
VAN HET BESTUUR 

De Collectie Boekschoten 

Vrijdag 9 december 1983 was een belangrijke dag voor 
onze vereniging: op die datum werd namelijk op het 
kantoor van notaris De Jongh de bruikleenovereenkomst 
getekend door mevrouw Boekschoten-Bruijn en het 
bestuur van onze vereniging. Vanaf die dag hebben wij 
dus de verzameling kaarten en tekeningen, zoals die 
door ons overleden lid, de heer C. Boekschoten is 
samengesteld, officieel tot onze beschikking. De 
overeenkomst geldt voor 20 jaar. Na die periode krijgt 
de vereniging de verzameling in haar bezit. Als wij er 
tenminste goed op gepast hebben: 'zoals een goed 
huisvader betaamt', heet dat in de overeenkomst. 
De verzameling bevindt zich in het Gemeentehuis van 
Hilversum in een speciaal voor deze kaarten aange-
schafte kast. Niet iedereen mag en kan daar zo maar 
aankomen. 
De verzameling omvat 294 nummers. De heren De Lange en 
Prins hebben er vele uren werk in gestopt om van al 
deze 294 nummers een omschrijving te maken, ze een 
registratienummer te geven en een verwijzing te maken 
naar andere kaarten uit de verzameling. 

Zo kunt U bijvoorbeeld in de lijst vinden: 
nr. 84: Hilversum, bouwtekening huizen Groest nrs. 



102-100j plattegrond en aangezichten; C. Boekschoten; 

januari 1975; 1:100; Calque; 76-85. vgl. CB 114. 

Wij kunnen hieruit opmaken, dat de heer Boekschoten 
kennelijk in januari 1975 tekeningen gemaakt heeft van 
de huizen aan de Groest, zowel plattegronden als aan-
gezichtstekeningen, hoe groot die tekening is, welk 
materiaal hij ervoor gebruikt heeft en dat wij onder 
een ander nummer nog iets over deze huizen of tekening 
kunnen vinden. Als wij dan dat andere nummer opzoeken, 
zien wij daar dat er van diezelfde tekening ook nog 
een lichtdruk bestaat. Zo vinden wij van allerlei 
plekken in Hilversum een schat aan gegevens. Bij het 

De Ondertekening. 
Links mevr. Boekschoten, rechts de heer Timmer 



doorkijken van de lijst valt het oog op namen als 
Langgewenst, Kerkelanden, kaarten en grondgebruik, 
namen van eigenaars enz.. Dit vinden wij dan niet 
alleen van Hilversum, maar er zijn ook kaarten met 
betrekking tot het Gooi en verschillende plaatsen in 
en buiten het Gooi. 
De heer E. van Mensch is op het ogenblik nog bezig om 
de toegankelijkheid van de collectie te vergroten, 
zodat iedere belangstellende met hulp van deze docu-
mentatie kan aangeven welke kaarten hij of zij wil 
zien, zonder dat daarvoor allerlei kaarten van zijn 
plaats gehaald hoeven te worden. Wij hopen hiermee be-
schadiging te voorkomen. U begrijpt, dat de vereniging 
zich heel gelukkig mag prijzen met deze overeenkomst 
en dat wij het op vrijdag 9 december met de direct 
betrokkenen even gevierd hebben. Zodra alle werkzaam-
heden afgerond zijn, hoort U van ons hoe wij deze 
collectie voor een groter publiek onder de aandacht 
zullen brengen. 
Vanaf deze plaats danken wij nogmaals mevrouw 
Boekschoten bijzonder hartelijk, dat zij deze verzame-
ling, waar zijzelf zeer aan gehecht is, voor een 
grotere groep mensen bereikbaar gemaakt heeft. 

M.J.Th. Verdegaal-Ruhe 



Voor hen die dit aangaat 

Ondanks het in het oktober-nummer van 'Eigen Perk' 
gedane verzoek aan de 'trage betalers' hun contributie 
over 1983 te willen voldoen, zijn er toch nog enkelen 
die aan dit verzoek geen gevolg hebben gegeven. 
Dringend verzoek van de penningmeester om dit alsnog 
te doen. 

Het bestuur 
O 

Contributie 1984 

Gezien de aanzienlijke besparing op onze portkosten, 
worden de accept-girokaarten voor de ledencontributie 
1984 in navolgeng van verleden jaar, weer in 'Eigen 
Perk' bijgesloten. 
U vindt dus de voor U bestemde kaart opgeplakt op de 
enveloppe die dit nummer bevat. 

De penningmeester 

O 

Rectificatie 

In het verslag 'Excursie Nijenrode', geplaatst in het 
oktober-nummer van 'Eigen Perk', is een drukfoutje 
geslopen. Eén der voormalige bezitters wordt hierin 
genoemd te zijn ene Johan Astt; dit moet zijn: Johan 
Ortt. 


