Van het bestuur

Op pad met Albertus Perk, editie 2008
De serie excursies die Albertus Perk ook dit jaar organiseert langs interessante historische plekken in Hilversum blijft vele deelnemers trekken. Meestal zijn dat
er veertig à vijftig onder wie ook veel niet-leden van Albertus Perk. Maar op zondag 4 mei 2008 verzamelde
een groep van bijna honderd belangstellenden zich op
de joodse begraafplaats aan de Vreelandseweg. Hans
Roos vertelde daar over de geschiedenis van deze bijzondere begraafplaats die dateert uit het midden van
de achttiende eeuw. Hij stond onder meer stil bij de

traditionele joodse gebruiken bij begrafenissen. Na
zijn inleiding leidden leden van de Hilversumse joodse gemeenschap de deelnemers in groepjes rond over
de begraafplaats. Zij wisten op boeiende wijze antwoord te geven op de vele vragen van de zeer geïnteresseerde bezoekers.
De juni-excursie was alleen bestemd voor de leden van
de vereniging en leidde naar het landgoed De Zwaluwenberg. Bram van der Schuyt en Ineke de Ronde verzorgden in harmonieuze samenspraak de rondleiding
door dit prachtige landhuis met zijn unieke inrichting

Tijdens de excusrie naar de joodse begraafplaats aan de Vreelandseweg was het erg warm. Dat verhinderde echter niet dat het aantal deelnemers veel hoger was dan verwacht. In kleine groepjes werd men rondgeleid door leden van het joodse gemeentebestuur.
(foto: Pieter Hoogenraad)
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De excursie naar het landgoed De Zwaluwenberg, het vroegere
hoofdkwartier van o.a. Prins Bernhard, trok een grote groep
deelnemers. (foto: Pieter Hoogenraad)

alsmede door de schitterende tuin. De villa uit 1914
huisvest sinds 1946 het hoofdkwartier van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht. Tot 1975 was dat Prins
Bernhard, aan wie nog vele zaken in De Zwaluwenberg herinneren.
Op zondag 6 juli 2008 leidde Pieter Hoogenraad de
belangstellenden rond door de villawijk Trompenberg. In 1875 richtten twee artsen, Jacobus Penn en Johannes van Hengel de NV Herstellingsoord Trompenberg op. Die vennootschap kocht van Albertus Perk
een groot terrein rond de watertoren en richtte daar
het Kurhaus, pension Trompenberg en herstellingsoord Heideheuvel op. De tussenliggende gronden
werden uitgegeven aan welgestelde Nederlanders die
daar spectaculaire landhuizen lieten bouwen. De excursie voerde langs hetgeen thans nog aan die tijd herinnert. Daarnaast werd stilgestaan bij belangrijke gebeurtenissen in de wijk zoals het Britse bombardement van december 1944 en de bouw van het Huis aan
’t Zandpad als dank aan Kees van Rheenen voor zijn
wonderbare redding van Toon Tilburgs.
Op 10 augustus 2008 gingen de deelnemers op de fiets
langs tastbare herinneringen aan Hilversums rijke industriële verleden. Onder leiding van Frank Welgemoed en Egbert Pelgrim fietste de groep langs buurten waar nog veel vooral kleine fabriekspanden te vin-

Eén van de vele riante villa’s
aan Hilversum’s goudkust, de
Trompenberg: villa Lommerrijk. (foto: Pieter Hoogenraad)
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Tijdens de fietsexcursie door (delen van) het centrum stonden de deelnemers versteld van het aantal fabriekjes en bedrijven dat nog
steeds tussen de woonbebouwing verstopt zit. Hier staat de groep bij een voormalige sigaren-, later specerijenfabriek aan de Kruissteeg. In het midden explicateur Frank Welgemoed. (foto: EJP)

den zijn. De tocht voerde vanaf de Kerkbrink langs de
haven, Oosterstraten-Nieuwstraten, de Groest, Klein
Rome en de Bussumerstraat. De rondleiders vertelden
dat zij zelf ook verbaasd waren over het grote aantal
panden dat nog uit de industriële periode van Hilversum over was. Het is belangrijk die panden te behouden en een passende nieuwe bestemming te geven.
Pieter Hoogenraad
Vernieuwde website
==>
In augustus is de vernieuwde website van de vereniging online gegaan. Nog niet alles is zoals we het willen, maar er wordt volop aan gewerkt. De vertrouwde
informatie, zoals die over de ledenavonden en excursies is daar natuurlijk te vinden. Verder is het nu ook
mogelijk om artikelen uit HHT/Eigen Perk te downloaden. De komende maanden zullen we werken aan
de verdere invulling van de site. Het adres is:
www.albertusperk.nl
Ineke de Ronde
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