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Van de redactietafel 

Zelfs de oudsten onder ons hebben zo’n zomer als we achter de rug hebben 

nog nooit meegemaakt! Het mooie weer hield maar niet op. Daar kunnen we 

weer een tijdje op teren met de winter in het verschiet.  

De brievenbus van de redactie bleef gelukkig niet helemaal leeg. Voor de 

liefhebbers van grote getallen is er weer een bijdrage van Pierre Joosten, dit 

keer over de nieuwe ruimtetelescoop die ons nóg duidelijker maakt hoe nie-

tig we zijn in de kosmos, maar ook waar we in onze nietigheid toe in staat 
zijn. Bedankt Pierre. Een andere bijdrage houdt u nog even tegoed. Schroom 

niet om uw bijdrage daaraan toe te voegen. 

Een belangrijk deel van dit bulletin is gewijd aan de Algemene Ledenverga-
dering die voor dit najaar gepland is. Het verenigingsleven stond op een laag 

pitje t.g.v. de corona-maatregelen, maar de verantwoordelijkheden liepen 

gewoon door. Hierover leest u meer in de secretariële jaarverslagen. Mooi 

dat we dat weer bespreekbaar kunnen maken, want zo hoort het. 

Philips heeft zich geheel teruggetrokken uit Hilversum, maar er zijn, zij het 

naar schijnbaar eindeloos durende procedures, een paar mooie woonwijken 

voor in de plaats gekomen. Ik heb daar eerder in het bulletin over geschre-
ven. Een belangrijk gat ligt nog steeds op vulling te wachten: het terrein aan 

de Kamerlingh Onnesweg. Daarover in dit nummer wat meer informatie. 

Maar ook hier is het einde van de procedure nog lang niet in zicht. 

Veel leesplezier en wellicht tot ziens op de ALV. 

Herman Goossens 

 
P.S. 

Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit, 
maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur, 

en kunt u ook doorklikken naar achtergrondinformatie. 
 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 7 november 2022 

  

https://www.bing.com/images/search?q=redactietafel&view=detailv2&&id=E6EB20CABD18A359E13FEEAE22224474717F044A&selectedIndex=4&ccid=aTBX9A30&simid=608022986444574567&thid=OIP.M693057f40df402cbd3d210e9b598c0deo0
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Van de bestuurstafel 

Nu kunnen we gelukkig 2020 en 2021 vergeten. 

Ik hoop dat er in uw familie of bij uw naasten geen vervelende zaken zijn 
gebeurd door Corona in de afgelopen jaren. Laten we 2020 en 2021 maar 

gauw vergeten. Gelukkig hebben we dit jaar op19 december weer een kerst-

bijeenkomst kunnen plannen, maar eerst nog iets anders. 

We kunnen weer een algemene leden vergadering (ALV) houden om u te 
informeren wat er zoal in de afgelopen jaren in de vereniging is voorgeval-

len.  

De belangrijkste informatie kunt u vinden in dit Bulletin of, voor zover het 
de financiële verslagen betreft, op de bar in de Sociëteit. Wat u zal opvallen 

is dat deze ALV op een vreemde datum wordt gehouden. We moeten volgens 

onze statuten de ALV in de maand maart houden. Daar konden we toen nog 
niet aan voldoen in verband met Corona. Nu alles wat gekalmeerd is gaan 

we zodoende de ALV in oktober houden. 

We hebben een paar gastsprekers uitgenodigd om u op de hoogte te brengen 

van vele pensioenzaken zoals indexatie en de organisatie van zowel de Koe-
pel Gepensioneerden verenigingen als de Federatie (dat is de koepel van Phi-

lips gepensioneerden verenigingen). Details over de ALV vindt u in de uit-

nodiging elders in dit bulletin. 

Het is fijn dat we het contact tussen bestuur en leden en tussen leden onder-

ling weer fysiek mogelijk kunnen maken. Ik verheug me daarop. 

Vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens. 

Wim Gooiker 
voorzitter 
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Uitnodiging voor de Najaarsbijeenkomst 2022 

VGG-Leden en LBPG-donateurs worden uitgenodigd tot het bijwonen van 
de Najaarsbijeenkomst / Algemene Ledenvergadering op:  

Maandag 17 oktober 2022. 

Aanvang 14.00 uur. 

In de Morgensterkerk op Seinhorst, Seinstraat 2, 

 1223 DA  Hilversum 

Deze bijeenkomst begint met de Algemene Ledenvergadering, na de pauze 

gevolgd door een lezing van dhr. Jos Berkemeijer van de Koepel Gepen-

sioneerden en dhr. Hans Dijkman van de Federatie over het nieuwe pen-

sioenstelsel.  

