
AGENDA 

woensdag 26 mei 1993 
Grenspalen in het Gooi 
De heer W.F. Kuiper uit Loenen heeft een dia-
klankbeeld samengesteld over de grenspalen in 
het Gooi. Zie verder EP 93/1. 

zaterdag 29 mei 1993 
Fietsexcursie Grenspalen 
Verzamelen om 10 uur bij het restaurant van 
Vliegveld Hilversum. Zie verder EP 93/1. 

woensdag 22 september 
Vliegveld Hilversum 
In de zomervakantie zal er in het Goois Museum 
een tentoonstelling te bewonderen zijn over 
luchtvaart in Hilversum en het gelijknamige 
vliegveld in het bijzonder. Hierop aansluitend zal 
Kees van Aggelen op deze eerste ledenavond 
na de vakantie een dialezing houden over het-
zelfde onderwerp. 

Ons bestuurslid, die deze avond zal verzor-
gen, is vanaf zijn jeugd zeer geïnteresseerd in 
luchtvaart. Hij heeft een grote collectie foto's en 
dia's over dit onderwerp. 

VAN HET 

Het verslag van de algemene bestuursvergade-
ring van 4 maart (hier in zeer verkorte versie) ver-
meldt dat de voorzitter contacten had met Radio-
Noord-Holland en de kleindochter van Willem 
van Wengen (ongeluk 1892). De St. Gilde heeft 
gevraagd om medewerkers voor rondleiding 
van ouderen door Hilversum. Er zijn 3 AP- en 3 
Pas Op-wandelingen. Leden van onze kring wor-
den gevraagd of ze hieraan incidenteel willen 
meewerken. (Opgave graag bij de secretaris!) 

Het belangwekkende Buwalda-archief over 
Hof van Holland is ter bestudering aan AP in 
bruikleen gegeven. Mede naar aanleiding hier-
van zal een brief uitgaan naar de gemeente mbt. 
Hof van Holland. De water- en wijnkelder uit de 
18e eeuw moeten o.i. archeologisch bekekenen 
beschreven worden voordat het hotel verdwijnt. 

zaterdag 2 oktober 1993 
Excursie Raadhuis Hilversum 
Op 24 februari j.l. hield A. den Dikken, ambte-
naar voor monumentenzorg en projectleider van 
de restauratie, een dialezing over die restauratie 
van het Raadhuis. Hij toonde ons een groot aan-
tal dia's van de verschillende fasen en resultaten 
van de restauratie. Voor de leden van Albertus 
Perk is het mogelijk om dit in het echt te aan-
schouwen. Onder begeleiding van de heer Den 
Dikken krijgen wij na een korte inleiding een 
rondleiding door het nu gedeeltelijk vernieuwde 
Raadhuis. De excursie start om 14.00 uur. U 
wordt verwacht bij de hoofdingang van het 
Raadhuis. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

woensdag 27 oktober 
Joods Hilversum 
Deze avond zullen vader en zoon Van der Voort 
een lezing houden over Joods Hilversum. Coen 
van der Voort heeft zich verdiept in verschillende 
aspekten van de Joodse samenleving in Neder-
land. Zoon Harry van der Voort zal deze avond 
aandacht besteden aan de genealogie van en-
kele Joodse families in Hilversum. 

BESTUUR 

Fred Repko heeft zijn bevindingen over dit ar-
chief schriftelijk vastgelegd. 

De formatie van groepjes deskundigen die het 
bestuur terzijde staan in specifieke situaties vor-
dert. 

Pas Op is bezig nieuwe wegen te zoeken om 
het storthuisje aan de Violenstraat toch voor on-
dergang te behoeden. Gedacht wordt aan een 
actie. 

Zowel bij de monumentencommissie als bij 
het bestuur van AP leven grote bedenkingen te-
gen het voorgestelde 'stadsgesprek' over de 
vormgeving van de binnenstad. 

Het nieuwe omroepmuseum gaat binnenkort 
open. Daarna zal het gesprek over de samen-
werking bij het lustrum van AP in 1995 worden 
voortgezet. 



De ledenavonden kwamen daarna uitvoerig 
aan de orde. Een belangrijke pijler van ons ver-
enigingsleven. Goede sprekers vragen soms 
om een honorarium. In uitzonderingsgevallen 
zullen we daaraan tegemoetkomen. In principe 
blijven we bij een kostenvergoeding en een boe-
kenbon als dankbetuiging. 

Er moet meer structuur komen in ons publica-
tiebeleid. Waar zitten de hiaten in onze locale ge-
schiedschrijving? Zowel in het bestuur als in de 
redactie van EP wordt hierover verder nage-
dacht. Het idee om te komen tot jaarboekjes 
wordt geopperd. 

Het gaat goed met de inning van de contribu-

ties. Velen van de 732 leden blijken al te hebben 
betaald. 

