
VAN HET BESTUUR 

In de vorige aflevering van "Eigen Perk" ontbrak het 
verslag van de sekretaris over 1983/84. Het volgt 
hieronder alsnog. 

Verslag van de sekretaris over het verenigingsjaar 
maart 1983/maart 1984 

uitgebracht aan de algemene ledenvergadering op 2 mei 
1984. 

Geachte Dames en Heren, 

Hierbij heb ik het genoegen U verslag te doen van 
de aktiviteiten van Uw vereniging over het afgelopen 
verenigingsjaar. 
De vereniging telt thans 241 leden. 

Uw bestuur kwam 7 maal bijeen in bestuurs-
vergadering, terwijl er daarnaast vele informele 
telefonische en schriftelijke kontakten waren tussen 
de bestuursleden ter afdoening van zaken in het belang 
van de doelstellingen van de vereniging. Daarnaast 
werden regelmatig kontakten onderhouden met de 
Stichting "Tussen Vecht en Eem", met gemeentelijke 
instanties in Hilversum, met zusterverenigingen, met 
de Stichting "Hilversum, Pas Op" en de archeologische 
werkgemeenschap "Naerdincklant". 

In het afgelopen verenigingsjaar werden 9 leden-
avonden georganiseerd welke bijeenkomsten in het 
algemeen goed bezocht werden. In april 1983 kwam 
Dr. E.B.J. Postma ons vertellen over Kasteel 
Nijenrode; in mei 1983 werd een groot forum gehouden 
naar aanleiding van het gemeentelijk rapport 
"architektuuronderzoek". In dit forum werden 
inleidingen gehouden door de heren R. de Jong, 
H. Ganzeboom en P. Nijhof die resp. ingingen op de 
kunsthistorische, sociaal-culturele en planologische 



aspekten. Onze vereniging nodigde op deze avond 
eveneens de wethouder de heer R. Veerman uit, 
eigenaren en bewoners van de in het rapport beschreven 
gebouwen, architekten enz. 

In juni 1983 werden we uitgenodigd voor een 
rondleiding in het kasteel en de tuinen van Kasteel 
Nijenrode, Breukelen waarbij de heer Postma onze 
gastheer en gids was. 

In september 1983 werd deelgenomen aan de 
gemeentelijke informatiedagen waarop onze vereniging 
haar aktiviteiten presenteerde aan geïnteresseerde 
inwoners van Hilversum en daarbuiten. Vervolgens hield 
de heer J. Burema in september een lezing over de 
geschiedenis van het Nederlandse porcelein; 
in oktober 1983 waren wij gasten bij pastoor J.L. van 
Ditmarsch van de Oud-Katholieke Kerk aan het Melkpad 
te Hilversum waarbij de preciosa bezien en besproken 
werden, alsmede de historie van de kerk en het 
kerkgenootschap werd behandeld; in november hield ons 
lid de heer F. Renou een dialezing over uurwerken en 
klokkenmakers in Hilversum, Dr. Hubrecht. was onze gast 
in januari 1984 met een lezing over de Hadrianusmuur 
in Engeland; de heer L. Schulman hield een lezing over 
munten en muntverzamelingen en een ledenavond werd 
besteed voor en door derden waarbij 6 leden en 3 
zusterorganisaties ons lieten zien van hun werk en 
aktiviteiten. 

In het verenigingsjaar kwam ons eigen periodiek 3 
maal uit; we zijn intussen bezig aan de vierde 
jaargang van dit blad dat we "Eigen Perk" noemen. De 
laatste afleveringen hebben een beter aanzien en 
leesbaarder geheel gekregen door uitbesteding van 
drukwerk en lay-out. De tijd die daaraan eertijds door 
enkele leden werd besteed kan nu op andere wijze voor 
onze vereniging ingevuld worden. Een woord van dank 
aan de redaktieleden is zeker op zijn plaats voor de 
tijd en de energie die zij steeds opnieuw weer hebben 
gegeven, met name mevrouw L.J. Westermann, ons op vele 
terreinen aktieve bestuurslid, de dames Hanni de Bode 
en Thea Velthuisen en de heer F. Nieuwenburg. 