De vergaderruimte zal vanaf 13.30 uur toegankelijk zijn.  

 

Deel 1: de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Agenda: 

1. Opening van de najaarsbijeenkomst en de ALV.  

2. Verslag van de ALV 2019. (Zie elders in dit Informatiebulletin (IB))  

3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering.  

4. Jaarverslag van de secretaris. (zie elders in dit IB).  

5. Financiële verantwoording over het jaar 2021. (Verslagen vanaf 1 ok-

tober beschikbaar in de Sociëteit en op 17 oktober in de vergaderzaal) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 2021.  

7. Presentatie van de begroting 2022 en vaststelling van de contributie 

met ingang van het jaar 2023. (Begroting vanaf 1 oktober beschikbaar 

in de Sociëteit en op 17 oktober in de vergaderzaal. Het bestuur stelt 

voor om de contributie te houden op €24,- en €26,- zie verslag 2019). 
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8. Verkiezing bestuursleden.  

De vijf volgens schema statutair aftredende bestuursleden zijn:  
Wim Gooiker  voorzitter  opnieuw verkiesbaar  

Frans Dams  penningmeester  opnieuw verkiesbaar 

Herman Goossens eindredacteur IB opnieuw verkiesbaar 

Frans van der Post 2e secretaris  opnieuw verkiesbaar 
Harrie Raaijmakers pensioenzaken PPF opnieuw verkiesbaar 

NB: 

a) De voorzitter en de penningmeester moeten in hun functie worden geko-
zen. 

b) Door de leden kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Volgens artikel 

40 van onze statuten moet de bereidverklaring van de kandidaat, voor-
zien van de handtekeningen van minstens vijf andere leden voor de aan-

vang van de vergadering bij het bestuur zijn ingeleverd.  

9. Benoeming van de kascontrolecommissie.  

Benoeming kascontrolecommissie en reserve lid voor het verslagjaar 2022. 

(De heren Sef Paauw en Dick Hek zijn hiervoor beschikbaar) 

10. Informatie van het PME-pensioenfront.  

Dhr. Gerard Visscher zal ons bijpraten over de Vereniging van Gepensio-

neerden bij PME (VGPME). 

11. Wat verder ter tafel komt.  

12. Rondvraag en sluiting van de ALV.  
 

Korte pauze 
 

Deel 2: Najaarsbijeenkomst samen met de leden van de LBPG 
 

Causerieën van de heren Berkemeijer en Dijkman over het nieuwe pensioen-

stelsel in het algemeen en de specifieke pensioenzaken betreffende het Phi-
lips Pensioenfonds 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 
maandag 18 maart 2019 

1. Opening 

Aanwezig zijn 31 leden. 

De aanwezigen worden door de voorzitter, dhr. Wim Gooiker, hartelijk wel-

kom geheten op de 41e ALV. De voorzitter van de Federatie, dhr. Roel Fon-
ville, is deze middag in ons midden en wordt ook hartelijk welkom geheten. 

Hij zal na de ALV een lezing houden over de activiteiten van de Federatie. 

LBPG-leden zijn voor deze lezing ook uitgenodigd. 

De voorzitter memoreert de blijvende zorgen over de pensioenen. De Phi-
lipsgepensioneerden hebben kans op een (kleine) indexering op hun pensi-

oen. Bij de PME-gepensioneerden is dat helaas niet het geval. De kans op 

afstempeling is voor de laatste groep inmiddels heel reëel aan het worden. 
De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van het algemeen be-

leid. De vergadering stemt in met applaus. 

De voorzitter spreekt zijn grote dank uit voor de inzet van de vele vrijwil-
ligers, die met de gastdames en gastheren de activiteiten in onze vereniging 

mede mogelijk maken. 

Het aantal leden daalt gestaag, het meest vanwege overlijden en plaatsing in 

een verpleeghuis. Het aantal donateurs blijft redelijk stabiel. 
De in het achter ons liggende verenigingsjaar overleden personen (24) wor-

den genoemd en we houden een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan hen. 

Onder de overledenen waren ook twee oud-bestuursleden, te weten de heren 
J. Kreuning en W. van Dam. 

2. Verslag ALV 2018 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken ter zake van de vergadering 

Het verslag van de kascontrole-commissie. Zie daarvoor punt 6 van de 

agenda. 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5. Financiële verantwoording over het jaar 2018 

De penningmeester dhr. Frans Dams geeft een korte toelichting op het jaar-
verslag. De contributie-inning via een factuur in het IB blijkt een succes te 

zijn. De opbrengst is een stuk hoger dan bij alleen een oproep tot betalen in 
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het IB. Daarnaast worden er ook via de email facturen verstuurd. Het verslag 

wordt zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd. 