In de rondvraag komt de positie van AP tegen-
over de St. Tussen Vecht en Eem aan de orde. De 
positie van TVE staat ter discussie. Dat heeft alles 
te maken met de versterking van de plaatselijke 
historische kringen in de regio, waarmee een 
deel van defunctie van TVE werd overgenomen. 
Verder overleg tussen de besturen wordt wense-
lijk geacht. 

Uitgeverij VerLoren, waar ons blad en andere 
publicaties worden voorbereid, is verkast naar 
een ruimere behuizing aan de Larenseweg. Er 
zal namens AP een flinke taart worden bezorgd. 

JEL 

Jaarrede van de voorzitter Albertus Perk 
24 maart 1993 

De term "jaarrede" wekt bij mij associaties op 
aan de plechtstatigheid, waarmee historische 
genootschappen zich kunnen omringen. In die 
deftige traditie passen een aantal treffende vol-
zinnen, die de toehoorders het gevoel geven te 
behoren tot een select gezelschap. 

Voor de Hilversumse Historische Kring bete-
kent "jaarrede" niet meer, maar ook niet minder 
dan het formuleren van enkele beleidsvoorne-
mens, die aan de leden ter discussie worden 
voorgelegd. Een iets minder pretentieuze term 
zou daarom beter passen. Laten we het noe-
men: een praatje over enkele toekomstplannen 
van onze vereniging. 

Onderzoek 
Onze vereniging kent een tweetal doelstellingen: 
Ten eerste: Het bevorderen van de belangstel-
ling voor en het onderzoek van de geschiedenis 
van Hilversum. 

Veel boeken, artikelen in "Eigen Perk" en le-
zingen hebben aan dit doel bijgedragen. In de 
keuze van de onderwerpen willen wij de komen-
de tijd wat meer structuur brengen. Een tweetal 
criteria willen we daarbij in acht nemen. 

Allereerst willen wij onze aandacht richten op 
de leemten in de geschiedschrijving van Hilver-
sum. Er zijn nog veel onderwerpen die op nade-

restudie wachten. Enkele voorbeelden: de perio-
de 1870-1940 is door de sterke groei zeer ingrij-
pend voor Hilversum geweest: hoe hebben de 
autochtonen deze periode ervaren? Hoe heeft de 
arbeidende bevolking haar plaats gevonden in 
dit nieuwe H ilversum? Hoe heeft de middenstand 
gereageerd op deze groei? Zo zijn er nog veel 
vragen, die op een antwoord wachten. 

Het tweede criterium die we bij deze structure-
ring van de onderwerpskeuze willen toepassen 
is de maatschappelijke relevantie van het histo-
risch onderzoek. Bij de plannen van de gemeen-
te voor de binnenstad bleken nog vele historisch 
lacunes te bestaan. Wat weten we van de ont-
staansgeschiedenis van onze straat- en brinkpa-
tronen? Hetzelfde geldt voor de inrichting van de 
openbare ruimte door middel van bomen en 
straatmeubilair. En wat zouden we graag kennis 
willen dragen van de ontwikkeling van rooilijnen 
en verkavelingen. Wat weten we nog weinig van 
de cultuur-historische aspecten van belangrijke 
locaties zoals b.v. de bebouwing rond de Kerk-
brink: over de Grote Kerk en over Hof van Hol-
land is nog nooit een afzonderlijke publikatie ver-
schenen. 

We willen graag alle leden uitnodigen om met 
ons mee te denken over welke onderwerpen de 
komende tijd bijzondere aandacht behoeven. 



De komende bestuursvergadering zal dit een be-
langrijk punt van de agenda zijn. Wij verzoeken 
daarom de leden hun suggesties aan één van de 
bestuursleden kenbaarte maken metzo mogelijk 
de naam van de persoon, die dat ter hand zou 
kunnen nemen. Voor onze afzonderlijke publika-
ties willen wij trachten een redactieraad in het le-
ven te roepen die van steun kan zijn voor het be-
houd van kwaliteit en continuïteit. Zoals gezegd 
bestaat onze doelstelling uit twee delen. 

Behoud waardevolle bebouwing 
De tweede doelstelling van onze vereniging is: 
het behoud van waardevolle objecten, zowel 
roerend als onroerend. De binnenstadsplannen 
hebben dit doel in een stroomversnelling doen 
geraken, maar al eerder waren wij samen met 
Pas Op actief. Ik hoef slechts te wijzen op onze 
visie op de stedebouwkundige ontwikkeling van 
Hilversum uit 1990. 

