AGENDA
woensdag 9 januari 1991
Archeologie en historie van Gooise natuurgebieden

sinds de oplevering van het gebouw in 1931 zijn
ontstaan.

Het nieuwe jaar starten we traditiegetrouw, met
een gezamelijke ledenavond van 'Albertus Perk'
en de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant. De fysisch-geograaf Ronald van Zweden en de archeoloog W. Wimmers vertellen ons
het een en ander over de archeologische en
historisch-geografische inventarisatie van de
Gooise natuurgebieden. Met hulp van luchtfoto's en kaarten zullen ze ons een beeld geven
van de invloed die de mens op de ontwikkeling
van het landschap heeft uitgeoefend.
Ten overvloede wellicht: traditie wil dat deze
gezamelijke avond op de 2e en niet op de normale 4e woensdag van de maand plaatsvindt.

woensdag 27 maart 1991
Schrijvers in het Gooi

woensdag 27 februari 1991
Het Raadhuis van Dudok

De heer A. Brandenburg, docent bij het I.V.N. zal
het een en ander vertellen over de oudste geschiedenis van het Gooi. De geologie, oudste bewoners en hun middelen van bestaan en natuurlijk de nederzettingen in het Gooi krijgen in deze
dialezing grote aandacht.
Het ligt in de bedoeling om aansluitend op de
lezing van 24 april op zaterdag 27 april een wandelexcursie te organiseren voor de leden van de
vereniging. Nadere informatie in het volgend
nummer van EP.

Het Raadhuis van Dudok staat momenteel sterk
in de belangstelling. Die betreft vooral de restauratie van de voor elke passant waarneembare
buitenkant. Maar ook het interieur van het Raadhuis is die aandacht meer dan waard.
Studente kunstgeschiedenis E. Stikkelman
heeft daarvan een studie gemaakt en wil ons
daarover in een dialezing meer vertellen. Daarbij
wil ze hardnekkige fabels ontzenuwen zoals die

DeauteurDrH. Duits, universitair docent aan de
VU, zal op deze lezing ingaan op de schrijvers in
het Gooi. Hij zal daarbij vooral het belang van de
Tachtigers' aan de orde stellen. Hilversum zal in
de lezing veel aandacht krijgen.
De heer Duits schreef eerder over dit onderwerp in Querido's "Literaire Reisgids voor Nederland".

woensdag 24 april 1991
Oudste geschiedenis van het Gooi

VAN DE PENNINGMEESTER
Ingesloten in dit laatste nummer van EP van dit
jaar gelieve u een acceptgirokaart aan te treffen
voor decontributie van 1991. Gezien de grote uitgaven in verband met de lustrumviering, de
boekuitgave en de maquette, zit uw penningmeester (naar hij hoopt tijdelijk) wat krap bij kas.
Hij zou het zeer op prijs stellen als de overboeking spoedig zou worden voldaan.
Al gedurende een aantal jaren is het contributiebedrag ongewijzigd. Hoewel er redenen zijn
om in verband met de gestegen kosten, onder
meer voor dit blad, het contributiebedrag te ver-

hogen, meent uw bestuur daar vooralsnog niet
aan te beginnen. Dit om de drempel tot toegang
van onze vereniging zo laag mogelijkte houden.
Overigens is het bedrag van f 25,- het minimum. Uw bestuur stelt het erg op prijs als u een
wat groter bedrag zou kunnen overmaken.
Gebruik makend van de situatie worden de
enkele leden die hun contributie over het afgelopen jaar nog niet voldeden aangespoord dit alsnog te doen.
R. Kuperus, penningmeester

VAN HET BESTUUR
Als wij dit schrijven, en zeker als U dit leest, is
het jaar 1990 bijna ten einde. Tijd dus voor de
haast verplichte terugblik. Tijd voor vragen zoals: wat waren de hoogtepunten van het jaar,
wat ging niet zo goed, wat kunnen wij volgend
jaar beter doen, enzovoort. Maar eigenlijk vinden wij een andere vraag nog veel interessanter. Mogen wij die eerst eens aan U en aan onszelf voorleggen: hoe zullen wij over pak-weg vijf
jaren op 1990 terugkijken en wat zullen wij ons
dan als hoogtepunten of andere mijlpalen herinneren. Zullen wij ons het jaar 1990 überhaupt
nog herinneren?
Om met die laatste vraag te beginnen, wij denken van wel. De zo geslaagde viering van ons
derde lustrum zal ervoor zorgen dat het afgelopen jaar als het ware gegrift blijft in de herinnering. Zoals 1980 het jaar was van de grote Albertus Perk tentoonstelling en 1985 het jaar waarin
wij Dr Van Hengel uit de dreigende vergetelheid
terughaalden, zo zal 1990 het jaar van de maquette en van de gedenkplaat worden. En ook
onze lustrumuitgave, die gewoon een heel erg
goed boek geworden is, zal ons tastbaar helpen
aan het lustrum en aan het jaar 1990 terug te blijven denken. Dit nummer van 'Eigen Perk' staat
vol over het lustrum. Mogen wij er in deze rubriek
even een punt achter zetten en U meenemen
naar twee andere gebeurtenissen, die onzes inziens dit jaar hebben gekenmerkt.
Tijdens de zomervakantie stierf Dr RW. de
Lange. Het is niet eenvoudig om de gevoelens
weer te geven, die bij het horen van dit bericht bij
ons opkwamen. Dankbaarheid was er, en tegelijk verdriet. Verwondering ook over deze unieke
man en diens loopbaan, die zijn stempel zo indringend op alle vijftien jaren van 'Albertus Perk'
heeft gedrukt. Het overlijden van Dr De Lange
betekent het einde van een tijdperk. En in verband met dit overlijden zal het jaar 1990 nog zeer
lange tijd in onze herinnering voortleven.
Het jaar kende nog een derde mijlpaal. Herinnert U zich nog donderdag 1 februari? Op het
podium van de Akker hadden Albertus Perk' en
'Pas Op' de acht leiders van Hilversums' politieke partijen bijeengekregen. Dat was nog nooit
eerder vertoond en dus op zichzelf al een unieke

