
Van het bestuur 

Dejubileumbijeenkomstvan "Albertus Perk" werd drukbe-

zocht (links). Voorzitter Erik van den Berg verricht de officiële 

opening (boven), (foto's: EJP) 

"Albertus Perk" heeft het zesde lustrum gevierd 

Op vrijdag 23 september werd het startsein gegeven 

voor het zesde lustrum van de Hilversumse Histori-

sche Kring "Albertus Perk". Dit gebeurde met de ope-

ning van een kleine expositie over "Belangrijke perso-

nen in het onderwijs in Hilversum" in de Bibliotheek 

Hilversum aan de 's-Gravelandseweg. Gelijktijdig wa-

ren er nog twee kleine exposities: in de gangen van het 

Raadhuis ("ontwikkelingen van schoolgebouwen") 

en in het Museum Hilversum ("de oudste school van 

Hilversum aan de Kerkbrink"). Deze exposities waren 

tot 6 november te bezichtigen, maar bij het verschij-

nen van dit nummer zijn deze helaas al weer voorbij. 

Het lustrum voor genodigden en leden van de Hilver-

sumse Historische Kring "Albertus Perk" werd op za-

terdagmiddag 24 september gevierd in de Akker aan 

het Melkpad. Het onderwerp van dit lustrum was "On-

derwijs in Hilversum". 

Al ruim voor de officiële opening stroomde de Akker 

vol met leden en belangstellenden. 

Erik van den Berg, voorzitter van Albertus Perk, open-

de om 14.15 uur dit zesde lustrum. Hij verwelkomde 

de aanwezigen en g a f een globaal overzicht van deze 

middag. 

Mevr. Ruhe, lid van de eindredactie, g a f een toelich-

ting op het ontstaan van het boek Onderwijs in Hilver-

sum. Bram van der Schuyt, een prominent erelid van 

"Albertus Perk", had de eerste aanzet gegeven voor dit 

onderwerp. In de loop van het proces bleek dat dit een 

nogal uitgebreid onderwerp was en de redactie had 

zelfs overwogen om te kiezen voor een ander onder-

werp, maar gelukkig is dit niet gedaan. 

De heer Bakker, burgemeester van Hilversum, nam in 

een volle zaal met ongeveer 200 mensen het eerste 

exemplaar van het boek Onderwijs in Hilversum van de 

voorzitter in ontvangst. De burgemeester vertelde dat 

hij trots is op "Albertus Perk" en grote waardering 

heeft voor de vele activiteiten van deze historische 

kring. Toch sprak hij uit, dat "Albertus Perk" ook wel 
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Burgemeester Bakker ontvangt het eerste exemplaarvan het ju-

bileumboek. (foto: EJP) 

eens lastig kan zijn en op sommige momenten met 

onderwerpen naar voren komt, die voor het college 

niet altijd even gemakkelijk zijn. 

Nadat de voorzitter het boek uitgereikte aan de eind-

redactie, ontvingen de auteurs het boek weer van de 

eindredactie. Iedere aanwezige auteur kreeg van 

mevr. Ruhe een passend woord. 

Barend Smitverteltoverzijn ervaringen in het onderwijs, 

(foto: EJP) 

Het muziekensemble "SHE" zorgde voor een uitste-

kend intermezzo. 

Hierna was het tijd voor de uitslag van de verhalen-

wedstrijd "Schoolherinneringen". Er waren 18 inzen-

dingen en mevrouw Van Heusden-Spaans ontving van 

Ed van Mensch, één van de juryleden, de eerste prijs 

voor haar verhaal. Vervolgens las deze prijswinnares 

"haar" schoolherinneringen voor. 

Tot slot hield Barend Smit, oud-wethouder van onder-

wijs en een groot deel van zijn leven betrokken bij het on-

derwijs, een verhaal over het onderwijs in algemene zin. 

Vanaf 15.45 u u r w a s het een uitermate gezellig sa-

menzijn onder het genot van een hapje en een drank-

je. Er waren weer vele ontmoetingen en sommige be-

zoekers kwamen zelfs uit Limburg, Hengelo en Den 

Haag. 

Het bestuur van Albertus Perk kan terugkijken op een 

uitermate geslaagd lustrum. 

Over vi j f jaar zal er ongetwijfeld weer een lustrum ge-

vierd worden! 

Erik van den Berg 

Terugblik op de excursie op 22 oktober en de leden-

avond op 25 oktober 2005. 