We zijn uitgegroeid van een meer intern ge-
richte vereniging naar een club, die aan de weg 
timmert en waarmee rekening wordt gehouden. 
Dit heeft geleid tot het opzetten van een netwerk 
met het gemeentebestuur, politieke partijen, 
ambtenaren en verwante instellingen. Maar het 
noodzaakt ons ook een nieuwe plaats te zoeken 

tussen een regionaal opererende stichting Tus-
sen Vecht en Eem en een landelijke organisatie 
Heemschut. Wederzijds zal er een vruchtbare 
samenwerking tot stand moeten komen. Verder 
hebben wij het voornemen ons te laten bijstaan 
door een aantal deskundigen op stedebouw-
kundig en architectonisch gebied. Met verschil-
lende deskundigen zijn al verwachtingsvolle 
contacten gelegd. 

Het zijn enkele hoofdlijnen die zijn uitgezet: meer 
aandacht voor leemten in het historisch onder-
zoek en voor maatschappelijk relevante onder-
werping; Nieuwe vormen van samenwerking en 
steun van deskundigen. 

Maar vanzelfsprekend zullen we blijven door-
gaan met de taken die wij mogen vervullen zoals 
de uitgave van "Eigen Perk", het organiseren 
van lezingen en excursies, leder, die hierin een 
aandeel heeft doet dit met veel genoegen we-
tend dat we gedragen worden door een groei-
end ledenbestand. 

I k dank u voor het vertrouwen dat u ook het afge-
lopen jaar in het bestuur hebt gesteld. 

F.F.M. Repko 

Verslag jaarvergadering 24 maart 1993 

De lezing van woensdag 24 maart 1993 werd 
voorafgegaan door een korte jaarvergadering. 

Na de opening door voorzitter Fred Repko, 
werden zonder bezwaren het verslag van de 
jaarvergadering van 1992 en het jaarverslag van 
de secretaris zoals in het nummer van EP 93/1 
opgenomen, goedgekeurd. 

Het financiële overzicht van de penningmees-
ter verscheen eveneens in het laatste nummer 
van EP. Bij monde van de heer J. Dijkstra werd 
een verklaring voorgelezen van de kascommis-
sie. Deze verklaarde dat de commissie op 8 fe-
bruari j.l. de financiële administratie over 1992 
steekproefsgewijs had gecontroleerd, alsmede 
de daaruit voortvloeiende Balans en Staat van 
baten en lasten, en deze in orde had bevonden. 

Wel had de commissie een nootte kraken. Het 

Bestuur gaf in het afgelopen jaar nog geen ge-
volg aan de aanbeveling van de vorige kascom-
missie om een registratie aan te leggen van de 
aanwezige voorraad boeken. De commissie is 
van mening, dat dit op korte termijn moet gebeu-
ren. 

Tenslotte werd de penningmeester voor zijn 
medewerking bedankt en werd aan de leden 
voorgesteld om de heer Lundgren te decharge-
ren voor zijn verleende werkzaamheden in het 
boekjaar 1992. Dit laatste werd door de leden 
met een applaus ondersteund. 

Van de zittende kascommissieledent.w. de he-
ren J. Dijkstra, drs. J.Tj. Engwerda en W. Frisart 
was de heer Dijkstra aan de beurt om af te tre-
den. Met dank voor zijn verleende diensten werd 
de heer J.H. Jocker in zijn plaats benoemd. 



Vervolgens sprak de voorzitter zijn jaarrede 
uit, die elders in dit nummer integraal is opgeno-
men. 

In de rondvraag toonde de heer W. Pott zich 
bezorgd over de parochiearchieven, die bij op-
heffing van kerkgebouwen dreigen te verdwij-
nen. Hij werd min of meer gerustgesteld door de 
heerH. van der Voort, die stelde dat er vanuit de 
kerkorganisatie professioneel toezicht wordt ge-
houden op de archieven. Met grote waardering 
voor de inhoud van Eigen Perk bepleitte de heer 
Pott een jaarlijkse inhoudsopgave in het laatste 
nummer van een jaargang. De eindredacteur 
kon melden dat ook in de redactie deze wens 
leeft en dat tevens gewerkt wordt aan een over-
zicht van de artikelen in eerder verschenen jaar-
gangen van het tijdschrift. 

De heer H. van der Voort bepleitte de oprich-
ting van studiewerkgroepen zoals andere ver-
enigingen (genoemd werd Eemnes) deze bezit-
ten. De voorzitter meldde dat al gewerkt wordt 
aan een begeleidingscommissie van deskundi-
gen op het gebied van de stadsvernieuwing en 
vormgeving. Studiewerkgroepen zijn binnen de 
vereniging al enkele keren gevormd, meestal 
gericht op een bepaald thema, zoals bij lustrum-
vieringen. De idee om permanente studiegroe-
pen op te zetten is de moeite van het overwegen 
zeer waard en zal in het bestuur worden bespro-
ken. 

Na nog enkele onduidelijkheden te hebben 
rechtgezet kon de voorzitter de jaarvergadering 
besluiten. 

J.E.L. 
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