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Agenda Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 22 maart 2005

We beginnen de ledenavond van 22 maart met een
korte algemene ledenvergadering. 
De agenda voor deze vergadering:
1. Opening en welkom door de voorzitter, Erik van

den Berg.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Statutair aftreden van Ed van Mensch en Joke Ub-

bink-van Andel. Beiden zijn herkiesbaar.
Aftreden van de secretaris Henk Lammers.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij de
voorzitter en zich, na overleg, verkiesbaar stellen.

4. Herverkiezing Ed van Mensch en Joke Ubbink-van
Andel.
Zonodig verkiezing nieuwe bestuursleden. 

5. Verslag van de algemene ledenvergadering van 23
maart 2004.
Zie hiervoor Eigen Perk 2004-2, blz. 90. 

6. Jaarverslag van de secretaris.
Voor dit verslag zie elders in dit nummer.

7. Verslag van de penningmeester.
De jaarrekening 2004 en de conceptbegroting voor

het jaar 2005. Kopieën van de jaarrekening en con-
ceptbegroting worden voor de aanvang van de ver-
gadering uitgereikt. Zonodig kan vanaf 14 maart
een kopie aangevraagd worden bij de secretaris. 

8. Verslag kascommissie. 
9. Benoeming kascommissie: aangezien de heer K.

Wildeman reeds twee jaar zijn diensten heeft ver-
leend, dient er voor hem een ander commissielid te
worden benoemd. Belangstellenden hiervoor kun-
nen zich aanmelden bij de secretaris.

10.Jaarrede door de voorzitter.
Rondvraag en sluiting.

Jaarverslag van de secretaris 
over het jaar 2004

Hilversums Historisch tijdschrift “Eigen Perk”
In 2004 verschenen 4 nummers van ons tijdschrift.
Ook nu bracht de redactie een keur aan wetenswaardi-
ge en interessante artikelen. In de eerste drie num-
mers zijn 9 artikelen en twee columns gepubliceerd.
Al deze artikelen hadden betrekking op Hilversum en
varieerden van “Ketelbinkie” tot de voorloper van

Robert Perk
Robert Perk is op 27 januari overleden. Hij was sinds maart 2004 bestuurslid van de Hilversumse Histori-
sche Kring “Albertus Perk”. Robert was een achterachterkleinzoon van Albertus Perk, de naamgever van de
historische kring.
Robert woonde in Bilthoven en op onze lustrumdag in september 2000 liet hij voor het eerst van zich horen.
Pas enkele jaren later gaf hij te kennen, dat hij graag actief betrokken wilde worden bij onze historische
kring. Vanaf het moment dat hij in het bestuur kwam, ging hij enthousiast aan de gang. Helaas heeft die pe-
riode slechts een jaar geduurd. Robert was ook actief bezig met de historie van Utrecht.
Op 30 november was hij voor het laatst op onze bestuursvergadering. Na een kort ziekbed van slechts en-
kele maanden is hij overleden en volgens zijn wens in besloten kring begraven.
De historische kring verliest in hem een enthousiast pleitbezorger van de historie. Wij, maar nog meer zijn
vrouw en kinderen, zullen hem zéér missen.

Erik van den Berg (voorzitter)

Van het bestuur
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onze huidige kabelaansluiting, de Radiodistributie.
Het laatste nummer van 2004 was een themanummer
over de wijk Kerkelanden met daarin 13 artikelen over
deze wijk. Voor het totale overzicht van de artikelen
verwijs ik u graag naar het laatste tijdschrift 2004-4 op
bladzijde 204.

Ledenavonden
In 2004 acht lezingen en een excursie. Dit jaar een hele
reis, van het Centraal Station in Amsterdam (architect
Cuypers), via het Midden-Oosten (met de Argonauten)
naar Anna’s Hoeve. De overige lezingen betroffen: Het
Bos van Blaauw, Van scheuren en verenigen, Boerde-
rijen, Zonnestraal + excursie en de RK Vituskerk.

De werkgroep monumentenzorg
Zie elders in dit nummer.