6. Verslag kascontrolecommissie 

Het verslag van de heren P.J.M. Lohman en J.Tj. Engwerda wordt voorge-
lezen waarin de leden wordt geadviseerd het bestuur te dechargeren voor het 

gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat daarmee akkoord. 

7. Begroting 2019 en contributie 2020 

De begroting 2019 wordt goedgekeurd door de vergadering. 
De contributie voor 2020 bedraagt €24,- per jaar en voor degenen die een 

herinneringsfactuur toegestuurd krijgen €26,- per jaar. De vergadering gaat 

daarmee akkoord. 

8. Verkiezing bestuursleden 

Dhr. Jan Rebel wordt als secretaris per acclamatie in zijn functie herkozen. 
De heren Gerard Visscher, pensioenzaken, Jenne Dijkstra, werkplaatscom-

missaris en Ton van Bruchem, gebouwenbeheer, worden per acclamatie her-

kozen als bestuurslid. 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

De commissie voor het jaar 2020 zal bestaan uit de heren P.J.M. Lohman en 
J.Tj. Engwerda. Reserve lid is dhr. P. Kosten. 

10. Informatie van het PME-pensioenfront 

Dhr. Gerard Visscher geeft de laatste informatie van het PME-pensioenfront.  

De DG blijft een punt van zorg. Deze moet eind 2019 op 104,3% staan om 

afstempeling te voorkomen. Het is te hopen dat er voor die tijd een nieuw 
pensioenstelsel is afgesproken met een andere rekenrente. 

Gerard zou ook graag de krachten van alle oud-Philips gepensioneerden bin-

nen PME willen bundelen om enig gewicht daar in de schaal te kunnen leg-

gen binnen het overlegorgaan. 

11. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag waarna de voorzitter de 

vergadering sluit en we kunnen gaan pauzeren. 

Na de pauze zal Roel Fonville een presentatie houden over het werk van de 

Federatie. Hiervoor sluiten zich een tiental leden van de LBPG bij ons aan. 

Jan Rebel 

Secretaris VGG 
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Jaarverslag van 2021 van de secretaris 
 

1. Per 1 januari 2022 is het ledental uitgekomen op 297 (397), waarvan 133 

(224) Philips-gepensioneerden en 164 (173) PME- en overige gepensi-

oneerden. Het aantal donateurs is uitgekomen op 39. (46)  
De getallen tussen de haakjes zijn de aantallen per 1-1-2019. 

Het aantal leden op dit moment is inmiddels gezakt naar 283. 

In de loop van 2022 is er een volledige klaverjasclub bijgekomen be-
staande uit 32 leden, zodat het huidige aantal donateurs nu op 71 staat. 

2. De VGG was sinds 2016 kandidaat-lid van de VOG-PME (Vereniging 

van Organisaties van Gepensioneerden bij PME) om onze PME-
gepensioneerden te vertegenwoordigen bij PME (Pensioenfonds van de 

Metalektro). Deze VOGPME is per november 2021 overgegaan in 

VGPME. 

Bij deze vereniging kunnen zowel verenigingen als natuurlijke personen 
lid worden. Dit om ook de toetreding van kleinere verenigingen naast de 

grotere mogelijk te maken en vooral om te komen tot één krachtige ver-

tegenwoordiger van de Gepensioneerden bij PME. In de loop van 2022 
is een kleine enquête gehouden onder de leden van de VGG met een 

PME-pensioen over de noodzaak van aansluiting van de VGG bij de 

VGPME. Daar hebben veel PME-gepensioneerden op gereageerd en het 

bestuur moet zich nog beraden over het vervolg op deze enquête.  
3. In 2021 is het bestuur vanwege de coronabeperkingen slechts in de 

maanden september en november in vergadering bijeengekomen. Het 

onderhoud van ons gebouw, de nieuwe pensioenwet, de dekkingsgraden 
van de pensioenfondsen en de informatie uit de Federatie maakten stan-

daard deel uit van de agenda. 

4. Vanwege de coronamaatregelen waren er ook weinig of geen activiteiten 
in de Soos. Ook de kerstbijeenkomst moest dat jaar helaas op het laatste 

moment afgelast worden. 

5. De website van de VGG blijft een belangrijk communicatiemiddel van 

de vereniging. Wim Gooiker houdt als webmaster de website up to date. 
Het Informatie Bulletin onder eindredactie van Herman Goossens is 

weer viermaal uitgekomen met nieuws over de pensioenen en een keur 

aan andere artikelen. 

