
AGENDA 

Woensdag 23 mei 1990 

extra (korte) ledenvergadering 

Agendapunt: verkiezing bestuursleden: 

Vóór 10 mei konden schriftelijk tegen-kandida-

ten worden aangemeld. Het bestuur stelt voor 

aan haar leden om te benoemen: 

- mevr. L.H. van Keijzerswaard te Hilversum; 

- Drs. F.F.M. Repko te Hilversum. 

De heer Repko was lange tijd in dienst van de 

gemeente Hilversum, laatstelijk als directeur van 

de Dienst Sport en Jeugdzaken. Sinds 1 januari 

van dit jaar is hij met pensioen. Mevrouw Van 

Keijzerswaard is actief in het beroepsonderwijs. 

Zij voert de directie van de Scholengemeen-

schap 'De Rading' met onderwijsbevoegdheid 

voor het vak Geschiedenis. Mevrouw Van Keij-

zerswaard maakte onder andere deel uit van de 

werkgroep Toerisme in Hilversum. 

woensdag 23 mei 1990 

Woninginrichting Nederlandse huizen in de 

17e/18e eeuw 

Bij deze dia-lezing zal Mevr. Drs. H.H. Pijzel-

Domisse ons een kijkje geven in de huizen uit de 

periode van de 17e en 18e eeuw. 

Als specialiste op dit gebied zal zij wetens-

waardigheden vertellen over de verschillende in-

terieurs. Een onderwerp dat eigenlijk bij de ge-

schiedbeoefening nauwelijks aandacht krijgt, 

maar ons zeer veel kan leren over het dagelijkse 

leven in die tijd. 

woensdag 26 september 1990 

De ontwikkeling van Hilversumse plantsoenen 

Oud-hoofd van de Plantsoenendienst, de heer 

J.J. Lens, zal de leden van Albertus Perk' het een 

en ander vertellen over Hilversumse plantsoe-

nen en straatbomen. Hierbij laat hij dia's zien, die 

gedeeltelijk afkomstig zijn uit de grote dia-collec-

tie 'Van Dijk', die 'Albertus perk' in bezit heeft. 

Uiteraard komt Hilversum-Tuinstad aan bod! 

Toch zullen ook recentere ontwikkelingen van 

plantsoenaanleg en -onderhoud de revue pas-

seren. 

VAN HET BESTUUR 

Het bestuur is na de winter weer fris aan de slag 

gegaan. In de bestuursvergadering van 24 april 

kwam het volgende aanbod. 

Er komt een wisseling van bestuurssamenstel-

ling. Er zullen drie nieuwe leden worden be-

noemd. Twee namen zijn reeds bekend: die van 

* Mevr. L.H. van Keijzerswaard en 

* de heer F.F.M. Repko. 

Mochten er geen tegenkandidaten worden aan-

gemeld, dan kunnen deze bestuursleden be-

noemd worden op de (ingelaste) algemene le-

denvergadering van 23 mei a.s.. 

Het eerste nummer van 1990 kende een nieu-

we lay-out. Tot grote tevredenheid van onze le-

zers wordt het blad thans in twee kolommen uit-

gevoerd. De leesbaarheid is zonder meer toege-

nomen. 

Op zaterdag 24 november zal Albertus Perk 

haar derde lustrum vieren. Er wordt thans hard 

gewerkt aan de voorbereiding van de viering. 

Er komt een maquette van Hilversum anno 

1850 en er zullen verschillende artikelen gebun-

deld worden in een fraai uitgevoerd boek. De 

maquettebouw is een gigantische klus. Er 

wordt naar wegen gezocht om extra hulp te krij-

gen. De financiering neemt vastere vormen 



aan. Er zijn al verschillende sponsors. Vele le-

den gaven gehoor aan de oproep om door ex-

tra contributie de lustrumviering mogelijk te ma-

ken. 

Het overleg met 'Pas Op' over de gezamenlij-

ke visie op de stedebouwkundige ontwikkeling 

van Hilversum resulteerde in een goed uitge-

voerde nota. De brochure ging behalve naar alle 

leden van 'Albertus Perk' en de donateurs van 

'Pas Op' ook naar de politieke partijen. Het geza-

menlijk optreden van de beide verenigingen 

krijgt een vervolg. Delegaties van de besturen 

van 'Albertus Perk' en 'Pas Op' zullen elkaar op 

12 juni weer treffen om zich over nieuwe geza-

menlijke stappen te beraden. 