In december 1983 kreeg onze vereniging door middel 
van bruikleen-overeenkomst de waardevolle kollektie 
Boekschoten in beheer, die zo voortreffelijk werd 
gecatalogiseerd door de heren de Lange, van Mensch en 
Prins. 

De eigen uitgaven van onze vereniging waren: 
Een brochure met een artikel van dr. P.W. de Lange 
getiteld "Schets van de geschiedenis van Hilversum van 
ca. 1750 tot ca. 1874", alsmede een grote reproduktie 
van de prent Kerkbrink met Rechthuis en Kerk. Van deze 
reproduktie werden ook korrespondentiekaarten gemaakt 
welke de vereniging in de komende tijd te koop zal 
aanbieden, zulks mede ter vergroting van de 
geldmiddelen. 

Het ligt in de bedoeling om na een gedegen 
onderzoek over de mogelijkheden, zowel technisch als 
financieel, een facsimile-uitgave tot stand te brengen 
van het zo waardevolle boekwerk uit de vorige eeuw: de 
"Geneeskundige plaatsbeschrijving van Hilversum" van 
dr. van Hengel. 
Het is een standaardwerk bij uitstek en verhaalt 
uitgebreid over een groot aantal sociaal-historische 
aspekten. 

Wellicht dat deze uitgave ter gelegenheid van het 2e 
lustrum van onze vereniging, dat in 1985 gevierd gaat 
worden, kan verschijnen. 

In de loop van dit verslagjaar heeft aan onze 
bestuursvergaderingen deelgenomen drs. J. Lamme. Aan U 
werd voorgesteld om hem als lid van het bestuur te 
benoemen. 

Onze vereniging heeft via publ.ikat.ies en kontakten 
met de gemeente Hilversum en de Bond Heemschut zich 
ingezet tot herstel en behoud van de begraafplaats aan 
de Oude Torenstraat in Hilversum. Het ziet ernaar uit 
dat deze aktiviteiten beloond gaan worden met een 
restauratie in de komende zomermaanden. 



Onze vereniging heeft een Arob-procedure ingezet 
voor het behoud van het stationsgebouw Hilversum. Zij 
hoopt dat t.z.t. de Raad van State dit beroepschrift 
zal honoreren met een zodanige uitspraak dat dit 
karakteristieke gebouw behouden blijft. 

De werkgroep "Archief" komt wekelijks bijeen en 
geniet gastvrijheid in het gemeentelijk archief van 
het raadhuis te Hilversum, alwaar een ruimte bestemd 
is voor de archivalia van onze vereniging. 
De werkgroep kan best nog wat versterking krijgen, 
temeer nu de werkgroep het plan heeft opgevat om 
vanuit het archief een aantal speciale objekten in 
studie te nemen. 

Evenzo vraagt de werkgroep "Tweede Wereldoorlog" 
Hilversum in bezettingstijd - die al ver gevorderd 

is met haar werkzaamheden - nog medewerkers. 

Er zijn nog vele plannen uit; te voeren. 
Allereerst is een werkgroepje geformeerd die de 
organisatie van aktiviteiten en evenementen ter hand 
neemt bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan van 
onze vereniging in 1985. 
Gedacht wordt aan een fotowedstrijd historische 
panden, aandacht aan tapijtindustrie, expositie in 
de Vaart, puzzeltocht door Hilversum-centrum, 
jeugdaktiviteiten b.v. tekenwedstrijd, en zelfs een 
middeleeuwse maaltijd met historische recepturen. 

Evenzo zal gewerkt worden om eindelijk te starten 
met het vastleggen van gesprekken van oud-
Hilversummers - de z.g. "oral-history". 