Het bestuur
In 2004 is het bestuur zeven maal in vergadering bij-
een geweest. De belangrijkste agenda- en aandachts-
punten waren:
– De viering van ons zesde lustrum in 2005. Zoals

waarschijnlijk bekend is het thema rond deze lus-
trumviering: Onderwijs in Hilversum. Mede dank
zij de enthousiaste inzet van de auteurs is alles op
schema en maken wij ons geen zorgen (meer) over
de uitgifte datum. Moeilijker ligt het met de ten-
toonstelling welke wij gedacht hadden rond dit
thema. Door de verlate einddatum van het gereed
komen van de renovatie van het Oude Raadhuis is
het de vraag of een tentoonstelling rond die tijd in
het Museum Hilversum mogelijk is. Wij wachten
af, maar werken ook aan alternatieven.

– De financiën. Tijdens de ALV zal de penningmees-
ter, Bob Wolfrat, uitgebreid verslag doen van de fi-
nanciële stand van zaken. 

– In de vergadering van juni heeft Henk Lammers
kenbaar gemaakt zijn taak als secretaris te willen
beëindigen. Tien jaar heeft hij zijn taak met plezier
gedaan. Voor de opvolging zijn enkele leden bena-
derd welke zich tijdens de laatste enquête aange-
meld hebben voor een bestuursfunctie, tot nu toe
zonder resultaat. Mocht u alsnog willen reageren
op de oproep in de laatste Eigen Perk, dan graag.

– Veel aandacht is besteed om onze vereniging meer

onder de aandacht brengen van de inwoners van
Hilversum. Wij hopen op meer leden om zo onze
activiteiten te kunnen blijven bekostigen. In dit ver-
band is ook onze (aanmeldings)folder vernieuwd.
Verder waren wij aanwezig op de Vrijetijdsmarkt,
seniorenmarkt in de Kerkelanden, Cultuurtraject
Hilversum en de kennismakingsavond voor nieu-
we inwoners.

– In 2004 kwamen er 340 poststukken binnen (brie-
ven, abonnementen, enz.). Gelukkig niet alles,
maar een deel hiervan komt tijdens de vergaderin-
gen ter sprake en zonodig moet er op gereageerd
worden.

– Gezien het aantal reacties op onze website kunnen
we vaststellen dat deze veelvuldig bezocht wordt.
Ter herinnering: www.hilversum-historie.nl.

– Verder ontvingen wij van een aantal van onze leden
interessante foto’s, tekeningen, boeken, enz., aan-
winsten voor ons archief. 

HWL

Jaarverslag Werkgroep Monumentenzorg

Doel, werkwijze en aanspreekpunt
De werkgroep Monumentenzorg van ‘Albertus Perk’
adviseert het bestuur van de vereniging sinds 1998
over onderwerpen die het behoud of herstel van het
historische karakter van Hilversum betreffen. De
werkgroep inventariseert ruimtelijke en cultuurhisto-
rische vraagstukken en adviseert het bestuur gevraagd
en ongevraagd over de te nemen stappen. De werk-
groep is als volgt samengesteld: de heren mr. P.D.
Hoogenraad (voorzitter), dr.ir. A.J.H. Smets (secreta-
ris), P. Bakker, H. Dirkx, R. Hoff, J. Lamme, R. Leen-
ders en mevrouw J. Ubbink-Van Andel.

Aandachtspunten
Niet alleen is binnen de werkgroep in 2004 veel aan-
dacht besteed aan bouw-, monumenten-, en bestem-
mingsplanprocedures, om accuraat te kunnen inspe-
len op actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Ook heeft
de werkgroep zich bezig gehouden met het welstands-
beleid, mede door een meer actuele en uitgebreide in-
formatievoorziening van de gemeente. Daarnaast be-
steedde een groep leden van de vereniging aandacht



hht-ep 2005/1  45

aan de renovatie van de Algemene Begraafplaats aan de
Bosdrift door bij te dragen aan de inventarisatie van de
graven van bekende Hilversummers. Verder is op-
nieuw veel tijd besteed aan het bestemmingsplan Bin-
nenstad, mede vanwege het bouwplan Faraday tussen
de Veerstraat en de Langestraat en met name de om-
legging van de afrit van de parkeergarage Hilvertshof
dwars door het fabriekeursensemble Groest 108. 
Speciale aandacht kregen de volgende projecten: 
– Villa Hestia, vanwege de grootschalige plannen

voor appartementenbouw en het belang van res-
tauratie van de villa zelf. Met succes is met de om-
wonenden gepleit voor nieuwbouw op minder gro-
te schaal. Dit gewijzigde plan ligt gereed ter be-
sluitvorming door de gemeente. 

