren-
de ingangen van het Boombergpark en het terrein van de
NSF waar nu het winkelcentrum Seinhorst is. Zodra de
herstelwerkzaamheden aan de KRO-studio en de tribu-
ne van het sportpark voltooid zijn, zullen ook daar infor-
matieborden worden aangebracht. In totaal zijn dan op
37 plaatsen van cultuurhistorische betekenis informatie-
borden aangebracht. Bewoners en bezoekers van Hilver-
sum kunnen daardoor op eenvoudige wijze kennis ne-
men van de geschiedenis en achtergronden van de in dat
opzicht belangrijkste gebouwen en plekken in de Media-
stad. Aan het project verleenden talloze eigenaren van de
gebouwen en sponsors hun medewerking. De ANWB
was verantwoordelijk voor de uitvoering van de panelen.
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Het ANWB-fonds verleende daaraan een belangrijke fi-
nanciële bijdrage.
Ter gelegenheid van het gereedkomen van het project
werd in november het boek Leesbaar Hilversum uitgebracht
waarin aandacht wordt besteed aan alle bordjes. Ook
staan daarin een wandel- en een fietsroute langs de pan-
den en plekken waar de informatieborden te vinden zijn. 

Ledenavonden
Ook dit jaar vonden weer zeven ledenavonden plaats,
die meestal goed bezocht werden. In januari beet Ba-
rend Smit het spits af met de relatie van Hilversum met
Het Nieuwe Bouwen. 
De maand daarna vertelden Maud Arkesteijn-van Willi-
gen en Jan Vollers van Vrienden van ’t Gooi over de ac-
tiviteiten van hun vereniging. Aansluitend aan de le-
denvergadering in maart vertelde de bond Heemschut,
bij monde van Jan Derk Gerritsen, over het werkterrein.
Fred van der Biezen liet in april zien hoe een aantal pan-
den in de Boombergwijk door de eigenaars met veel
zorg en liefde is gerestaureerd. 
Dudok, en dan met name zijn bouwwerken buiten Hil-
versum, was het onderwerp van de volgende lezing
door Pieter Rings. In de eerste lezing na de zomer ver-
telde bestuurslid Kees van Aggelen over de historie van
Hilversum en in oktober ging Herman Proper in op de
eeuwenoude rol van het water in Hilversum. De laatste
lezing in november waren we te gast in Theater Achter-
om. Bestuurslid Hans Bakker vertelde over de geschie-
denis en de rol van het theater. 

Op pad met Albertus Perk
Onder dit motto organiseerde de Werkgroep Monu-
mentenzorg deze nieuwe activiteit gedurende de zo-
mermaanden op elke eerste zondag van de maand. De vijf
historische excursies door Hilversum trokken steeds vele
deelnemers, onder wie ook veel niet-leden van de ver-
eniging. Daaruit blijkt de grote belangstelling onder Hil-
versummers maar ook onder mensen van buiten voor de
geschiedenis van ons dorp. In mei vond een wandeling
plaats door De Boomberg onder leiding van Jan E. Lam-
me. In juni wandelden Bram van der Schuyt en Ineke de
Ronde over de ’s-Gravelandseweg. De maand daarop
moesten de deelnemers aan de excursie op de fiets. On-
der leiding van Pieter Hoogenraad reden zij langs een
groot aantal cultuurhistorisch belangrijke gebouwen en
plekken in de noordwestelijke villabuurten. De begraaf-

plaats Zuiderhof stond in augustus op het programma.
Piet Bakker leidde zo’n vijftig belangstellenden rond over
deze indrukwekkende begraafplaats. De laatste excursie
in september werd verzorgd door Kees van Aggelen, die
de deelnemers meenam door de Hilversumse binnenstad.

Tijdschrift Eigen Perk
Ook dit jaar is de redactie er weer in geslaagd om vier
boeiende en afwisselende nummers samen te stellen.
Het eerste nummer bevatte de oogst van de verhalen-
wedstrijd die ter gelegenheid van het zesde lustrum ge-
organiseerd was. Vele (oud-)Hilversummers hebben
hun schoolherinneringen ingestuurd. 
In nummer 2 schreef Ineke de Ronde over de eerste krant
die in Hilversum werd uitgegeven, de Gooische Courant, en
zijn uitgever Pieter Marius van Cleef. Verder bevatte dit
nummer schitterende oude politiefoto’s en een inter-
view van Renso van Bergen met Marieke Veen-Bos ter ge-
legenheid van haar afscheid van het Omroepmuseum.
Meyltje van Aalst schreef in nummer 3 uitgebreid over
architect Hanrath en zijn betekenis voor Hilversum. Ver-
der verhaalde Jan Spoelder in dit nummer over de metro-
nomen in het raadhuis, besteedde Kees van Aggelen
aandacht aan de vereniging Sint-Nicolaas-Hilversum en
schreef Ineke de Ronde over Hilversum begin 18e eeuw.
In 2006 bestond het tijdschrift 25 jaar, een gelegenheid
die we aangegrepen hebben om de leden te verrassen
met een wel heel speciaal nummer. Deze extra dikke
editie bevatte 25 gevarieerde artikelen die in de loop der
jaren verschenen zijn. 

Leden
Ook in 2006 zette de langzame maar gestadige groei van
het aantal leden van de historisch kring zich voort. We
begonnen het jaar met 1043 leden. Er waren 23 opzeg-
gingen en we hebben 15 leden moeten royeren vanwege
te grote achterstand met betalen. We konden 73 nieuwe
leden, waaronder 7 geschenkabonnementen, noteren.
Een deel van de aanwas is te danken aan de zomerwande-
lingen onder het motto Op pad met Albertus Perk, maar ook
onze deelname aan de Cultuur- en Vrijetijdsmarkt, de
jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe Hilversummers in het
Raadhuis en natuurlijk het mooie laatste nummer van
Eigen Perk leverden nieuwe leden op. 
Onder de leden zijn 6 ereleden. Het tijdschrift wordt
ook verzonden naar 46 relaties, als ruilabonnementen
en als bewijsexemplaar naar de adverteerders.
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