Het bestuur roept leden op om actief te willen 

deelnemen aan de geschiedvorsing. Gedacht 

wordt aan een werkgroep die zich bezig houdt 

met het onderwerp werkverschaffing in de jaren 

dertig. We willen aan de slag! Er zijn nu drie 

aanmeldingen om deel te namen aan zo'n 

werkgroep. Plaats/tijdstip en tijdsduur wordt 

nog besproken. Graag aanmelden bij het be-

stuur. 

De VVV wil het 'historisch wandelen' in Hilver-

sum stimuleren en zal binnenkort een gidsje 

daarvoor beschikbaar hebben. 'Albertus Perk' 

gaat de VVV helpen om deze gids op te stel-

len. 

C.v.A. 

JAARVERGADER ING 1990 

verslag van de vergadering op 28 maart 1990 

De jaarvergadering ging vooraf aan de ledena-

vond van maart. Om 20.05 uur opende voorzitter 

Piet Timmer de vergadering. Aanwezig waren 

ca. 90 leden. De notulen van de vorige jaarver-

gadering, gehouden op 22 maart 1989, werden 

goedgekeurd. De secretaris berichtte dat er 

geen voor de jaarvergadering relevante ingeko-

men stukken waren binnengekomen. Secretaris 

en penningmeester lichtten hun respectievelijke 

jaarverslagen, gepubliceerd in 'Eigen Perk' 90-I, 

kort mondeling toe. De verslagen gaven geen 

aanleiding tot vragen of opmerkingen. Penning-

meester, de heer G.A.Th.J. Meijer werd op ad-

vies van de kascommissie, bestaande uit me-

vrouw L. Sluijter-Dubois en de heer M. von 

Glahn, gedechargeerd. Als leden van de nieuwe 

kascommissie werden benoemd de heren M. 

von Glahn en J. Dijkstra. 

De begroting voor het jaar 1990 werd door de 

vergadering goedgekeurd. De begroting sluit 

op een bedrag van f31.800,- waarvan f 19.000 

direct aan de voorgenomen lustrumviering zijn 

te alloceren. 

Voorzitter Timmer herinnerde aan het voorne-

men van de heer en mevrouw Meijer om het 

bestuurslidmaatschap op te geven. Ter vervul-

ling van de vacatures die ontstaan zal het be-

stuur formeel mevrouw L.H. van Keijzerswaard 

en de heer F.F.M. Repko candidaat stellen. De 

leden werden opgeroepen om eventuele tegen-

kandidaten vóór 10 mei 1990 aan het bestuur 

schriftelijk bekend te maken. 

Vervolgens hield de voorzitter zijn jaarrede, 

die elders in dit nummer is afgedrukt. In zijn 

jaarrede memoreerde de heer Timmer onder 

meer de verheugende groei van het aantal le-

den, de bloei van ons tijdschrift 'Eigen Perk' en 

de verwachte bloei van onze werkgroepen. 

Uiteraard werd ook stil gestaan bij het derde 

lustrum. De voorzitter riep de leden op om ex-

positiemateriaal ter beschikking te stellen en ac-

tief mee te helpen met het bouwen van de ma-

quette. Voor wat betreft de gedenkplaat van Dr. 

Van Hengel is het dit jaar 'nu of nooit'. De huidi-

ge bestuursleden, van wie mevrouw Meijer-van 

Hall helaas verstek moest laten gaan, werden 

door de voorzitter nog eens persoonlijk aan de 

vergadering voorgesteld. 

In de rondvraag kwam naar voren dat de be-

zorging van 'Eigen Perk' ook buiten Hilversum 

tot ieders tevredenheid verloopt. Uit de vergade-

ring kwam de suggestie om de heer en mevrouw 

Meijer bij hun afscheid van het bestuur bijzonder 

te onderscheiden. Een voorstel om het roken tij-

dens de ledenavonden te verbieden was voor 

de voorzitter aanleiding om de aanwezigen 'drin-

gend te verzoeken' nu en in de toekomst het ro-

ken op ledenavonden na te laten. Bestuurslid 

Van Aggelen berichtte dat de voordracht van 

Van de Wall Bake als kandidaat voor het Gulden 

Boek nog niet is gehonoreerd, maar ook niet is 

afgewezen. 

Om 20.40 uur sloot de voorzitter de jaarverga-

dering. 



Jaarrede van de voorzitter uitgesproken tij-

dens de jaarvergadering op woensdag 28 

maart 1990. 

Geachte dames en heren, trouwe en enthou-

siaste leden van een bijna 15-jarige vereniging! 

Van uw voorzitter wilt U traditioneel het toekomst-

beleid van Uw bestuur horen: de plannen en 

wensen voor het komende verenigingsjaar. Ik be-

perk mij wel tot een paar hoofdzaken. Over de de-

tails ben ik gewend U op de hoogte te houden tel-

kens aan het begin van onze acht ledenavonden. 

