VAN HET BESTUUR
Op de ledenavond in oktober was het dan zover. Ruim anderhalfjaar na de mondelinge presentatie kon de Werkgroep Toerisme de resultaten van haar onderzoek het licht
doen zien in boekvorm. Namens de Werkgroep overhandigde mevrouw Louky van
Keijzerswaard het eerste exemplaar van het boek aan de voorzitter van de VVV, de
heer Gross. Het boek heet 'Naar Hilversum!' en is genoemd naar de folders van dezelfde VVV aan het begin van deze eeuw. Voor het bedrag van f 20, - is het rijk geïllustreerde werk over een bijzonder stuk Hilversumse historie verkrijgbaar in de boekwinkel.
Nog meer boekennieuws! Ons erelid Dr.P.W. de Lange heeft een nieuwe publicatie
voorbereid over de historie van Hilversum. De bestuursleden Lamme van Mensch assisteren de heer De lange om het boek zo mogelijk nog vóór de Kerstdagen in de boekwinkels te krijgen. Het bijzondere van deze publicatie is, dat de heer De Lange alle
leden van 'Albertus Perk' een exemplaar cadeau wil doen en dat financieel mogelijk
heeft gemaakt. Een woord van grote erkentelijkheid jegens ons erelid is hier op zijn
plaats. Met bijzondere belangstelling kijken wij naar het verschijnen van zijn boek uit.
Terug naar het heden. En vooral ook naar de toekomst! Het gemeentebestuur heeft
een plan in discussie gebracht voor een nogal drastische 'sanering' van het centrum.
U weet dat 'Albertus Perk' absoluut niet tegen veranderen is. Wij willen niet conservatief zijn in de politieke en sociale betekenis van het woord. Maar wel willen wij telkens
nagaan of de nieuwe zaken harmonisch aansluiten bij ons rijke verleden. Als dat niet
zo blijkt te zijn, stemmen wij niet alleen 'tegen', maar komen wij zo mogelijk met betere
oplossingen. Daar is Uw bestuur nu mee bezig. En daarover willen wij op 24 januari
1990 een klein symposium organiseren. Wij doen dit in nauw overleg en gezamenlijk
met de Stichting 'Pas Op'. Zo stonden de voorzitters van 'Albertus Perk' en 'Pas Op'
de openbare hoorzitting van 7 november letterlijk en figuurlijk naast elkaar. Beide verenigingen hebben tesamen een nota voor het gemeentebestuur gemaakt. Eén dezer
weken zal de nota worden overhandigd en bij het verschijnen van dit EP-nummer zal
dit inmiddels wel gebeurd zijn. Eind januari hopen wij de nota te presenteren aan gemeentebestuur en pers.
Op 4 december jl. heeft een delegatie van het bestuur een eerste officieel gesprek
met de burgemeester gehad. Een verslag daarvan kunnen wij U niet geven, want terwijl wij dit schrijven moet het gesprek nog plaatsvinden. Het bestuur zou mevrouw
Kraayenveld graag eens op een ledenavond begroeten. Vooral wanneer een typisch
Hilversums thema aan de orde is. Verder gaan wij voorstellen een gedenkplaat aan
te brengen ter nagedachtenis aan dokter Van Hengel. Waarschijnlijk komt ook het saneringsplan aan de orde en de rol van 'Pas Op' en 'Albertus Perk' bij de uiteindelijke
besluitvorming.
Tenslotte een bericht waarin een zekere feestelijkheid gemengd is met weemoed.
Een gemengd bericht dus! Vorige maand werd onze penningmeester, Joop Meijer, 80
jaar. Namens alle leden en lezers willen wij Joop daarmee nog eens van harte gelukwensen! De keerzijde is dat hij het lidmaatschap van het bestuur wil neerleggen. Wij
vinden dat uiteraard vervelend, maar moeten, zoals dat heet, 'zijn besluit respecteren'.
Gelukkig heeft Joop Meijer met zijn vertrek niet zo een haast, zodat de overige bestuursleden in alle rust naar een opvolger kunnen gaan zoeken.
