AANVANGSTIJD

LEDENAVONDEN

Hoewel het in het verleden bijna een gewoonte geworden is van het aanvangstijdstip af te wijken,
is het bestuur stellig van plan dit komende seizoen stipt op tijd, dat wil zeggen om 20.00 uur
te beginnen. Wij vragen hiervoor uw begrip en
verzoeken u dan ook even vóór achten aanwezig te
willen zijn.

terugblik
Rektifikatie: Wegens een onduidelijkheid in de geschreven tekst is er op pagina 40 van ons vorige
nummer sprake van "Mevrouw E.H.Y. van Hees"; dit
moet zijn: Mr. E.H.Y. van Hees.
Door omstandigheden zijn wij helaas niet in staat
de verslagen van de ledenavonden van februari, maart
en. mei te'plaatsen. Wij hopen dit in het decembernummer alsnog te doen.
VERSLAG LEDENAVOND 28 april 1982
Op deze avond hield de heer Loeber een lezing over
de geschiedenis van het papier.
Deze geschiedenis beslaat een periode van 4-000 jaar
en het is dus onbegonnen werk daar in een lezing
alles over te vertellen. De aanwezigen mochten dus
hun voorkeur uitspreken voor een bepaalde periode.
Het werd de prehistorie; vandaar dat de heer
Loeber uitvoerig stilstond bij de uitvinding van
het papier in Azi'e in een tijd dat wij hier in
Europa nog helemaal in de prehistorie leefden.
Het gebruik van papier is uitgevonden in China,
de kunst van het papiermaken is door ben afgeke-

ken van de proto-Maleiers, die dat materiaal,
het tapa, voor andere doeleinden gebruikten,
zoals kleding.
Hoe is het papier naar Europa gekomen?
Dat gebeurde via de zogenaamde zijdewegen,
vanaf 700 na Christus. Kalief Haroen al Rachid
heeft de papierindustrie in Bagdad bevorderd met
hulp van Chinese krijgsgevangenen, die papiermaker bleken te zijn.
Vanaf 1100 wordt het in Spanje gemaakt, vanaf
1200 in Italië, op Sicilië.
Hierna besprak de heer Loeber de rol van.Nederland in de geschiedenis van het papier.
De industire is hier gestart ca. 1600. De specifieke Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling
van het papier was het gebruik van de "maalbak".
Dit maakte
het papier mooier egaal. De bloeitijd duurde hier tot aan de Franse tijd.
Dan worden de Nederlandse kwaliteiten steeds -•
meer nagemaakt in het buitenland, met inbegrip
van de Nederlandse kwaliteit.s-watermerken, zoals
Pro Patria, het wapen van Amsterdam en de posthoorn.
Welke plaats neemt Hilversum in de geschiedenis
van het papier in?
1e. Hier werden de vilten (vilden) geweven, waarop het natte papier van de schepvorm te drogen
werd gelegd.
2e. Hilversum heeft twee papierhistorici voortgebracht: de spreker van deze avond en de heer
E.J. Labarre. Deze laatste is leraar Engels aan •
de Godelindeschool geweest, maar vooral, en dat
is is dit verband van meer belang, de samensteller van een woordenboek over alles wat met papier, de geschiedenis en het, bereiden daarvan te
maken heeft, Dit werk wordt op het, ogenblik door
de heer Loeber voortgezet.
Met groot enthousiasme beschreef de heer Loeber
tenslotte het plezier, dat je kunt hebben aan
deze liefhebberij, Hij gaf als voorbeeld het verzamelen van watermerken door deze na te tekenen.
Het grote voordeel \an deze hobby is bovendien,
dat zij niet kostbaar is en er overal ter wereld
verzamelmogelijkheden zijn.

VERSLAG VAN DE OVERDRACHT VAN HET HUISJE "PAS OP"
AAN DE STICHTING

"HILVERSUM PAS OP"

(foto Stevens)
Op uitnodiging van de Stichting "Hilversum Pas Op"
waren enkele bestuursleden van onze Historische
Kring op donderdagavond 6 mei j 1. in "De Jonge
Graaf van Buren", waar de overdracht plaats vond
van het huisje "Pas op".

Nadat de heer Paul de Jong, voorzitter van de Stichting, de talrijke belangstellenden, in het bijzonder de burgemeester Mr. WiR. van der Sluis en de
wethouders G.P. Freeman en A.H. van Halteren welkom
had geheten, richtte hij zich tot de familie Roost,
tot dan toe eigenaar van het bewuste pand, en dankte hen voor de prettige en vlot verlopen samenwerking om de overdracht ten gunste van de Stichting
mogelijk te maken.
Hierna werd de overdrachtakte door beide partijen
getekend en reikte de heer J. Roost, mede uit naam
der familie, de drie gevelstenen welke zich in de
gevel van het huisje hadden bevonden aan de voorzitter van de Stichting over, en wenste hem alle
succes om het beoogde doel, de herbouw van het
huisje in de oorspronkelijke staat, te bereiken.
Het gehele gezelschap trok daarna naar buiten,
waar burgemeester Van der Sluis gewapend met hamer
en beitel op deskundige wijze een steen uit het
pand verwijderde, waarmee werd aangeduid dat met
de eerste fase, de sloop van het huisje, was begonnen .
Als herinnering aan zijn 'bouwvakarbeid' werd aan
de burgemeester een daalder aangeboden, verpakt
in het vignet van de Stichting, doelende op het
gezegde "de eerste klap is een daalder waard!"
Terug in "De Jonge Graaf" werd ieder van een
drankje voorzien, feliciteerde burgemeester Van
der Sluis in een geestige speech de Stichting met
het behaalde eerste succes, overhandigde de sloopvergunning en beloofde zijn medewerking voor het
vinden van een geschikte plaats voor de herbouw.
Nadat Dr. A.C.J. de Vrankrijker no? het woord
had gevoerd en de heer F. Renou had verteld waar
het opschrift "Pas op" vandaan kwam, bedankte voorzitter P. de Jong allen die van hun belangstelling
hadden blijkgegeven. Tevens sprak hij de wens uit,
dat de betoonde belangstelling niet eenmalig; zou
zijn. In zijn slotzin wees hij er op, dat de Stichting behalve bij propaganda- en andere aktiviteiten,
vooral gebaat is bij financiële steun.
Meijer

