van het bestuur

RECTIFICATIE

De eerste jaren van T.V.E. (Stichting Tussen
Vecht en Eem).
In "Eigen Perk", 2e jrg. no. 1 en 2 (febr.1982)
werd de toespraak weergegeven, die door mij werd
uitgesproken op de avond waar de Heer P.W.de Lange
zich terugtrok uit het bestuur van Albertus Perk.
Op p. 42 en 43 worden de beginjaren van T.V.E. genoemd.
De Heer K.Sierksma, uit Muiderberg, ook een der
mensen van het eerste uur, wees mij op een onjuistheid. Daarom vermeld ik, ter voorkoming van latere
verschrijvingen, dat de eerste "open dag" van T.V.E.
gehouden werd in Ankeveen, op 30 januari 1971. Daarna volgde een open dag in Nieuw Loosdrecht, op 16
oktober 1971, waarna de volgende in Oud Loosdrecht
plaatsvond, op 8 april 1972.
Het vervolg van de geschiedenis van T.V.E. laat
zich goed nalezen in de jaargangen van het gelijknamige tijdschrift.
F.Renou

INGEZONDEN
Het gesprek dat enkele bestuursleden van "Albertus Perk" begin dit jaar hadden met de Hoofdredacteur
van "De Gooi- en Eemlander" vond bepaald niet onder een
gelukkig gesternte plaats! Was A.P. niet erg gelukkig
met het verloop van het gesprek, de Heer Pikkemaat was
dat nog veel minder over de wijze waarop het onderhoud
in "Eigen Perk" werd weergegeven. Wij ontvingen van hem
onderstaand schrijven:

"Uw verslag van het gesprek, dat mevrouw Verdegaal en
de heer Meijer op 3 maart j.1. met mij voerden, heeft
mij enigszins verbaasd. De teneur van dit verslag ademt
immers een zuurheid, die tijdens onze gedachtenwisseling (bepaald geen discussie!) nergens aan de oppervlakte kwam en daar trouwens ook geen reden toe had,
hetgeen mag blijken uit de dank, die beide bestuursleden mij bij het afscheid betuigden voor de adviezen,
die ik hun met betrekking tot een en ander had verstrekt.
Een van die adviezen betrof de publiciteit van
"Albertus Perk" in De Gooi- en Eemlander en bevatte
een pleidooi voor goed geschreven verhalen, die een
breed publiek kunnen boeien. De stijl van een kranteartikel moet daarom duidelijk verschillen van een
tijdschriftartikel en dient zich te kenmerken door
absentie van saaiheid, langdradigheid en oudbakkenheid.
Mijn negatieve mening over de Hilversumse bestuurderen beperkte zich tot het feit, dat zij niet of
nauwelijks de handen uit de mouwen willen steken
voor de opbouw van een goed streek-archief. Mijn

negatieve mening over Hilversum en zijn bevolking
betrof uitsluitend mijn bezwaar tegen het soms
onverantwoord omspringen met "oude zaken" (zoals
b.v. het station) en het daaruit concludeerbare
gebrek aan gevoel voor historie en historisch belang.
Mijn opmerking, dat "historische waarden hier
nauwelijks te vinden zijn" moet geplaatst worden
in de contekst van mijn jammerklacht, dat Hilversum
geen middeleeuws verleden en dus geen oud-archief
bezit, waardoor de "historische waarden" hier uiteraard veel geringer zijn dan in het door mij tijdens
het gesprek als voorbeeld genoemde Nijmegen en het
daar bloeiende historische tijdschrift Numaga.
Tenslotte heb ik beide bestuursleden geadviseerd om
zich met mij in verbinding te stellen als "Albertus
Perk" iets speciaals of iets belangrijks had.
Tot mijn geruststelling ben ik door bovengenoemd
verslag wederom gesterkt in de droeve overtuiging,
dat objectieve geschiedschrijving practisch onmogelijk is. "
w.g. Dr. G. Pikkemaat,
hoofdredacteur
De Gooi- en Eemlander.

Naar aanleiding van deze ingezonden brief vroegen wij
Mevrouw Verdegaal om commentaar. Dat luidde als volgt

" Wij zijn de heer Pikkemaat dankbaar voor zijn adviezen, maar het lijkt ons niet op de weg van een historische vereniging liggen de plaats van de journalifet
in te nemen. Belangstelling van de plaatselijke pers
is dus alleen te verwachten, indien we zelf leuke
stukjes schrijven.
Wij hebben de redaktie van de G. en E. verweten, dat
zij te weinig gebruik maakt van de mogelijkheid de
publieke opinie (inclusief die van het gemeentebestuur)
te beïnvloeden, daar waar het "oude zaken" betreft.
Ludieke en andere aktiviteiten door Albertus Perk
ondernomen om de meningsvorming over bepaalde "oude
zaken" te bevorderen kregen in de G. en E. geen aandacht.
De opvatting, dat er geen geschiedenis is als er geen
gegevens uit de Middeleeuwen voor handen zijn delen
wij bepaald niet, afgezien nog van de vraag of deze
opvatting omtrent Hilversum historisch juist is.
Wij gunnen iedere historicus zijn voorkeur voor een
bepaalde periode van de geschiedenis, maar bestrijden
de mening, dat "historische waarden" uit andere of
later perioden geringer zouden zijn. Het lijkt mij op
zijn minst merkwaardig een plaats als Hilversum te
verwijten, dat het, geteisterd als het is in het verleden door brand en plunderingen, niets uit het middeleeuwse verleden bewaard heeft en tegelijkertijd voorbij te gaan aan al datgene, dat het juist in de
eeuwen daarna heeft opgebouwd en waarvan de sporen
nog volop aanwezig zijn.
Het aanbod uit de op één na laatste alinea zullen
wij zeker dankbaar aanvaarden."
w.g. Drs.M.J.Th.Verdegaal-Ruhe
voorzitter.