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HILVERSUM 1850
De voorbereidingen voor de viering van het derde lustrum van de Hilversumse historische kring 'Albertus Perk' in het najaar 1990 zijn al in volle gang. Het idee om voor
deze gelegenheid het thema 'Hilversum 1850' te kiezen is al ontstaan in 1986. Na een
wat traag begin zijn twee werkgroepen ongeveer anderhalfjaar geleden van start gegaan. De bedoeling is te komen tot een tentoonstelling in het Goois Museum.
Werkgroep archief
Het heeft enige tijd in beslag genomen voordat een keus kon worden gemaakt hoe
het werk moest worden aangepakt en welke onderwerpen bestudeerd zouden gaan
worden. Met medewerking van deskundigen op dit gebied is uiteindelijk voor een bepaalde aanpak gekozen en is uit de verschillende facetten van de Hilversumse samenleving anno 1850 een voorlopige keus gemaakt.
De basis van de studies vormt het bevolkingsregister. Dit register is aangelegd in
1850 en bevat de namen van alle inwoners van Hilversum met daarbij voor- en achternaam, leeftijd, geslacht, gehuwd of ongehuwd, geboorteplaats, geloof, beroep en de
wijkletter en huisnummer van het huis waarin zij woonden. Een veelheid aan gegevens
waaruit veel is te halen.
Om deze goed te kunnen raadplegen was het overbrengen in een computer nodig.
Een aantal leden heeft dagen besteed aan het overschrijven van de gegevens op formulieren. Door mevrouw M. de Vaan werden de gegevens ingevoerd in de computer.
Een deel van de gevonden gegevens wordt verwerkt in een aantal publicaties. Mevrouw I. van Koningsbruggen schrijft een boek over de woningbouw voor arbeiders
in de 19e eeuw te Hilversum en tevens zullen er drie monografieën verschijnen; één
over het onderwijs, een kroniek Hilversum 1850 en een sociaal-demografische studie
met een beschrijving van de maquette.
De werkroep archief bestaat op dit moment uit: De dames M.Th. Verdegaal-Ruhe
(voorzitter), C.M. Abrahamse, I.B.M. van Koningsbruggen, G.M. de Wit en de heren
J.W.M. v.d. Berg, M.J. Dekker, E.E. van Mensch, W.W. Pott, G.J. Schutte, P.J.J.M. Timmer en Chr.J.M.N. de Visser.
Werkgroep maquette
Om een beeld te kunnen geven van Hilversum in 1850 is een maquette een goed hulpmiddel. Hilversum bestond in die tijd nog in hoofdzaak uit boerderijen en gebouwen die
een zelfde vorm hadden. Zoals Hilversum er in 1850 uitzag komt het in grote lijnen overeen met de eeuwen daarvoor. Na 1850 veranderde de bebouwing van Hilversum snel.
Om een goede maquette te maken is het nodig om zoveel mogelijk beeldmateriaal
te bestuderen. In de eerste periode hebben de leden van de werkgroep veel oude prenten bekeken om daarop afbeeldingen van huizen of resten van bebouwing uit 1850
terug te vinden. In veel gevallen bleek er van huizen nog wel wat terug te vinden.
De basis voor de maquette vormen een nauwkeurige kaart van het dorp Hilversum
anno 1850 en de eerste kadastrale kaart. Hierop is de plattegrond en de ligging van elk
huis op te meten. Een moeilijke keus was de schaal waarop de maquette zou worden
gebouwd. Als de huisjes te klein worden komt het beeld niet goed over maar het totale
oppervlak mocht ook niet te groot worden. Uiteindelijk is gekozen voor de schaal 1:350.
De totale maquette wordt nu ongeveer 3 x 3,5 meter en beslaat het bebouwde gedeelte
van Hilversum. De leden van de werkgroep zijn enkele maanden geleden begonnen
met het daadwerkelijk maken van de huisjes. De resultaten zijn veelbelovend.
De werkgroep bestaat uit: Mevrouw H.C. de Breejen en de heren M.J. Dekker, J.
van Esveld, C.N.M. van der Horst, R.M. Leenders, E.E. van Mensch, E. Paets, E.J.
Pelgrim en J. Postma.
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