Uw bestuur wil graag de onderlinge kontakten tussen 
de leden blijven bevorderen - dat kan op vele manieren 
- kennis te nemen van historische verzamelingen, 
werkwijzen, speciale bijeenkomsten in klein en groot 
verband, uitwisselen van ideeën, een speciale 
ledenavond zoals nu al gedurende enkele jaren is 
gehouden, publikaties van leden in "Eigen Perk" enz. 
Kortom vele initiatieven zijn door U te nemen op dit 



gebied. 

Regelmatig investeert Uw bestuur enig geld in 
boekwerken, brochures enz. over Hilversum. Deze 
boekerij zal ten dienste kunnen staan voor de leden. 
Mocht U thuis een boek van Hilversum e.o. hebben 
overstaan of dubbel bezitten dan houdt uw bestuur zich 
graag aanbevolen! 
Dit geldt uiteraard evenzo voor andere archivalia, 
dokumenten, gebruiksvoorwerpen, gevelstenen, enz. 
Het zal door ons goed bewaard en beheerd worden. 

Het bestuur stelt voor om een dia-presentatie te 
gaan maken met tekst, over Hilversum en over het werk 
dat onze vereniging voorstaat. Deze serie kan met een 
zekere aanpassing in edukatieve zin dienen naar 
scholen en andere opleidingsinstituten toe. 

Tenslotte staat Uw bestuur open voor elke suggestie 
van U die .in het kader van de taakstelling van de 
vereniging gerealiseerd kan worden. 

Ook voor het komende verenigingsjaar zal Uw bestuur 
een keuze doen uit. een aantal interessante onderwerpen 
voor lezingen op de ledenavonden. 

Dank aan alle medewerkers voor hun kundige inzet, 
hun beschikbaar gestelde tijd, dank aan de heer 
van Mensch die zo nauwgezet als gastheer optreedt bij 
onze ledenavonden in de Vaart en daarnaast zoveel 
ander werk voor ons doet. 

Uw bestuur blijft ook het komende verenigingsjaar 
naar beste vermogen het werk doen en hoopt waar nodig 
op de medewerking van velen van U, al is het alleen al 
om het ledenbestand groter te maken door werving van 
nieuwe leden. 
Dan bloeit Uw vereniging door. 

O 



Jaarrede van de voorzitter van de Historische Kring 
Albertus Perk 

2 mei 1984 

Ter gelegenheid van de jaarvergadering hield onze 
voorzitter, mevrouw Verdegaal, de volgende rede: 

Dames en heren. 

Na de wat meer specifieke verslagen van de secretaris 
en de penningmeester is het aan de voorzitter een wat 
algemener beeld van het wel en wee van de vereniging 
te geven. 
Van de meeste gebeurtenissen van het jaar 1983 heeft u 
een verslag kunnen lezen in ons "Eigen Perk". Mevrouw 
Westermann met haar team werkt nog steeds aan de 
perfektionering van het blad. Zij verdienen daarvoor 
onze dank. Overigens, U weet toch, dat dit blad 
openstaat voor alle leden, ieder die iets met 
betrekking tot de geschiedenis van Hilversum te 
vertellen heeft, kan dat. steeds in Eigen Perk doen. 
Dank zij ons Eigen Perk behoef ik dus niet zo lang bij 
het afgesloten verenigingsjaar stil te staan, maar 
twee gebeurtenissen wil ik nu toch memoreren: 

- Het bezwaarschrift dat door Albertus Perk in 
samenwerking met T.V.E. tegen het slopen van het 

, stationsgebouw is ingediend. Van de zijde van de 
Raad van State is hier nog niets over vernomen. Er 
is dus nog van alles mogelijk: de Raad van State kan 
het bezwaarschrift afwijzen, zonder dat het tot een 
behandeling komt, het kan na behandeling worden 
afgewezen of onze bezwaren kunnen gegrond worden 
verklaard. Het blijft dus nog even spannend. 