 

Jan Rebel, secretaris VGG  
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Zij die uit ons oog verdwenen 
 

 

 
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het over-

lijden van: 

 
 

Mevr. W. Kroon-Rijkaart 2 april 2022  Hilversum 

Dhr. J.B. Krijnen  24 juli 2022  Huizen 

Dhr. J.J. van der Linde  7 augustus 2022 Soest 
Dhr. G.J.M. van der Pijl 10 augustus 2022 Hilversum 

 

 
 

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Het bestuur van de VGG 
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Philipshof 

Toen ik in 2009 met pensioen ging was er van het Philips complex aan de 

Kamerling Onnesweg in Hilversum al niet zo veel meer over. De gebouwen 
stonden er nog wel, maar alle activiteiten waren al geconcentreerd op niet 

eens alle verdiepingen van KOC, het gebouw parallel aan de KO-weg. De 

functie van de rest was onduidelijk, maar erg florissant was het niet. Toen 
het gerucht opdook dat gebouw KOB gesloopt zou zijn, ben ik eens gaan 

kijken, maar het staat er nog. Alleen de oude gymzaal is (waarschijnlijk al 

lang) weg. Al met al reden om eens te gaan zoeken wat de plannen zijn met 

het complex. 

 

Dat Philips van de activiteiten in Hilversum af wilde was wel duidelijk toen 

in april 2006 met veel tromgeroffel de joint-venture met NEC tot stand 

kwam. 

Philips Vastgoed, eigenaar van het terrein, is dan al bezig met het uitwerken 

van plannen om woningbouw te ontwikkelen op een gedeelte van het terrein. 

In het dan geldige bestemmingsplan heeft het terrein de functie ‘bedrijven’, 
maar een combinatie van ‘wonen’ en ‘bedrijven’ lijkt bespreekbaar. De ge-

meente Hilversum wil kennelijk wel meedenken en legt in 2007 de uitgangs-

punten vast in een document ‘Randvoorwaarden Philipslocatie’. In dit docu-

ment legt de gemeente o.a. vast dat het gebied achter het plan Kamrad 
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leeggemaakt wordt en ingericht in overeenstemming met het originele plan 

Kamrad. Het gebouw KOC blijft ter beschikking van NEC- Philips. 

 

De cijfers in de schets geven de maximum aantal bouwlagen aan. Gedacht 

wordt in dit plan 130 woningen en appartementen te realiseren. Verder zijn 

de zichtlijnen vanuit het centrum en de groenstrook van de Antonie Fokker-

weg naar de achterzijde van het plan Kamrad belangrijk. 

Tot realisatie van dit plan komt het niet want in 2008 verkoopt Philips het 

hele complex voor 21,5M euro aan Modulus, een vastgoedonderneming, ge-
vestigd in Rijswijk. Dat is het begin van een duistere periode, waar wel heel 

wat afgepraat zal zijn tussen Modulus en de gemeente Hilversum, die het 

zelf ook niet makkelijk heeft. 

De tijden zijn moeilijk (financiële crisis en een overaanbod van bedrijfs-
ruimte), en eind 2015 vraagt Modulus faillissement aan. Ze zitten dan met 

een schuld van 100M euro. Propertize, een onderdeel van de SNS-bank dat 

26,5M euro heeft geïnvesteerd in Modulus, wil het object verkopen. 
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Er ontstaat in de gemeente dan een heleboel tumult over het wel of niet aan-

kopen van het terrein en of er wel of niet toezeggingen zijn gedaan in het 
verleden. Daar is het nodige van terug te vinden op het internet. Uiteindelijk 

komt het terrein op een openbare verkoping voor ruim 8M euro in handen 

van de Royal Properties Group, gevestigd in Hoofddorp. Zij zijn in Hilver-

sum ook eigenaar van Silverpoint bij het station. Via een aantal vertakkingen 
is Royal Properties Group eigendom van de familie Lisman. Er wordt een 

nieuwe bv opgericht: Philipshof Residences. De nieuwe eigenaar denkt 280 

– 350 woningen te kunnen realiseren op het terrein, deels in objecten met 6 

bouwlagen. 

Bureau SVP uit Amersfoort en bureau Groosman uit Rotterdam maken een 

plan dat begin 2017 wordt gepresenteerd. 

 

Dit plan haalt het niet o.a. door de bebouwing achter plan Kamrad, wat voor 

de gemeente niet bespreekbaar is. Ook heeft de gemeente inmiddels de visie 

ontwikkeld dat het plan 33% sociale woningbouw, 33% midden segment 

huur / koop en 33% koopwoningen in het hoge segment dient te bevatten. 

In januari 2019 komt er dan toch een nieuw concept masterplan voor 250 

woningen uit de koker van Vera Yanovshtchinsky Architecten uit Den Haag.  
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Dit plan voldoet aan de voorwaarde dat er achter plan Kamrad niet gebouwd 

wordt en dat de bebouwing maximaal 5 bouwlagen bevat. 

