
Agenda Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 26 maart 2002
De presentatie op de ledenavond, van 26 maart, zal
vooraf gegaan worden door een korte algemene le-
denvergadering. De agenda voor deze vergadering: 
1. Opening en welkom door de voorzitter, Erik van

den Berg.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 27

maart 2001.
Zie hiervoor Eigen Perk 2001-2, blz. 90 e.v. 

4. Jaarverslag van de secretaris.
Zie elders in dit nummer.

5. Verslag van de penningmeester.
De jaarrekening 2001 en de conceptbegroting voor het
jaar 2002. Een kopie van de jaarrekening 2001 en de
conceptbegroting voor het jaar 2002 worden voor de
aanvang van de vergadering uitgereikt. Zonodig kan
vanaf 20 maart een kopie aangevraagd worden bij de
secretaris.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuwe kascommissie, de heer P.M.

Vrijlandt is twee jaar kascommissielid geweest en
dus aftredend.

8. Jaarrede door de voorzitter.
9. Rondvraag en sluiting.

Jaarverslag van de secretaris 2001
Het bestuur

Het bestuur is in 2001 zeven maal in vergadering bij-
een geweest. Hieronder een overzicht van de belang-
rijkste agendapunten:
– Het opstellen van een verenigingsbeleid voor de

komende jaren. Zie elders in dit nummer.
– De financiën. De penningmeester zal tijdens de

Algemene Ledenvergadering verslag van de resul-
taten doen.

– De verzending van Eigen Perk. Het jaar begon slecht.

Verzending verloopt thans via Uitgeverij Verloren en
de PTT. Alles gaat tot nu toe probleemloos.

– Omgevingsonderwijs. Door informatie verstrekking
en het afgeven van interviews hebben wij een bij-
drage kunnen leveren aan de werkstukken van de
leerlingen van de middelbare school. De resultaten
zijn te bewonderen op www.zappen.kennisnet.nl

– Fotoarchief. Afspraken rond het verder inventari-
seren en digitaliseren van ons fotoarchief en de uit-
gave van de CD-ROM met de eerste 500 gescande dia’s.

– Gerichte verspreiding van EP 01-04 (themanummer
‘Over ’t Spoor’). Via inkijkexemplaren in buurthui-
zen en in de bibliotheek alsmede door het verzen-
den van gratis proefnummer na aanvraag (dit in
plaats van ongerichte huis-aan-huis verspreiding)
konden wij 15 nieuwe leden inschrijven.

– Diaprojector. De bij lezingen benodigde projector
diende tot op heden altijd geleend te worden wat een
bron van onzekerheid was. Wij gingen over tot de
aanschaf van een eigen diaprojector.

Besproken maar nog niet afgehandeld:
– Aandacht voor de komende raadsverkiezingen.

Een gezamenlijke actie van Hilversum, Pas Op!,
Vrienden van het Gooi en Albertus Perk.

– Het opzetten van een website.
– Uitgave van het boek van Engel over de bewoners

van de ’s-Gravelandseweg.
– De eerste stappen om tot projectgroepen te ko-

men, zie hiervoor de oproep in EP 01-04.
– De eerste plannen voor de zesde lustrumviering in

2005. Elders in deze uitgave vindt u een oproep
voor een thema.

Eigen Perk
Ook al behoeft ‘goede wijn geen krans’, een terugblik
hoort erbij. In 2001 verschenen vier nummers met
daarin 16 artikelen allen betrekking hebbend op Hil-
versum. Ook werden zeven (‘Hilversumse’) boeken
besproken. Zonder te kort te willen doen aan de eerste
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drie uitgaven in het jaar, willen wij graag wijzen op het
enthousiast ontvangen decembernummer dat gewijd
was aan het jaar 1951, voor Hilversum het begin van
het ‘tijdperk Boot’.

De ledenavonden
In 2001 waren er weer acht ledenavonden en ditmaal
ook een bezoek aan het ‘Huis met de Pilaren’. Enkele
uitzonderingen daargelaten worden deze avonden ge-
middeld door 80 leden bezocht. Naast de lezingen
over Hilversum was er aandacht voor onderwerpen
welke zeer interessant waren, we denken daarbij aan
de presentatie over ‘Naarden’ en ‘Tijd en rekenkunde
door de jaren heen’.

Monumentenzorg
De werkgroep Monumentenzorg is vijf maal in verga-
dering bijeen geweest. Belangrijke agendapunten waren:
– Ver-/nieuwbouw van de loogfabriek op de hoek

van de Naarderstraat en de Diepenweg, overleg
met architect, gemeente en projectontwikkelaar.