- Het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst met 
mevrouw Boekschoten. 
Wij zijn natuurlijk in de eerste plaats blij met de 
feitelijke totstandkoming van deze overeenkomst, 
maar ook met de ervaring, die we hebben opgedaan 
rondom de juridisch/notariële afwikkeling van onze 
zaak. Wij hopen, dat het ook anderen zal inspireren 



verzamelingen - al dan niet in bruikleen - aan de 
vereniging af te staan. Wij zullen dan als goed 
huisvader over deze verzamelingen waken, zoals de 
wet ons voorschrijft. 
De goede samenwerking met het Gemeentearchief is 
mede door de heren van Drie, van der Schuyt en 
Meijer tot stand gekomen. De beide laatsten zijn 
druk bezig met inventariseren van alles, wat zich in 
het archief van de vereniging bevindt. Zodra dat 
werk af is, zal de lijst van bezittingen in Eigen 
Perk gepubliceerd worden. 

Van het jaar 1983 stap ik nu over naar het jaar 1985. 
Vanwaar deze sprong? Omdat 1985 weer een lustrumjaar 
is: De Historische Kring Albertus Perk zal dan 
statutair 10 jaar bestaan. Het bestuur heeft het plan 
dit feit zowel intern als extern te vieren. Het 
laatste nummer van E.igen Perk onthulde al wat van deze 
plannen. Het zwaartepunt van de viering zal in 
september 1985 liggen: 
- Een tentoonstelling in de Vaart, rondom de persoon 
van dr. van Hengel, een zeer veelzijdig man, die de 
aandacht van een groot publiek verdient. 

- Een historische maaltijd voor de leden. 
De traditionele ledenavond op de vierde woensdag van 
de maand zal dan een bijzonder karakter hebben. 
Een van onze eigen leden, de heer Serné, zal ons dan 
niet alleen het een en ander vertellen rondom 
recepten en eetgewoonten uit vroeger tijden, maar we 
zullen daar ook van kunnen proeven. 

Behalve deze twee aktiviteiten denken we ook nog aan 
de jeugd van Hilversum. We hopen ze door middel van 
een teken- en/of fotowedstrijd voor de geschiedenis 
van Hilversum te interesseren. 

Gelukkig heeft zich al een aantal mensen gemeld, dat 
aan deze lustrumviering zijn tijd wil geven. 
Maar de hulp van meer leden wordt natuurlijk zeer op 
prijs gesteld. 
De heer Lamme zal vanuit het bestuur als coördinator 
optreden. 



Als hij of een ander U een dezer dagen benadert met de 
vraag: Doet U ook mee? zeg dan ja. 

Dit is overigens niet het enige terrein waarop U zich 
de komende tijd verdienstelijk kunt maken. 
We hebben nog een verzoek: ledenwerving. 

Al enige tijd is het ledental van de vereniging min of 
meer stabiel: er komen wel steeds nieuwe mensen bij, 
maar zij vervangen slechts degenen, die door 
natuurlijk verloop afvallen. 

Ik heb in mijn betoog tot nu toe het lopende jaar 1984 
overgeslagen. Laat dit jaar het jaar van de 
spectaculaire ledenwinst worden. Zodat wij ons lustrum 
in september met een heel groot aantal mensen kunnen 
vieren. 
Vanaf september kunt U in het nieuwe nummer van Eigen 
Perk een ledenwerfaktieblad vinden met daarin vermeld 
de premies die ijverige aanbrengers kunnen verwachten. 
Wij hopen dan iedere ledenavond een groot aantal 
nieuwe leden te kunnen begroeten en de meest aktieve 
aanbrenger te kunnen huldigen. 
Hoogtepunt van deze campagne zal dan in september 1985 
zijn tijdens onze historische maaltijd, waar we naast 
ledenwervers van de maand een ledenwerver van het jaar 
hopen te kunnen eren. 

Ik wens U allen een goed verenigingsjaar toe. 