gebeurtenis. De politieke leiders in de zaal discussieerden zoals U zich zult herinneren over
het kernplan en over ons commentaar daarop.
Onze lustrumspreker, Kees van der Wiel, heeft
ons weer eens het schokkende verhaal gedaan
over de armoede in 1850. Hij heeft ons indirect
ook weer eens doen beseffen welke overvloed
en welvaart in Hilversum, in Nederland, in WestEuropa is gegroeid. En met de rijkdom en overvloed zijn ook onze verlangens geëvalueerd.
Niet meer eten en drinken zijn onze eerste levensbehoeften, wij spreken onze bestuurderen
en politici aan op andere dingen. De kwaliteit
van ons bestaan, een goede leefomgeving, een
schoon milieu, dat zijn de zaken waar het nu om
gaat. En waar wij vooral de bestuurders en politieke leiders op gemeentelijk niveau verantwoordelijk voor stellen. Ons bestaan speelt zich toch
in onze gemeente, in Hilversum af! Onze leefomgeving is immers hier, om de hoek.
Dat is nu precies wat we op 1 februari 1990
hebben gedaan: we, dat wil zeggen 'Pas Op' en
'Albertus Perk' hebben onze politieke leiders de
boodschap gegeven dat in Hilversum het architectonisch en historisch waardevolle een belangrijke functie heeft. En dus bewaard en onderhouden moet worden. Wil je investeren in de
toekomst, steek dan geld in het goede van vroeger. Die boodschap hebben enkele bestuursleden daar verkondigd. Nog wat onwennig misschien, maar wel met overtuiging. En met enige
verwachtingen. Is Gooiland niet prachtig gerestaureerd? Zitten wij niet in de Monumentencommissie nieuwe stijl? Gaat Zonnestraal niet worden aangepakt? Aan de andere kant: wat is er
niet verdwenen, ook nog pas geleden. Wat gaan
er weer voor geruchten over Groest 108? Wie is
verantwoordelijk voor dat afschuwelijke nieuwe
station?
We zijn dit jaar begonnen om ons met onze
vragen en boodschappen direct tot de politieke
leiders te richten. En we zullen daar steeds indringender mee door gaan. En straks terugblikkend zullen we zeggen: het jaar 1990 was een
heel belangrijk jaar want toen is het eigenlijk pas
goed begonnen.
AvdS

Joop en Jo Meijer namen tijdens de ledenavond van 24 oktober afscheid als 7e en 2e penningmeester van "Albertus
Perk". De verwachting is, dat zij zich ook zonder bestuursfunctie nog vaak tijdens de ledenavonden laten zien.

AFSCHEID VAN JOOP EN JO MEIJER
Het is al weer twaalf jaar geleden dat het echtpaar Joop Meijer en Jo Meijer-van Hall de verantwoordelijkheid op zich nam van onze financiën. Joop heeft daar als eerste verantwoordelijke veel tijd ingestopt, maar vorig jaar - toen hij
tachtig werd(l) - vond hij het welletjes en gaf hij
de wens te kennen het penningmeesterschap
over te dragen.
Het bestuur heeft Jo en Joop Meijer nog bijna
een jaar in haar midden gehouden. Maar
woensdag 24 oktober was het zover. Na twaalf
jaar kreeg onze vereniging een nieuwe penningmeester: de heer Rob Kuperus.
Voorzitter Piet Timmer sprak het aftredende
echtpaar warm toe en Joop Meijer werd tot het
vierde erelid van 'Albertus Perk" benoemd. Een
enthousiast applaus zette achter dit bestuursbesluit een stevig uitroepteken!
Joop Meijer heeft als eerste penningmeester
niet alleen zeer lang en zeer goed de kas beheerd. Hij is bij onze leden vooral de man achter

de kraam met publikaties op de ledenavonden.
Hij heeft als zodanig veel gedaan aan de verspreiding van onze boeken en en passant voor
vele extra inkomsten gezorgd.
In een krachtig uitgesproken dankwoord zei
Joop Meijer dat hij er destijds min of meer was
ingeluisd. Het penningmeesterschap zou hij
maar korte tijd bekleden. Dat het twaalf jaar was
geworden kwam ook omdat hij er veel plezier in
had en de vereniging voor hem ook nu nog veel
betekent. Hij besloot met een opwekking aan
bestuur en leden op de ingeslagen weg door te
gaan om vanuit het verleden te werken aan een
leefbaar Hilversum.
De verantwoording voor de penningen ligt
niet meer bij Joop, maar het zou ons niet verwonderen als u hem toch weer tegenkomt op de ledenavonden in zijn rol als 'kraamvader'.
Wat uw bestuur betreft: graag!