– Brief aan de gemeente over de onvoldoende ver-
lichting van enkele openbare ruimten: de stations -
toren, het Laapersveld, de fontein Gooilandplein
en de verlichting van de bomen tegenover C&A.

– Bebouwing van het HTS-terrein aan de Kolhorn-
seweg, ondersteuning van de actie van Vrienden van
het Gooi.

– Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied,
brief met bezwaar naar B&W.

– Bouwontwikkeling rond Villa Hestia, brief met
zienswijze naar B&W.

– Masterplan Mediapark, brief met commentaar
(enkele vragen en opmerkingen) naar B&W.

– Bouw NAA-gebouw, besloten geen actie te onder-
nemen.

– Inventarisatie van de Hilversumse kerken. De re-
sultaten van dit onderzoek zullen in april in de
vorm van een brochure Kerk en architectuur gepubli-
ceerd worden.

– Bestemmingsplan Binnenstad. De ontwikkelin-
gen worden bewaakt en zonodig van commentaar
voorzien.

Verder is er nauwer samengewerkt met de groep
‘Waakzaamheid’ van Hilversum, Pas Op! Gezamenlijk
optreden voor bepaalde zaken heeft veelal meer resul-

taat dan twee individuele acties en voorkomt onnodi-
ge overlap.

Archief
Ook dit jaar ontvingen wij van verschillende leden
(historische) boeken, foto’s en tijdschriften over Hil-
versum. De aan ons geschonken, ingelijste tekening
van Betlem is door ons in bruikleen afgestaan aan het
Goois Museum.

Aantal leden
Eind 2001 bedroeg het aantal leden 1100.

Henk W. Lammers
secretaris

Enige notities over ons verenigingsbeleid
In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de ver-
eniging zich intensief bezig gehouden met de vraag:
‘Waar willen we als vereniging in de komende ja-
ren/decennia naar toe en waar moeten we ons als be-
stuur extra actief voor inzetten?’ Als we onze statuten
er op nalezen vinden we daarin onder meer:
De vereniging heeft ten doel:
1. Het bevorderen en verbreiden van de kennis over de ge-

schiedenis van Hilversum.
2. Het beschermen van het historisch-ruimtelijke karakter

van Hilversum en het inpassen van dit karakter in de
eigentijdse ontwikkeling van Hilversum.

3. De bewaking van de cultuurhistorische en karakteristieke
waarden van Hilversum.

4. Het bevorderen van het behoud van schriftelijke en andere
bronnen van de geschiedenis van Hilversum.

Kort samengevat kunnen deze doelen worden bereikt
door:
Ad 1: Historisch onderzoek, uitgeven van onder meer
een tijdschrift en houden van bijeenkomsten.
Ad 2: Volgen en beïnvloeden van besluitvormingspro-
cessen (zonder individuele belangenbehartiging).
Ad 3: Bevorderen van kennis omtrent cultuuruitingen.
Ad 4: Streven naar goed beheer van archieven van de
vereniging en van derden.
In het kader van de doelstellingen der vereniging zal het
beleid in de komende jaren er op gericht moeten zijn de
dienstverlening aan de leden te optimaliseren, zonder
de continuïteit in gevaar te brengen. Zo dient er ruimte

40 hht-ep 2002/1



te komen voor nieuw beleid, nieuwe activiteiten, zo mo-
gelijk schaalvergroting en intensivering van de samen-
werking met zusterverenigingen en andere instellingen.
Daarbij gelden enige randvoorwaarden:
1 het ledental: er moeten voldoende leden zijn, zo-

dat er voldoende financieel draagvlak is;
2 het pakket van diensten en producten: hierdoor

is het interessant om lid te zijn;
3 het bestuur: een enthousiast team verenigingsle-

den, beschikkend over vakkennis, kwaliteit en
tijd;

4 faciliteiten: om dienstverlening en bestuurstaken
adequaat te kunnen uitvoeren;

5 financiële reserves: hiermee kan continuïteit
worden gewaarborgd.

