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Een van de bekendste verhalen uit de Bijbel is dat van de Ark van Noach. De ark is in dit 
verhaal een toevluchtsoord voor bedreigde dieren. Jarenlang vervulde de gemeente 
Hilversum deze rol voor een stoere leeuw en een trotse haan, afkomstig uit de Grote Kerk. 
Twee getraumatiseerde dieren: de haan overleefde in 1971 een uitslaande brand en een val 
van grote hoogte. En ook aan de leeuw is de tijd niet ongezien voorbijgegaan.  
Maar toch: dankzij de goede zorg van Nora Bosscher zijn deze dieren bewaard gebleven en 
dankzij de speurzin van Richard Hoff zijn ze vanuit de rust van de ark teruggekeerd naar de 
plek waar ze horen. Terug in het zicht.  
 
Vanmiddag wil ik wat vertellen over de geschiedenis van de leeuw en de haan en voor beide 
objecten moeten we terug naar de achttiende eeuw. Het verhaal van de leeuw begint in 
1743 en de man die we daarbij moeten noemen is Jan Perk. De naam Perk is natuurlijk 
welbekend in Hilversum. Albertus Perk is de meest bekende telg uit het Perken-geslacht, 
maar er is ook een hele rij Jan Perken. De Perk over wie het vandaag gaat is Jan Perk de 
Oude – de eerste Jan Perk – de betovergrootvader van Albertus Perk.  
De familie Perk is een geslacht van beurtschippers. En ook Jan Perk zit in het vervoer over 
water. En Jan Perk, de man van ons leeuwtje, verzorgt samen met zijn zakenpartner Jan …. 
Haan de transporten over het water van Hilversum naar Utrecht en van Hilversum naar 
Amsterdam.  
Jan Perk wordt omschreven als een krachtige figuur, vol ondernemingsgeest en met 
doorzettingsvermogen. Hij breidde het havencomplex uit en investeerde in zandafgravingen 
aan beide zijden van de vaart. Hij was opziener over de domeinen en landen in Gooiland en 
hij bezat een aantal huizen, onder andere twee aan de Kerkbrink en verschillende panden 
aan de Vaartweg. 
Kortom: Jan Perk was een van de notabelen van Hilversum. 
 Je zou hem een succesvolle ondernemer kunnen noemen, maar dat is niet het hele verhaal. 
Hij komt ook over als een impulsieve man, die zich soms in onzekere avonturen stort. Hij 
investeerde bijvoorbeeld veel geld in een beurtveerdienst tussen Laren en Amsterdam. Maar 
de zandafgravingen die daarvoor nodig waren, werden verboden. Weg investeringen… 
 
Jan Perk was niet alleen met zaken bezig, maar ook met de kerk. In 1743 liet hij een muur 
met een hek bouwen om het kerkhof bij de kerk. Die muur was overigens praktisch van aard: 
het voorkwam dat honden en vee over het kerkhof liepen.  
Naast het hek kwamen twee pilaren met daarop twee leeuwen te staan. De leeuwen hielden 
wapenschilden vast. Aan de linkerkant stond het wapen van Holland, het rechterleeuwtje 
hield het wapen van Hilversum vast. 
Op deze afbeelding krijgt u een indruk hoe het eruit heeft gezien: de muur om het kerkhof 
en de leeuwtjes op de pilaren.  
 
Nu zijn er mensen die anoniem iets voor de kerk doen, heel bescheiden. Maar dat was niet 
de stijl van Jan Perk. De leeuwtjes stonden op pilaren en daar stond aan de ene kant de 
naam van Jan Perk met de afbeelding van een schuit en op de andere kant de naam van zijn 
vrouw met een wereldbol. De schuit was natuurlijk een verwijzing naar het bedrijf van de 



familie Perk. Maar die wereldbol? Had Jan Perk uit Hilversum grotere ambities? Ik durf het 
niet te zeggen, maar misschien wilde Jan Perk met zijn schuit de wijde wereld in? 
 
Maar Jan Perk had vele kanten: Nederig kon hij ook zijn: Boven het hek liet hij schrijven:  
 
Verlaat uw kwade pad. Zoekt bij den Heer uw schat 
Passeer hier door in vree. Gedenk aan uw grafstee 
 
Perk stierf in 1745 en vond zijn laatste rustplaats op het kerkhof. Hij had rust, maar dat kon 
niet gezegd worden van zijn zoon: die kreeg als erfenis namelijk een schuld van 7500 gulden. 
Pas een paar generaties later kon die schuld worden afbetaald.  
 
De muur en de pilaren met de leeuwtjes bleven staan. Maar in de Franse tijd werd de tekst 
op de wapenborden weggehaald. Egalité (gelijkheid) was het devies en daar pasten geen 
namen bij van mensen die zichzelf heel belangrijk vonden. De namen van Jan Perk en zijn 
vrouw op de pilaren werden weggebeiteld. Zelfs de wapens van Hilversum en Holland 
moesten verdwijnen. U ziet het aan het leeuwtje hier.  
Ergens in de achttiende eeuw verdwenen de muur en de leeuwtjes.  
 
Eerst vonden beide leeuwtjes een onderdak in een huis aan het eind van de Vaartweg. Een 
van de leeuwtjes is kwijtgeraakt. Maar voor het andere leeuwtje begon een avontuurlijke 
tocht door Hilversum. Op het dak van een huis op de Vaartweg, achter het raam van een 
huis op de hoek van de Vaartweg en Gijsbrecht van Amstelstraat. Vervolgens naar het Goois 
Museum daarna naar een depot van de gemeente Hilversum in Soest.  
Vorig jaar, 19 november 2021 kwam aan de omzwervingen van de leeuw een einde en nu 
staat hij al ruim een jaar naast de preekstoel.  
 
En dan de haan:  
Daar weten we iets minder van: Bij de brand van de kerk in 1766 brandde de torenspits uit. 
De nieuwe kerk, die in 1768 klaar was, kreeg een nieuwe torenspits en vermoedelijk is toen 
ook de haan op de toren gekomen. En daar is hij gebleven, al die jaren in weer en wind.  
Het enige wat er in die periode veranderde was het eigendom van de toren: dat ging in de 
tijd van Napoleon over naar de gemeentelijke overheid. De haan werd Le Cocq (met c q) 
Tot die 3de december 1971, bijna tweehonderd jaar later. De dag van de brand. De haan 
kukelde naar beneden, raakte enigszins beschadigd, maar is gelukkig toch nog steeds 
herkenbaar als haan. Hij blaast tegenwoordig niet meer zo hoog van de toren, maar staat 
heel rustig onder het orgel.  
 
Leeuw en haan zijn terug op historisch terrein, de kerk op de Kerkbrink. In 2024 viert 
Hilversum een belangrijk jubileum: het zeshonderdjarig bestaan het dorp. En ook bij die 
viering kan deze kerk een belangrijke rol spelen. Want als je hier gaat graven stuit je op 
eeuwenoude fundamenten, die aantonen dat er op deze plek al zeker in de dertiende eeuw 
een bouwwerk stond: en dat zijn dan de oudste fundamenten van Hilversum. We hopen u 
tegen die tijd hier weer terug te zien. En mocht u in de tussentijd de leeuw en de haan willen 
bekijken: Altijd van harte welkom. 