Interessant is het commentaar op dit plan van de Adviesraad Ruimtelijke 

Kwaliteit (ARK), een gemeentelijke instelling waaraan de gemeente haar 
plannen dient voor te leggen. Zij zijn van mening, op basis van onderzoek, 

dat het plan bij deze randvoorwaarden (uit 2007) nooit economisch haalbaar 

te krijgen is. Zij moedigen aan de uitgangspunten nog eens opnieuw te be-

kijken en te actualiseren. Zij adviseren terloops de brandweerkazerne, die 
daar in hun optiek nooit gebouwd had mogen worden, af te breken en te 

verplaatsen naar Hilversum-Zuid.  

Ik ben bang dat dit nog wel even gaat duren! 
Pikant detail: Royal Properties Group heeft, op grond van het huidige be-

stemmingsplan, een gebruiksvergunning voor een grote bedrijfsloods op het 

terrein. 

Herman Goossens 

bronnen: 

randvoorwaarden 2007 

definitief masterplan 2019 
commentaar ARK 

https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/e533a6d5-bb4c-4e51-a37f-6bf557d07499?documentId=4c2cdd4c-f66d-4194-8f84-37abcaacf8be
http://philipshof.nl/definitief-masterplan.html
https://www.google.com/search?q=memo+ARK+hilversum+philipshof&client=firefox-b-d&biw=1519&bih=674&ei=ukgfY52gIeGBi-gP9qmQ-Aw&ved=0ahUKEwid5YHcwY_6AhXhwAIHHfYUBM84HhDh1QMIDQ&oq=memo+ARK+hilversum+philipshof&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAw6CAgAEKIEELADOgoIABAeEKIEELADOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAguEIAEELEDOgsILhCABBCxAxDUAjoICAAQgAQQsQM6BQgAELEDOgcIABCABBAKOgYIABAeEBY6CAgAEB4QFhAKOgUIIRCgAToECCEQFToFCAAQogQ6BwgAEB4QogQ6BwghEKABEApKBAhBGAFKBAhGGABQ-AhYv4YCYLakAmgBcAB4AIABnAGIAZAUkgEEMjQuNZgBAKABAcgBBcABAQ&sclient=gws-wiz
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Plan Kamrad in Hilversum 

In de discussies over de plannen voor het oude Philipsterrein aan de Kamer-

lingh Onnesweg speelt de wijk Kamrad en de daaraan verleende status van 
Gemeentelijk Monument een grote rol. Onderstaande bijdrage is ontleend 

aan een artikel van de hand van William Poutsma op de website steengoed-

gooi.nl, een website over monumenten in het Gooi. 

Het plan 

Al voor de oorlog had toenmalig gemeentearchitect Willem Marinus 

(W.M.) Dudok een plan om een fraaie ‘groene’ finale te maken voor 

de Hilversumse stadsuitbreiding: het Uitbreidingsplan uit 1933, opge-

steld destijds samen met directeur Publieke Werken Jan (J.F.) Groote: 

veertien bladen met foto’s, tekeningen en toelichting waarin werd uit-

gelegd dat het eigenlijk moest gaan om een voltooiingsplan voor Hil-

versum. Dudok wilde hiermee voldoen aan de oproep van de Centrale 

Schoonheidscommissie voor het Gooi in haar rapport uit 1925 aan 

Gooise gemeentes, om bij uitbreidingsplannen meer aandacht te ver-

lenen aan het behoud van natuur. Dudok: ‘Je kunt nog zoveel plant-

soenen en parken ontwerpen, de bestaande natuur kun je nooit evena-

ren.’ 

In dat plan bevindt zich ook onderstaande tekening, waarop duidelijk 

voorbij de Kamerlingh Onnesweg (KO-weg), een zevental straten is 

ingetekend in en wijzend naar de natuur, als ware het de tanden van 

een weverskam, in Hilversum veel gebruikt. Volgens het plan was een 

groei tot 100.000 inwoners en behoud van natuur, mogelijk. 

Dudok concretiseerde zijn plannen in 1954, rondom zijn pensionering. 

Hij was inmiddels niet meer de stadsarchitect, maar nog wel voor de 

gemeente werkzaam. Op bouwtekeningen van rijtjeswoningen in 

Kamrad komt ook de naam van mede-architect R.H.M. (Robert) Mag-

née voor – bekend van Palace Residence aan de ‘s-Gravenlandseweg. 

Overigens waren op een van die tekeningen ook sportvelden achter 
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alle straatjes ingetekend, tegen de gemeentegrens aan. Misschien ge-

lukkig wel niet uitgevoerd. 

