werk van zijn romantische tijdgenoten tentoongesteld is. Het museum, Haus Koekkoek genaamd,
heeft aan zijn collectie een boek gewijd. De ongeveer honderd afbeeldingen, waarvan zestig in
kleur, geven niet alleen een overzicht van de collectie van het museum maar representeren eveneens op fraaie wijze de Nederlandse schilderkunst uit de eerste helft van de 19e eeuw. De
(Duitse) tekst is uitvoerig en deskundig. Dat Barend Cornelis Koekkoek en zijn schildersfamilie,
die vier generaties omvat, hierbij centraal staan

spreekt vanzelf. Lezers, wier belangstelling voor
de Romantische School van de Nederlandse
schilderkunst door de eerder gememoreerde artikelen over James de Rijk werd gewekt, zullen in
dit boek zeker geïnteresseerd zijn.
AS
Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862) : seine Familie,
seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve / texte:
Angelika Nollert, Guido de Werd. – Kleve : Freunde des
Städtische Museums Haus Koekkoek Kleve e.V. 1996. –
104 p. – Met lit. opgave. ƒ 50,20

NIEUWE PUBLICATIES
Adresgids geschiedbeoefening en musea
Noord-Holland. – Haarlem : Stichting regionale
geschiedbeoefening Noord-Holland : Stichting
kunst en cultuur Noord-Holland, 1996. – 110 p.
losbladig. ƒ12,50
Jubileumboek Zorgcentrum De Egelantier / C.G.
Polderman, J.H.F. Lans. – Hilversum : [s.n.], 1996.
– 92 p. : ill. Uitgegeven t.g.v. het 75-jarig jubileum.
Niet in de handel.

Oud Hilversum vanuit de lucht / tekst: Joh. Reijnders ; foto’s Aerocarto luchtfotografie. – Hoogeveen : Slingerland, cop 1996. – 88 p. : 42 p. pl.
ƒ24,95
Bovengenoemde publicaties zijn in te zien op de
studiezaal van het Streekarchief voor het Gooi en
de Vechtstreek te Hilversum (Oude Enghweg 23,
ma.-vr. 13.00-17.00 uur)

VAN HET BESTUUR
Voorzitter Repko verwelkomt het duizendste lid
Zolang in ons dorp het winterseizoen met een Vrijetijdsmarkt geopend wordt heeft Albertus Perk op
die markt een kraam gehad. Elk bestuurslid heeft
daar wel een aantal uren doorgebracht. Degenen
die dit najaar de kraam ‘bemenst’ hebben zijn op
een bijzondere wijze beloond. Tijdens de jaarmarkt van september jongstleden mochten zij zoals elk jaar voor Albertus Perk weer een aantal
nieuwe leden inschrijven. Eén van die nieuwe leden was mevrouw van Sijtveld uit Hilversum. Bij
de wekelijkse telling van het ledenbestand bleek
zij het duizendste lid te zijn. Voor het bestuur was
dit aanleiding voor trots en vreugde. Ook voor enige opluchting. Gedurende het gehele jaar bleef
het ledenbestand net onder deze magische grens
hangen. Maar opeens is de groei er weer in gekomen en de grens duidelijk overschreden.
Op de ledenavond van september heeft voorzitter Fred Repko mevrouw van Sijtveld feestelijk bin188

nengehaald en haar namens de vereniging een
aquarel van Hans Almenkinders aangeboden.
Ook de redactie van Eigen Perk heet mevrouw
Sijtveld van harte welkom als lid en als lezer van
ons tijdschrift. Voor het bestuur was deze feestelijke gebeurtenis aanleiding om alle (ruim) duizend
leden te verblijden met een paar fraaie kaarten die
uitermate geschikt zijn om uw Kerst- en Nieuwjaarswensen aan uw dierbaren over te brengen.
Nog geen nieuws van staatssecretaris Nuis
Eerder dit jaar heeft Albertus Perk, tezamen met
Hilversum, Pas Op! en met de Gemeente Hilversum, bezwaar aangetekend tegen de afwijzing
van ons voorstel om de villa’s Peerlkamplaan 1820 en Boomberglaan 4 aan te wijzen als rijksmonument. Eind september ontving het bestuur een
brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen met de mededeling dat ons bezwaar nog in behandeling is.
Eigen Perk 1996/4