Nader uitgewerkt:

1. Het ledental
Bij het huidig bestand van ca. 1100 betalende leden is
het mogelijk de begroting jaarlijks sluitend te krijgen.
Met andere woorden, zolang de jaarlijkse uitstroom
van leden wordt gecompenseerd door het aantrekken
van nieuwe leden zal er voldoende financiële basis zijn
voor een sluitende exploitatie. Daarbij kunnen we blij-
vend het huidige dienstenpakket aan de leden aanbie-
den en is er als gevolg van een goed reserveringsbeleid
ook nog voldoende ruimte voor enige nieuwe ontwik-
kelingen en activiteiten. Toename van het ledental
stelt het bestuur in staat om meer activiteiten te ont-
plooien. Actieve ledenwerving en nieuwe activiteiten
kunnen een goede impuls zijn om het ledental naar
een fors hoger niveau te brengen.

2. Het pakket van diensten en producten
a. Eigen Perk 

Gezien de vele positieve reacties kan men stellen, dat
hiermee wordt voorzien in een grote behoefte aan in-
formatie over de historie van Hilversum in de ruimste
zin. Het uitbrengen van themanummers en het ver-
strekken van wijkgerichte informatie kan het tijd-
schrift nog aantrekkelijker maken. De kostenontwik-
keling van dit historisch tijdschrift zal kritisch dienen
te worden gevolgd, gezien het feit, dat de exploitatie-
kosten ca. 70% van het totale lastenbudget van de ver-
eniging vertegenwoordigen. Voor een deel worden
deze kosten goedgemaakt door advertentiebaten.

b. Lezingen
Gezien de bezoekersaantallen bij de maandelijkse le-
zingen kan gesteld worden, dat deze activiteit zeer
wordt gewaardeerd. Verbreding van het programma-
aanbod, zoals thans in studie is, kan bijdragen aan
een verhoging van de bezoekersaantallen. De capaci-
teit van ‘De Akker’ is daarbij echter een beperkende
factor. Overwogen wordt om vaker dan thans lezingen
op locatie te houden, waardoor de vereniging meer
naar de leden toekomt.

c. Publicaties
In een bescheiden frequentie zien publicaties het
licht, waarbij de vereniging soms wel en soms niet het
uitgeversrisico draagt. Ook wordt wel eens de con-
structie gehanteerd, dat Uitgeverij Verloren als uitge-
ver optreedt en dat de vereniging een bijdrage levert in
de productiekosten om de verkoopprijs voor leden be-
perkt te houden. Het is gewenst, dat leden en derden
door de vereniging worden gestimuleerd om onder-
zoek te verrichten en vervolgens een publicatie samen
te stellen.

d. Lustrumviering
Het is inmiddels een goede gewoonte om in ieder vijf-
de bestaansjaar bijzondere activiteiten te organiseren.
In het verleden zag ter gelegenheid van nagenoeg ie-
dere lustrumviering een bijzondere publicatie het le-
venslicht. Appreciatie in bredere kring blijkt uit het
feit, dat derden bereid werden gevonden financiële
bijdragen te leveren. Voornaamste bekostiging wordt
gevonden uit een speciale bestemmingsreserve, waar-
aan jaarlijks wordt gedoteerd. 

e. Overige activiteiten
Een onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe
activiteiten zal o.a. door middel van een bescheiden
ledenraadpleging in de loop van 2002 plaatsvinden.
Daarbij wordt onder meer gedacht aan historisch on-
derzoek, familieonderzoek, excursies en digitalise-
ring van verenigingsarchieven en -materiaal (voor
presentaties tijdens lezingen en verkoop aan leden).
Een lang bestaande wens is het invoeren van een eigen
website op internet. Een dergelijke activiteit vraagt
geëigende kennis en veel tijd om de informatie actueel
te houden.
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3. Het bestuur
De bestuurssamenstelling dient zodanig te zijn, dat er
sprake is van continuïteit. Er moeten goede contacten
worden onderhouden met de plaatselijke overheid, ar-
chiefdiensten, het Goois Museum, zusterorganisa-
ties, publicisten, Monumentenzorg, uitgever(s) en
met de redactie van Eigen Perk. Daarnaast zijn er speci-
fieke functies en taken, zoals voorzitter, secretaris,
penningmeester, pr/marketing, lezingen en lustrum-
viering. Binnen het bestuur dient een zodanige verde-
ling te zijn, dat elk bestuurslid een eigen specifieke
taak heeft dan wel een trekkersrol vervult voor een van
de hiervoor genoemde activiteiten.

4. Faciliteiten
De belangrijkste faciliteiten, die benodigd zijn voor
een goede uitoefening van de verenigingstaken zijn:
– Accommodatie voor lezin-

gen/vergaderingen/opslag: is reeds tegen geringe
kosten beschikbaar;

– Apparatuur voor projectie van lichtbeelden: in de
loop van 2001 werd een diaprojector aangeschaft.