geknipt voor u

HIK 18-12-1981: Weergave van de rede van
Th. Brouns, gehouden t.g.v. het afscheid van
de heer De Lange. Deze rede werd reeds in ons
blad gepubliceerd.
Gooi- en Eemlander 24-12-1981:
Een uitvoerig artikel van de voorzitter van TVE de heer Cerutti,
waarin hij tegen de huidige verdrukking in, toch
weer de oprichting van een streekarchief bepleit.
Algemeen Dagblad 28-12-1981: Een paginagroot artikel over opkomst en ondergang van het Spijkerconcern, dat ooit gegrondvest werd in een nu nog
bestaand pand aan de Kerkbrink.
Gooi- en Eemlander 21-1-1982: De directie van
Zonnestraal toont zich een fel tegenstander van
plaatsing der gebouwen op de monumentenlijst.
Gooi- en Eemlander 26-1-1982: Wethouder van Dam
blijft voorstander van de plaatsing van Zonnestraal op de monumentenlijst.
Goois V/eekblad 28-1 -1982: T.g.v. het feit dat 50
jaar geleden begonnen is met de bouw van de sluis
"'t Hemeltje" is er een rapport over de Gooise
vaarwegen verschenen, dat voor maar liefst f 65,(!) bij de gemeente te verkrijgen is.
Goois Weekblad 4-2-1982: Bij wijze van voorpublicatie uit de te verschijnen Spoorwegenencyclopedie, beschrijft dit artikel in vogelvlucht de geschiedenis van de Hilversumse spoorwegverbinding.
HIK 5-2-1982: Overdruk uit het TVE tijdschrift
van een artikel over de geschiedenis van Zonnes traal.
Gooi- en Eemlander 9-2-1982: Het bestuur van de
Larense Bibliotheek wijst op de mogelijkheid het
streekarchief in de voormalige bibliotheekvestiging onder te brengen.

Goois Weekblad 11-2-1982: In de serie voorpublicaties uit de Spoorwegencyclopedie deze keer een
overzicht van de historie der stopplaatsen "Sportpark" en "NOS".
Gooi- en Eemlander 11-2-1982: Ook de Raad heeft
zich uitgesproken voor plaatsing van Zonnestraal
op de monumentenlijst.
Gooi- en Eemlander 13-2-1982: Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland zijn sterk vóór het tot stand
komen van een streekarchief.
Gooi- en Eemlander 26-2-1982: Artikel, gewijd aan
het verschijnen van "Kinderspelen in het Gooi"
van Dr. A.G.J. de Vrankrijker,
Gooi- en Eemlander 9-3-1982: Hierin wordt uitvoerig gewezen op het bestaan van het Cornelis
Mooij-Museum, dat is ondergebracht in de kazerne
aan de Noodweg.
Gooi- en Eemlander 10-3-1982: De museale afdeling
van De Vaart is opgenomen in het subsidiebeleid
van de Provincie;
Aandacht voor de in 1907 gereden rally PekingParijs, waaraan ook een "Hilversumse" Spijker
deelnam.
Gooi- en Eemlander 31-3-1982: In dit artikel
;\rordt nog eens gewezen op de noodzaak van het
oprichten van een streekarchief.
Gooi- en Eemlander 7-4-1982: Afbeelding van een
aquarel van Gerard van Velzen, voorstellende een
oude boerderij in de Koornstraat, geschonken aan
de gemeente.
Gooi- en Eemlander 14-4-1982: Stad en Lande
Stichting vraagt steun teneinde de Srfpooierspanelen van Eppo Doeve te kunnen restaureren.
Gooi - en Eemlander 15-4-1982: Verslag van de presentatie van het onlangs verschenen boek "Het
Gooi, bekeken en besproken".
Gooi- en Eemlander 27-4-1982: Hierin wordt aandacht besteed aan het voornemen van Vrienden van
het Gooi en TVE te komen tot nauwere samenwerking.

Gooi- en Eemlander 28-4.-1982; Een onlangs ontdekt
toeristisch handboekje van 1882 is opnieuw uitgebracht onder de titel: "Gids langs de Gooische
Stoomtramlij n".

Han Put

waard om te weten

Het nu volgende artikel, dat de GESCHIEDENIS VAN
DE NATUURHISTORISCHE AFDELING VAN HET VOORMALIGE
GOOIS MUSEUM TE HILVERSUM behandelt, werd reeds
eerder gepubliceerd in het blad Museologia, nr.
15, november 1980. Omdat genoemd blad slechts in
zeer beperkte kring bekendheid genoot - het is
inmiddels opgeheven - en het hier om een stukje
tot voorkort onbeschreven historie gaat, leek het
ons zinnig tot herpublikatie over te gaan. Deze
herpublikatie werd ons mogelijk gemaakt door de
toestemming hiervoor van de beide auteurs, de heren P.J.A. van Mensch en E.E. van Mensch, waarvoor wij hen uiteraard zeer erkentelijk zijn.
Om het artikel zo goed mogelijk tot zijn recht te
laten komen, is het origineel fotografisch "opgeblazen" , om het voor het formaat van Eigen Perk
bruikbaar te kunnen maken; vandaar het wat afwijkende lettertype.

