Van het bestuur

Op pad met Albertus Perk
Onder het motto ‘Op pad met Albertus Perk’ organiseerde de werkgroep Monumentenzorg van onze
kring deze zomer vijf historische excursies door Hilversum. Deze werden doorgaans op de eerste zondag
van de maand, van mei tot en met september gehouden. De excursies trokken steeds vele deelnemers
waar onder ook veel niet-leden van de vereniging. Verschillenden van hen besloten naar aanleiding daarvan
zich als nieuw lid aan te melden. Daaruit blijkt de grote belangstelling onder Hilversummers maar ook onder mensen van buiten voor de geschiedenis van ons
dorp. De wandelingen en de fietstocht werden gehouden onder een stralende hemel.

In mei vond de eerste wandeling plaats door De
Boomberg, de oudste Hilversumse villawijk. Onder
leiding van Jan E. Lamme voerde deze excursie langs
de cultuur-historisch meest interessante plekken van
deze wijk. De rigoureuze kap- en snoeiwerkzaamheden van de gemeente in het Boombergpark leidden tot
uitgebreide discussies onder de deelnemers. De juniwandeling had de mooiste straat van Nederland als
onderwerp: de ’s-Gravelandseweg. Bram van der
Schuyt en Ineke de Ronde, eindredacteuren van het
onlangs verschenen boek over de geschiedenis van
deze weg, wandelden met de deelnemers over de ’sGravelandseweg en vertelden daarbij over de panden
en de ins en outs van hun bewoners. Hoe sappiger hun

De historische wandeling door de Boombergwijk op 7 mei trok vele deelnemers. Jan Lamme, bij uitstek een kenner van deze eerste
villawijk van Hilversum, vertelt hier voor een aandachtig publiek over de geschiedenis van het Rosarium. (foto: Pieter Hoogenraad)
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Linksboven:
Bram van der Schuyt en Ineke de Ronde boeiden op een zeer
warme 11de juni de deelnemers aan de wandeling over de
’s-Gravelandseweg met oude roddels en nieuwe verhalen over
de bewoners van deze “mooiste straat van Nederland”.
Linksonder:
Ook op 6 augustus liet het weer niets te wensen over. Piet Bakker vertelt de deelnemers over de aanleg en de bijzondere beplanting van de Zuiderhof. (foto’s: Pieter Hoogenraad)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
verhalen, des te aandachtiger luisterde hun gehoor. In
juli moesten de deelnemers aan de excursie op de
fiets. Onder leiding van Pieter Hoogenraad reden zij
langs een groot aantal cultuur-historisch belangrijke
gebouwen en plekken in de noordwestelijke villabuurten waar de Historische Kring in het kader van het
project Leesbaar Hilversum informatiebordjes heeft
geplaatst. Een van de hoogtepunten daarvan vormde
het bezoek aan de Blaskowitzbunker. Op de eerste
zondag van augustus stond de begraafplaats Zuiderhof op het programma. De begraafplaats werd eind jaren vijftig van de vorige eeuw door W.M. Dudok ontworpen. Piet Bakker, deskundige op het gebied van
monumentaal groen, leidde zo’n vijftig belangstellenden rond over deze indrukwekkende begraafplaats en
vertelde daarbij zowel over de architectuur als over de
bijzondere bomen. De deelnemers waren het erover
eens dat zij de begraafplaats in de toekomst met heel
andere ogen zullen bekijken. De laatste excursie ten
slotte in september (die op het moment van het schrijven van dit artikel nog moet plaats vinden) zal worden
verzorgd door Kees van Aggelen. Hij zal de deelnemers meenemen door de binnenstad waar de kern ligt
van de Hilversumse geschiedenis. De wandeling voert
langs bekende en minder bekende historische panden.
Pieter Hoogenraad

De fietstocht langs de bordjes van Leesbaar Hilversum bracht
de deelnemers onder andere langs de “Blaskowitzbunker”,
waar Pieter Hoogenraad de beladen geschiedenis van dit stukje
Hilversum uit de doeken deed. (foto: EJP)
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