– Apparatuur voor digitale opslag van archiefmate riaal
en verenigingsinformatie: hiervoor benodigde hard-
en software zal begin 2002 worden gekocht.

– Apparatuur voor projectie van gedigitaliseerd
beeldmateriaal: gezien de daaraan verbonden zeer
hoge kosten en het betrekkelijk beperkt gebruik zal
in voorkomende gevallen een dergelijk apparaat
(beamer) worden gehuurd. Het realiseren van een
eigen verenigingsruimte, waarin alle activiteiten
kunnen plaatsvinden en tevens alle apparatuur, ar-
chieven en voorraden kunnen worden opgeslagen
is een utopie.

5. Financiële reserves
De ultimo 2001 beschikbare bestemmingsreserves
zijn toereikend om de hiervoor geschetste beleids-
plannen te kunnen financieren. Ten laste van de ex-
ploitatierekening zullen jaarlijks voldoende financiële
middelen worden gereserveerd, zodat in de toekomst
zaken, die er nu zijn of binnenkort zullen worden aan-
geschaft, tijdig kunnen worden vervangen. De belang-
rijkste speerpunten in ons beleid voor de komende ja-
ren laten zich vertalen in bestemmingsreserves voor
de volgende doelen:

– ontsluiting van de archieven d.m.v. digitalisering;
– publicaties in ruimere zin;
– lustrumviering.
Nieuwe activiteiten zullen worden gefinancierd uit de

begroting van het desbetreffende jaar.

In memoriam François Renou (1915-2001)

Op 14 december j.l. overleed op 85-jarige leeftijd Frans
Renou. Bijna zijn gehele leven had hij een grote be-
trokkenheid bij de geschiedenis van Hilversum en het
Gooi. Hij woonde een groot deel van zijn leven in het
centrum van Hilversum en beleefde alle veranderin-
gen in de bebouwing en ook in de maatschappij aan-
dachtig en gaf er waar mogelijk ook sturing aan.
Als zoon van de klokken- en juwelierszaak Renou in
de Kerkstraat werkte hij aanvankelijk in deze branche
en volgde hij ook de opleiding tot opticien. Later werd
hij door zijn huwelijk eigenaar van de kantoor- en
boekhandel Schaaf en kon hij vanuit deze zaak actief
de belangstelling en kennis over de geschiedenis van
Hilversum vergroten door tal van uitgaven te laten
produceren en te verkopen. Bekend waren de reeks
van reprodukties van prentbriefkaarten met oude af-
beeldingen, de herdruk van de collecteprent Hilver-
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Oproep aan onze leden

In 2005 zullen wij ons 6e lustrum vieren. Zoals u waar-
schijnlijk bekend is kiezen wij voor de viering altijd
een thema. Gebaseerd op het gekozen thema geven
wij, ten tijde van het lustrum, een boek uit en organi-
seren wij, in samenwerking met het Goois Museum,
een tentoonstelling. Gezien de lange voorbereiding-
stijd heeft de keuze van een thema al enige tijd onze
aandacht. Tot nu toe zijn enkele ideeën geopperd,
maar nog niet HET idee. Heeft u een idee of voorstel?,
dan horen wij dat graag van u.
Een overzicht van de thema’s tijdens vorige lustra: Al-
bertus Perk, Dr. van Hengel, Hilversum anno 1850,
Hilversum en de Omroep en als laatste in het jaar
2000: Oorden van Schoonheid 
Reacties met een korte omschrijving graag naar de se-
cretaris: H.W. Lammers, J. van Maerlantlaan 3, 1215
HW Hilversum, 035-624 26 61, E-mail: palaver.2@
mailned.nl



sum uit 1766 en natuurlijk het boekje Hilversum in oude
ansichten deel 2, een uitgave van de Europese Biblio-
theek, maar samengesteld en geschreven door Frans
Renou.
In 1952 werd een werkgroep ingesteld als een onder-
afdeling van de Nederlands Genealogische Vereni-
ging. De heer Renou was daar jaren in actief en heeft
verschillende functies binnen dit kleine huiskamerge-
zelschap gehad. Uit deze werkgroep ontstond in 1975
de Hilversumse historische kring “Albertus Perk”. 
Tevens had Frans Renou jarenlang zitting in de Mo-
numentencommissie en de Straatnamencommissie
van de gemeente Hilversum en verleende hij zijn dien-
sten aan verschillende tentoonstellingen in het Goois
Museum, vanaf de genealogische tentoonstelling
‘Ons Voorgeslacht’ in 1951, de eerste beroepsfotogra-
fen in Hilversum en de kunstenaar L.K.C. Prins tot de
expositie met catalogus over Jan van Ravenswaay.
Zijn betrokkenheid ten aanzien van de oude bebouwing
van Hilversum leidde tot zijn initiatief om een speciale
stichting op te richten: de Stichting Hilversum, Pas Op!
Door de inzet van deze stichting, waarvan hij jarenlang
actief bestuurslid was, zijn verschillende waardevolle