Opnieuw is onze vereniging gegroeid in le-

dental. Wij tellen er vandaag 425, en dat is een 

toename van ruim 80 leden in vergelijk met het 

vorige jaar. 

Wij staan voor de viering van ons 3e lustrum. 

Vanaf midden november 1990 tot in januari 1991 

zal die viering tal van activiteiten met zich mee-

brengen. Een grote tentoonstelling in het Goois 

Museum wordt voorbereid met als middelpunt 

een maquette van het dorp Hilversum anno 

1850, in een afmeting van 3 x 3Vz meter. Een 

aantal publicaties over het dorp zal verschijnen. 

De tijd begint te dringen en er is door de twee 

werkgroepen die het lustrum voorbereiden, nog 

veel te doen. Vooral de maquette-bouwgroep 

kan nog handige mensen als hulp gebruiken. 

Als U tijd en zin hebt - graag Uw hulp. Meldt U 

straks bij Ed van Mensch. 

Het jaar 1850 leek ons een interessant jaar 

voor een terugblik. De nieuwe grondwet van 

Thorbecke werd van kracht. Hilversum groeide 

van een agrarische naar een industriële ge-

meenschap. De nog kleine samenleving werd 

ingrijpend veranderd op het gebied van werkge-

legenheid, onderwijs, godsdienst, huisvesting, 

gezondheids-toestanden noem maar verder op. 

Vele bronnen van informatie heeft de werkgroep 

opgezocht en veel nieuwe gegevens gevonden, 

verzameld en bewerkt. Indien U thuis of elders 

voorwerpen aanwezig weet, die voor de tentoon-

stelling beschikbaar zijn, dan houden wij ons 

graag aanbevolen. 

Een ander onderwerp van activiteit is het ver-

volg op onze discussienota die wij samen met de 

Stichting Pas Op op 1 februari 1990 hebben uit-

gebracht. U zult zich herinneren dat wij deze no-

ta 'een visie op de stedebouwkundige ontwikke-

ling van Hilversum' met de plaatselijke politici 

hebben bediscussieerd. Hoe zetten wij onze 

ideeën om in praktisch werk, dat is hier de cen-

trale vraag. 

Ook blijven wij zorgen dat de kwaliteit van ons 

periodiek 'Eigen Perk' hoog blijft! Met de bezor-

ging mee zijn bij elkaar twaalf personen regel-

matig druk in de weer om U per jaar een viertal 

tijdschriften te bezorgen met 145 bladzijden tekst 

en afbeelding. Zij werken mee om de communi-

catie in onze vereniging op gang te houden en 

de onderlinge band te versterken. 

Van de overige activiteiten die Uw bestuur 

voor ogen staan wil ik tenslotte nog noemen het 

opstarten van een of meer nieuwe studie- of 

werkgroepen. Wij denken vooral aan een team 

dat zich wil gaan bezighouden met het maken 

van interviews en reportages van en over oud-

Hilversum en Hilversummers. Ook een werk-

groep die zich wil richten op de dertiger jaren 

van deze eeuw hopen wij van start te krijgen. De 

crisisjaren - de werkloosheid - de werkver-

schaffing in dietijd zijn onderwerpen die door de 

ouderen onder ons nog verteld kunnen worden. 

Als U mee wilt doen - graag! 

Hoewel al onze aandacht nu op het derde lus-

trum is gericht gaan wij nog even terug naar het 

tweede lustrum en naar Dr.J.F. van Hengel, die 

daarbij toen het middelpunt was. Het bestuur 

hoopt nog dit jaar de subsidie te krijgen om de 

herdenkingsplaat te laten maken en om deze 

plaat aan het woonhuis van deze belangrijke Hil-

versummer aan te brengen. Deze uiteindelijke 

afronding van het tweede lustrum wordt dan 

meteen de start van het derde lustrum. 

Vorig jaar stelde ik U aan onze bestuursleden 

voor. Welke naam en welke taak behoort bij wie? 

Nu zich weer zo veel nieuwe leden hebben aan-

gemeld, wil ik hen wederom vragen nog even 

voor het voetlicht te komen. U kunt ze dan in de 

loop van de komende tijd weer eens aanklam-

pen en het geeft mij de gelegenheid om hen nog 

eens heel hartelijk te bedanken voor al hun inzet 

en tijd om 'Albertus Perk' te maken tot wat zij nu 

is. Een actieve en bloeiende - groeiende kring 

van mensen met affectie voor het levendig en 

ook zichtbaar houden van Hilversums historie. 

P. Timmer 