In het boek Dudok uit 2013 van Annette Koenders – huidig senior be-

leidsadviseur cultureel erfgoed van de gemeente – is haarfijn uitgelegd 

dat het Kamrad eigenlijk het visitekaartje was waardoor Dudok 
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gevraagd werd voor een groot aantal stadsuitbreidingen. Koenders 

(via de mail): ‘Het Kamrad was toch wel het hoogtepunt van de afron-

ding van Hilversum. De gemeente wilde aan niemand anders dan aan 

Dudok deze opgave overlaten. Zijn compagnon Magnée heeft veel 

voor hem waargenomen. Hij zat bij de bouwvergaderingen’. 

Dudok was aanvankelijk tegen hoogbouw in Hilversum, dat zou niet 

passen omdat hij dacht dat… ‘mensen veel gelukkiger zouden zijn in 

een tuinstad in een mooi huis, dan opeengepakt in een flat.’ Maar… 

‘hij zag dat het koele verstand zou kunnen gaan regeren en de techni-

sche mogelijkheden zijn daarbij zo overstelpend dat ‘wij’ moeten op-

passen ons hoofd niet te verliezen.’ 

De bouw  

De uiteindelijke bebouwing begon pas in 1961, waarin het aangezicht 

vanuit de lucht veel minder doet denken aan een kam, zoals in een 

fietsroute door de wijk van Hilversumse Historische Kring Albertus 

Perk in 2014 door de rondleiders werd opgemerkt. Dat kwam ook door 

Dudoks idee om de woningen niet parallel tegenover elkaar te plaat-

sen, zodat altijd vrij zicht was aan een kant. Dit is uitgewerkt bij de 

vijf straten aan weerszijden van de middelste twee – daar staan de rij-

tjes recht tegenover elkaar met een plantsoen ertussen. Bij de flats aan 

de westkant werden steeds zes laanbomen geplaatst, niet ter hoogte 

van de gazons, om zo de zichtlijnen vanuit de wijk ten westen van de 

KO-weg niet te belemmeren, het gewenste effect. Zicht op de bebou-

wing vanaf de hei was juist wel planmatig afgeschermd door forse 

beplanting. Inmiddels kunnen we dit onderhand wel een korte bos-

strook noemen, na dik 55 jaar. 

Kamrad bestaat uit zeven straten met rijtjeswoningen aan de heikant, 

en telkens 1 flat per straat, gesitueerd langs de KO-weg. Volgens het 

Kadaster zijn de eengezinswoningen – behoudens toegestane uitbou-

wen – 85 vierkante meter groot, de appartementen daarentegen 
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variëren van 62 tot 107 m2. Ook zijn er veel garages (15 m2) ge-

bouwd, onder de flats en bij de middelste twee straten, bij de hei. 

De tuinen bij de huizen waren relatief klein gehouden, wat de privacy 

van de bewoners inperkte. Maar om dit gevoel enigszins teniet te doen 

werd aan de voor- (middels schuurtjes) en achterkant (middels een af-

scheidingsmuur) zogenaamde voor- en achterplaatsen gemaakt als 

open voortzetting van het huis. N.B. Dudoks idee was dat buiten het 

tuinhek de gemeenschappelijke groenvoorziening begon, de weelde 

van de gedeelde natuur. 

Uit een publicatie over 100 jaar Dudok: ‘In de periode na de Tweede 

Wereldoorlog krijgt het werk van Dudok onder invloed van het func-

tionalisme een doelmatiger en soberder karakter. Lichte kleuren als 

wit en lichtgeel voeren de boventoon.’ De flats zijn rond 2014 qua 

kleuren gereconstrueerd: ‘…dat de lichtblauw geschilderde, betonnen 

palen in combinatie met de witte kaders van de galerijen en balkons 

ten opzichte van het lichtgele metselwerk de architectuur verbijzonde-

ren en de individualiteit van de woningen accentueren.’  

In 1960 zei Dudok tijdens een rondleiding door de wijk in aanbouw: 

‘Kijk, en hier begint de hei en verder mag er niet gebouwd worden. 

Hier wonen de mensen toch gelukkig; zeg nou eerlijk, hier wonen ze 

toch beter dan waar ook ter wereld. 

Herman Goossens 
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JWST: een huzarenstukje 
De James Webb Space Telescope (JWST) is een aaneenschakeling van hu-

zarenstukjes: het ontwerp, het bouwpakket, de lancering en de reis naar de 

plaats van bestemming, de montage van het bouwpakket op 1,5 miljoen km 

afstand, het afstellen en inregelen van alle onderdelen en tenslotte als klap 

op de vuurpijl de eerste resultaten. Alle betrokkenen en geïnteresseerden wa-

ren in extase. Dat alles voor 10 miljard dollar. 