panden in Hilversum behouden en gerestaureerd en is
de bewustwording van de waarde van de oude bebou-
wing toegenomen, zowel bij de burgers als in de poli-
tiek.
Voor al zijn verdiensten voor Hilversum werd Frans op
2 februari 1999 ingeschreven in het Gulden Boek van
de gemeente. In de tekst staat ondermeer: De heer Re-
nou heeft de burgers van Hilversum inzicht gegeven in de his-
torie van de gemeente en erop gewezen hoe belangrijk het is om
deze elementen vast te leggen.
Naast al zijn activiteiten voor de gemeente Hilversum
was hij ook actief binnen de Stichting Tussen Vecht en
Eem. Jarenlang had hij zijn inbreng binnen de redac-
tie en tot aan zijn overlijden maakte hij deel uit van het
algemeen bestuur. Voor het tijdschrift Tussen Vecht en
Eem schreef hij een aantal artikelen waarvan het laat-
ste, over Rembrandt in Hilversum, in 2000 verscheen.
Dit artikel liet een koppeling zien van zowel zijn ken-
nis over en liefhebberij voor topografische tekeningen
en prenten met zijn interesse voor en kennis over Hil-
versum.
Met het overlijden van Frans Renou is grote bron van
kennis weggevallen, maar belangrijker is dat velen
hem zullen missen. Door zijn beminnelijke karakter,
zijn bescheiden optreden en persoonlijke betrokken-
heid laat hij vele vrienden achter.

Ed van Mensch

In memoriam Joost Boot (1902-2002)

Onze oud-burgemeester Joost Boot werd in 1902 in de
Haarlemmermeer geboren en daar groeide hij ook als
kind op. Al op jonge leeftijd wilde hij burgemeester
worden. Dat lukte ook, want op 28-jarige leeftijd werd
hij benoemd in Winsum (Groningen). Daarna volgde
zijn benoeming in Wisch (Gelderland) en vervolgens
in Ede.
In 1951 werd Joost Boot tot burgemeester in Hilver-
sum benoemd en deze post heeft hij 17 jaar vervuld.
Joost Boot heeft veel voor Hilversum gedaan. Hij heeft
zich o.a. sterk gemaakt voor de vestiging van de media
in Hilversum. In zijn periode groeide Hilversum uit
tot boven de 100.000 inwoners. Vele inwoners hebben
Joost Boot op Koninginnedag een aubade gebracht,
als hij op het bordes van het Raadhuis stond.
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Naast zijn bestuurlijke activiteiten heeft hij ook een
aantal publicaties op zijn naam staan o.a. Burgemeester
in Bezettingstijd en Praatboek Uit Zuid-Afrika.
Na zijn pensionering in 1968 heeft hij in Bennekom en
om gezondheidsredenen in Spanje gewoond. Vervol-
gens kwam hij naar Nederland terug en vestigde zich
in Haarlem.
Een van de laatste keren dat Joost Boot naar Hilversum
kwam, was tijdens het lustrum van onze historische
kring Albertus Perk in september 2000. Als een grote
verrassing kwam hij tijdens het feest in De Akker. Hij
heeft toen ook nog enkele woorden gesproken. Toen
ik hem enkele dagen later belde om hem te bedanken
voor dit bezoek maakte hij de afspraak, dat hij de vol-
gende keer weer zou komen.
Dit zal niet meer gebeuren, want een maand na zijn
99ste geboortedag is Joost Boot in Oudemirdum
(Friesland) overleden.
Een markant persoon is niet meer!

Erik van den Berg
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Burgemeester Boot was
een man van vele ge-
zichten. Links tijdens
een bezoek aan ‘Jeugd-
land’, een jaarlijks te-
rugkerende activiteit in
de zomervakantie van
‘Kinder Vacantiewerk’.
Onder het statieportret
van Willink uit 1966.
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