Op dinsdag 26 oktober 2004 was er een lezing over 

R.K. St. Vituskerkaan de Emmastraat te Hilversum. Er 

was toen ook een excursie naar deze prachtige kerk 

beloofd. Die excursie hebben we op zaterdag 22 okto-

ber gehad. Maarten van Aken en Daniël Verweij waren 

onze gastheren. Ongeveer veertig leden (en misschien 

ook niet-leden) verzamelden zich om 10.30 uur op het 

kerkplein. Maarten van Aken hield een boeiende inlei-

ding over de geschiedenis en de restauratie van deze 

kerk. Vervolgens gingen we in 2 groepen uiteen. Da-

niël g ing met een groep de toren op (een behoorlijke 

klim) en Maarten van Aken gaf gedurende een rond-

wandeling door de kerk ter plekke tekst en uitleg. Na 

anderhalf uur wisselden de groepen. 

Vele zaken in deze kerk zijn indertijd door rijke en 

arme gemeenteleden geschonken. Vroeger had men 

n o g wat over voor de kerk! 

Het was een zéér leerzame ochtend: heel vaak gaat 

men met de fiets o f de auto langs deze kerk, maar nu 

kregen we een gedegen verhaal over deze kerk te ho-

ren. Als geboren en getogen Hilversummer had ik nog 
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In het kadervan "Leesbaar Hilversum" was de Vituskerk al eer-

der deze zomervoorzien van een monumentenbordje, (foto: 

Pieter Hoogenraad) 

nooit deze kerk op deze wi jze bekeken en ik w a s ervan 

onder de indruk. Als dank heb ik namens "Albertus 

Perk" een envelop met inhoud voor de restauratie aan 

Maarten van A k e n gegeven. 

Na de lustrumviering in september hadden w e op 25 

oktober weer een 'gewone ' ledenavond. 

Ruud van Iterson hield een boeiend verhaal over de ge-

schiedenis van het Gooi . 

Hij deed dat op een eenvoudige, maar begrijpelijke 

wijze aan de hand van vele afbeeldingen. Het goede 

van deze lez ing w a s , dat er duidelijk een verband werd 

aangegeven tussen het G o o i en de totale geschiedenis 

van heel Holland. De stad Naarden was natuurlijk al 

heel lang een belangrijke plaats. De ontwikkel ingen 

van Hilversum (en Bussum) k w a m e n pas veel later en 

dit had weer te maken met de aanleg van de spoorli jn 

door het Gooi . 

Er was veel belangstel l ing van leden en andere be-

langstel lenden voor deze avond. 

Erik van den Berg 

Een provinciale excursie van H e e m s c h u t Noord-Hol-

land naar 't G o o i 

De C o m m i s s i e Noord-Hol land van Heemschut orga-

niseert op zaterdag 28 januari 2006 een excursie met 

het thema Wederopbouwarchi tectuur . De start is in 

M u s e u m Hilversum, het voormalige raadhuis aan de 

Kerkbrink te Hilversum, met aan de achterzijde een 

moderne aanbouw. De wisse lwerking tussen cultuur-

historie en moderne stedenbouw springt hierbij direct 

in het o o g en is de rode draad voor deze dag. In de 

raadzaal vindt een presentatie plaats over onder ande-

re het beschermingswerk van de commiss ie N H in 't 

Gooi . Aansluitend bekijken w e de actuele tentoonstel-

l ing van Frank Lloyd Wright , de grote Amerikaanse ar-

chitect van de twintigste eeuw, en de vaste presentatie 

"Natuurstad in Schoonheid" . Samengevat aankno-

pingspunten voor het m i d d a g p r o g r a m m a . In de pau-

ze lopen we naar het station waar een bus ons voor de 

lunch naar restaurant "de Kalkovens" (provinciaal 

monument) te Huizen brengt. Leden van de c o m m i s -

sie Noord-Hol land zullen in de middag de tour door 't 

G o o i vakkundig begeleiden. 

Programma: ontvangst vanaf 10.00 uur kof f ie in Mu-

seum Hilversum 

10.30 uur-12.00 uur presentatie en rondleiding in Mu-

seum 

12.30 uur vertrek per bus vanaf station Hilversum naar 

Huizen voor de lunch. 

Vervolgens de rondtour onder deskundige leiding 

door ' t G o o i . 

O m ca. 16.30 uur zijn we terug bij station Hilversum. 

O o k leden van de Hi lversumse Historische K r i n g "Al-

bertus P e r k " (ook al is m e n géén lid van Heemschut!) 

k u n n e n zich opgeven voor deze excursie. U kunt tele-

fonisch informatie inwinnen en zich aanmelden bij 

M w . A. Mars, 0297-522801 (bij voorkeur tussen 17.00 

en 19.00 uur). U hoort dan o f er n o g plaats is, waarna 

u het verschuldigde bedrag € 3 5 , - p.p. kunt overma-

ken op: Postgiro 828763 t.n.v. prov. cie. HS Noord-

Holland, Blaricum, onder vermelding van "excursie 't 

G o o i 2006". 
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