Zijn voorganger, de Hubble Space Telescope (1990, in een baan op 540 km) 

bleek na de eerste proefopnamen bijziend, de foto’s waren niet scherp. Met 

spoed werd een oogarts met een aangepaste voorzetlens de ruimte in ge-

stuurd om het euvel te verhelpen. Daarna was het perfect. Bij de JWST is 

zo’n procedure niet mogelijk. Alles moest in een keer goed zijn. En dat was 

het ook. 

Op 12 juli werd de eerste foto gepubliceerd. De geïnteresseerde leek zal zeg-

gen ‘Ja, ik zie duidelijk meer details en het is ook scherper. De wetenschap-

pers echter waren laaiend enthousiast: véél meer en véél scherper dan 

waarop ze hadden durven hopen.  

De foto toont een gebied aan de hemel dat je kunt afdekken met een zand-

korrel op een meter afstand voor je ogen. Elk vlekje, elk puntje, ook het 

allerkleinste, is een sterrenstelsel zoals onze Melkweg. 

Alleen de zespuntige sterren zijn voorgrondsterren uit onze Melkweg. Een 

nieuwe bron van ongekende informatie ligt hier open. 

         Hubble          James Webb 
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Het kleurverschil is grotendeels te wijten aan het frequentiebereik van de 

telescopen. Hubble fotografeert in zichtbaar licht, James Webb in infrarood. 

De foto’s kunnen daarom nooit precies hetzelfde zijn. Het bewuste object 

produceert stralingen in een breed frequentiegebied en elke telescoop pikt er 

die stralingen uit waarop hij is ingericht. En om ons ook van de infrarood 

opname (die onze ogen niet kunnen zien) te laten genieten zijn de opnamen 

getransformeerd naar een hoger frequentiegebied. 

Ook het formaat van de spiegel speelt een rol. Het spiegeloppervlak van de 

Hubble is 4,5 m2, dat van de James Webb 25,4 m2. Dat betekent een kortere 

belichtingstijd en ook ‘dieper’ kijken in het heelal. De belichtingstijd van de 

Hubble foto is enkele weken, die van de James Webb 4 uur. 

De volgende foto is dezelfde, maar hier zijn enkele zeer ver verwijderde 

sterrenstelsels uit gelicht. 

 

Deze foto, klein afgedrukt op papier, zal niet erg duidelijk over komen, maar 

het gaat erom wat hier achter zit. In de kleine vierkantjes zal wellicht niets 
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te zien zijn, maar op het computerscherm is een zwak stipje zichtbaar. Als 

je daar sterk op inzoomt verschijnt het beeld dat je ziet in het bijbehorende 

grote vierkant. Het zijn stelsels op afstanden van respectievelijk 11.3,  12.8,  

13.0  en 13,1 miljard lichtjaar. 

Interessant is ook het deel rechts van de foto dat de roodverschuiving weer-

geeft. Dat is een dopplereffect van lichtgolven. Hier op aarde kennen we het 

van geluidsgolven: als een ambulance met loeiende sirene en hoge snelheid 

voorbij raast zal de toonhoogte bij het passeren plotseling een stukje dalen. 

Als de bron naar ons toe komt worden de uitgezonden golven als het ware 

een klein beetje in elkaar gedrukt, de golven worden iets korter, de frequentie 

(toonhoogte) iets groter. Als de bron zich na het passeren weer verwijdert  

gebeurt het omgekeerde. Bij licht (dat zijn ook golven) is dat net zo. Als het 

wordt geanalyseerd door een spectrometer (die het licht uitwaaiert in de 

kleuren van de regenboog) vind je daarin de identiteitsbewijzen van de ele-

menten die zich in de bron bevinden; vooral waterstof (alom tegenwoordig) 

is een goede kandidaat. Elk element heeft in dit spectrum zijn eigen patroon 

van lijntjes. Dat patroon is een natuurconstante, waardoor het op aarde net 

zo is als aan de andere kant van het heelal. Zo is precies te zien hoeveel het 

ontvangen patroon (van b.v. waterstof) afwijkt van wat het zou moeten zijn. 

Het blijkt dat de afwijkingen bij deze sterrenstelsels altijd richting lagere 

frequenties (rode kant van het spectrum) zijn. Vandaar de nam ‘roodver-

schuiving’.  

Meneer Hubble heeft daar bijna 100 jaar geleden al een intensief onderzoek 

naar gedaan. Een belangrijke conclusie was dat alle sterrenstelsels zich van 

ons verwijderen en wel sneller naarmate ze verder weg staan. Zijn Belgische 

collega Lemaître draaide de zaak om: als het universum in de toekomst als-

maar groter wordt, dan zal het, als we terugkijken in het verleden, alsmaar 

kleiner zijn geweest totdat er uiteindelijk een punt 0 komt. Dat moet dan het 

begin, het ontstaan van het heelal zijn geweest, bekend als de Oerknal. 