– Gooiland, vanwege de mogelijke bebouwing van
het plantsoentje aan de Emmastraat.

– Zuiderkerk. Ter uitvoering van de brochure over
Hilversumse kerken Van sloop naar herbestemming:
Monumentale waarden van Hilversumse kerken is be-
zwaar gemaakt tegen de sloop van deze kerk. De
plannen voor een supermarkt ter plaatse zijn thans
van de baan. De werkgroep benadrukt het steden-
bouwkundige belang van deze kerk maar ook van
dat van de Verrijzeniskerk voor de buurt.

– Bouwplan Naarderstraat, om te streven naar her-
bouw van de fabriek, als een van de laatste indu-
striële elementen van Hilversum.

– Uitbreiding Goois Museum, ten behoeve van een
hoge ruimtelijke kwaliteit van de buitenruimte.

– Tankgracht: er is onderzoek gedaan naar de res-
tanten van deze verdedigingswerken uit de bezet-
tingstijd. Voorts is gepleit voor het behoud van de
resterende deel van de gracht bij het Wasmeer.

Communicatie
Om het doel van de werkgroep en met name Albertus
Perk uit te dragen wordt extra aandacht gevraagd voor
communicatie, onder meer via krant en website. Ook
is met succes verder gewerkt aan het project Leesbaar
Hilversum, om door middel van informatiepanelen te
communiceren over de geschiedenis van Hilversum.
In 2004 zijn informatiebordjes geplaatst bij: het Die-
venpaadje, Gebouw De Vereniging, het Rosarium, de
Boerderij van Houtman, het fabrikeurshuis Groest
104/106, de Onze Lieve Vrouwe kerk, de Oud Katholie-

ke kerk Sint-Vitus en de Sociëteit De Unie. De bordjes
voor de Remonstrantse Kapel, de Rooms-katholieke
kerk Sint-Vitus en de voormalige politiepost aan de
Kleine Drift zijn begin 2005 gereed.

Participatie en vooruitblik naar 2005
Ook is actief geparticipeerd in de gemeentelijke werk-
groep Buitenruimte om aandacht te vragen voor de
cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kwaliteit
van de Hilversumse buitenruimte. Niet alleen werd
het belang van de kransakkerstructuur van Hilversum
met zijn groene brinken en verbindingswegen bena-
drukt. Bovendien werd gepleit voor duurzaam materi-
aalgebruik voor de inrichting van straten ten behoeve
van cultuurhistorie en financien. De nota Buitenruimte
(tweede tranche) wordt in 2005 vastgesteld.
Ten slotte is veel werk besteed aan de Peerlkamplaan.
Aandacht voor onderhoud en een mooi boek zijn re-
sultaten van deze inspanningen. De presentatie van
het boek zal aankomend voorjaar plaatsvinden tijdens
een ledenvergadering. Nieuwe plannen als de recon-
structie van het Regevterrein in Hilversum-Oost wor-
den in 2005 in beschouwing genomen.

Informatie gevraagd 
over de Hilversumse tankgracht

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten de Duitsers
een tankgracht rond Hilversum aanleggen. Die
moest de stad beschermen tegen een eventuele
aanval van de geallieerden. Na de oorlog werd de
tankgracht weer snel dicht gegooid. 
Een kleine werkgroep van de historische kring is op
zoek naar sporen van de tankgracht. Dat is niet een-
voudig, aangezien de versperringen meestal door
bos- en heidegebieden liepen en in de loop der ja-
ren zijn overwoekerd. Het is ook niet altijd duide-
lijk waar de tankgracht zich heeft bevonden.
In verband daarmee is de werkgroep op zoek naar
Hilversummers die informatie kunnen verstrekken
over de plaats van de tankgracht en wellicht ook
over nog bestaande restanten daarvan.
Beschikt u over die informatie? Wilt u dan contact
opnemen met Pieter Hoogenraad, e-mail: 
pdhoogenraad@cs.com of tel. 035 621 98 21.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /NLD (Gebruik deze instellingen om PDF-documenten te maken met een lage afbeeldingsresolutie voor proefafdrukken. De PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Reader 5.0 en hoger. Bij deze instelling zijn de fonts ingesloten.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


