Van het bestuur
Veel belangstellenden op pad met Albertus Perk
De serie excursies die de historische kring dit jaar voor
de tweede achtereenvolgende keer organiseerde onder het motto ‘Op pad met Albertus Perk’ trok weer
veel belangstellenden. De twee fietstochten en drie
wandelingen werden van mei tot september steeds op
de eerste zondag van de maand gehouden. Aan de excursies namen behalve leden van Albertus Perk ook
veel niet-leden van de vereniging deel. Verschillenden
van hen besloten naar aanleiding daarvan zich als
nieuw lid aan te melden. Daaruit blijkt de grote belangstelling voor de geschiedenis van Hilversum.
In mei voerde Jan E. Lamme de deelnemers op de fiets
langs Hilversumse waterwegen. De ruim vijftig fietsers reden langs de Gooise Vaart die vanaf 1650 met
zijn veerdiensten van groot belang was voor de ontwikkeling van Hilversum. Vervolgens ging het naar
het Hilversums Kanaal en de verzande aftakking van
het Tienhovens Kanaal nabij Einde Gooi en de Hoorneboeg.

De juniwandeling had ook dit jaar de mooiste straat
van Nederland als onderwerp: de ’s-Gravelandseweg.
Bram van der Schuyt en Ineke de Ronde, eindredacteuren van het boek De ’s-Gravelandseweg en zijn bewoners,
namen de deelnemers mee langs deze mooiste straat
van Nederland. Er bestond grote belangstelling voor
hun verhalen over de geschiedenis van de panden
langs deze weg en vooral over die van de bewoners.
In juli moesten de deelnemers aan de excursie weer op
de fiets. Onder leiding van Pieter Hoogenraad reden zij
langs een groot aantal cultuurhistorisch belangrijke
gebouwen en plekken in Hilversum waar de Historische Kring in het kader van het project Leesbaar Hilversum informatiebordjes heeft geplaatst.
Op de eerste zondag van augustus stond de Noorderbegraafplaats op het programma die in 1929 werd aangelegd als een afsluiting van de Hilversumse bebouwde kom. W.M. Dudok ontwierp de begraafplaats in een
strenge en ordelijke vorm. Piet Bakker, deskundige op
het gebied van monumentaal groen, leidde niet min-

Bram van der Schuyt en Ineke
de Ronde vertellen ethousiaste verhalen tijdens de juniwandeling over de ’s-Gravelandseweg. (foto: EJP)
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In juli was het Pieter Hoogenraad die tijdens een fietstocht
veel te vertellen had over allerlei plaatsen waar de bordjes
van het project ‘Leesbaar Hilversum’ geplaatst waren.

der dan tachtig geïnteresseerden onder een stralende
zon rond over deze indrukwekkende begraafplaats en
vertelde daarbij zowel over de architectuur als over de
bijzondere bomen. Veel belangstelling ging daarbij uit
naar de zestien graven van jonge Engelse soldaten van
wie het merendeel op 10 mei 1945, dus na het einde van
de oorlog, om het leven kwam. In Eigen Perk nr. 4 van
1994 (p. 198) werd aandacht besteed aan de tragedie
die een einde maakte aan hun leven. Een Duitse SS-soldaat deed in de Lage Vuursche een berg munitie ontploffen waarbij hijzelf, dertien Engelse en ook ver-

schillende Duitse soldaten de dood vonden. De Engelse soldaten behoorden tot het Royal Leistershire Regiment.
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 zestien geallieerde graven
op de Noorderbegraafplaats.
Dertien van hen kwamen op 10
mei 1945 in Lage Vuursche om
bij een explosie in een munitieopslagplaats.
(foto: Jeroen Eenkhoorn)
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