Een ander effect is dat de mate van roodverschuiving tevens een maat is voor 

de afstand van het object tot de aarde. Dat betekende een nieuwe methode 

om de afstand tot zeer verre objecten te meten. Op de foto zien we dan ook 

dat van boven naar beneden de roodverschuiving steeds groter wordt en 

daarmee dus ook de verwijderingssnelheid en de afstand tot de aarde. 
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Inmiddels heeft JWST het tot nu toe verst verwijderde sterrenstelsel gefoto-

grafeerd. Het staat op een afstand van 13,5 miljard lichtjaar. Dat is ruim een 

quadriljoen kilometer (1 met 24 nullen; dat valt volledig buiten ons inle-

vingsvermogen). Het is ontstaan ongeveer 250 miljoen jaar na de oerknal. 

Het licht dat op de spiegel van de telescoop viel heeft er een reis van 13,5 

miljard jaar opzitten. Het is dus een plaatje van dat sterrenstelsel zoals het er 

13,5 miljard jaar geleden uitzag. Hoe het er nu uitziet en waar het staat zullen 

we nooit weten. Het is meegegaan met de uitdijing en daarin is het ook nog 

eens zijn eigen weg gegaan; misschien bestaat het al niet meer. 

 

Pierre Joosten 
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Gasprijs in Nederland  

Waarom is het gas in Nederland duurder dan in de rest van Europa? 

In juli lag de prijs voor een nieuw gascontract op 28,3 cent per kilowattuur, blijkt 

uit gegevens van de Household Energy Price Index (HEPI). Daarin worden maan-

delijks de energieprijzen in 33 Europese landen met elkaar vergeleken. Dat komt 
neer op 2,76 euro per kubieke meter gas. 

En dat is dus meer dan waar dan ook in Europa. De verschillen zijn met recht gigan-

tisch te noemen. In Nederland betalen we bijna 11 keer zoveel als in Hongarije, het 

land waar het gas het goedkoopst is. 

Dat het gas daar zo goedkoop is, zegt dan weer niet zo heel veel. Het land heeft nog 

altijd vrij nauwe banden met Rusland en krijgt nog altijd zijn gas goedkoop geleverd 

van Gazprom. 

Maar ook in Duitsland (17,23 cent per kWh), België (13,71 cent), Frankrijk (11,35 

cent) en Spanje (16,58 cent) is het gas veel goedkoper. 

Een van de redenen dat de kosten in Nederland zo hard omhoog zijn geschoten, is 

dat aanbieders van gas helemaal gestopt zijn met het aanbieden van langeretermijn-

contracten, schrijft HEPI. 
Daardoor kunnen mensen alleen nog maar kiezen voor variabele tarieven, die min 

of meer direct meebewegen met de gasprijs op de beurs. Dat is vrij uniek in Europa 

en zorgt er dus voor dat hogere kosten op de groothandelsmarkt sneller dan in andere 

landen worden doorberekend aan klanten. 

Maar er speelt meer. Zo heeft Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, 

weinig beschermingswallen opgeworpen voor consumenten. In landen als Grieken-

land, Spanje en Frankrijk heeft de overheid een maximumtarief ingesteld, legt Koen 

Kuijper, energiedeskundige van Energievergelijk.nl, uit. In weer andere landen wor-

den energiemaatschappijen gesubsidieerd om de prijzen laag te houden. Dat soort 

prijsplafonds kennen we niet in Nederland, en dat merken huishoudens elke dag. 

Een extra probleem voor Nederland: we hebben relatief veel gas nodig. Een groot 
deel van de elektriciteit wordt hier opgewekt via – jawel – gascentrales. In andere 

landen om ons heen wordt veel elektriciteit opgewekt via kerncentrales, waterkracht 

of kolencentrales. 

Daardoor is een tekort in Nederland al snel nijpender dan elders, wat hogere prijzen 

tot gevolg heeft. 

Bovendien zijn de belastingen hier relatief hoog, aldus Kuijper. Zo hebben we de 

energiebelasting, de opslag duurzame energie en de btw. Bij de huidige gasprijzen 

zijn die heffingen samen goed voor zo'n 30 procent van de totaalprijs, volgens ener-

gieleverancier Essent. 

Deze combinatie van factoren zorgt er dus voor dat wij een stuk meer voor ons gas 

betalen, dan onze mede-Europeanen. 

Bron: RTLnieuws.nl – 18 augustus 2022  
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Tenslotte 

 

 

  

’t Is weer voorbij die mooie zomer …. 
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