
VAN HET BESTUUR 

Oproep 
In 1985 zal de Hilversumse Openbare Bibliotheek 
haar 75-jarig bestaan vieren. De medewerkers van 
de bibliotheek willen rondom dit feest ook een 
aantal historische activiteiten organiseren. Zij 
vragen ons allen: wie heeft of wie weet aardige, 
bijzondere of zo maar wat herinneringen aan 
Hilversum uit het jaar 1910. Men wil hiermee dan 
een tentoonstelling inrichten in een van de 
vestigingen van de bibliotheek. 
Daarnaast probeert men een literair-historische 
fiets/wandel/autoroute te ontwikkelen. 
Iedereen, die gegevens heeft over plaatsen in 
Hilversum, waar schrijvers gewoond of gewerkt 
hebben voor kortere of langere tijd, wordt ver-
zocht dit te melden. 
Een andere mogelijkheid is het aangeven van 
plaatsen in de Nederlandse literatuur waar Hil-
versum een rol speelt of een bepaalde plek in 
Hilversum. 
Beide meldingen kunt U doen bij: 
Mevrouw Van Voorden, Bibliotheek Lopes Diazlaan, 
Hilversum, telefoon: 035 - 83 02 51 of bij: 
de secretaris van het bestuur, de heer P. Timmer, 
Kastanjelaan 9, Loosdrecht. 



DOKTER J.F. VAN HENGEL 

Wie zich in de historie van Hilversum verdiept, 
komt ook in aanraking met de legendarische huis-
arts Johannes Fredericus van Hengel. 
De nagedachtenis van deze strijdbare mensenvriend, 
verdient dan ook, dat aandacht wordt besteed aan 
zijn leven van rusteloos werken voor het welzijn 
van zijn met minder aardse goederen bedeelde 
dorpsgenoten. 
De Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk' 
heeft dan ook gemeend, om in het kader van haar 
tweede lustrumviering deze figuur, die niet weg te 
denken is in de Hilversumse geschiedenis, en 
evenals Albertus Perk zijn stempel op het Hilver-
sumse leven van die tijd heeft gedrukt, aan de 
vergetelheid te onttrekken. 
Zij gaat dat doen door van 14 september tot 20 
oktober 1985 met een, in het Cultureel Centrum 'De 
Vaart' te houden tentoonstelling, het leven en 
werk van deze markante figuur te belichten. 
Voor het organiseren van deze tentoonstelling 
heeft zich een werkgroep gevormd, die inmiddels 
onder leiding van Drs.W.W. Pott, met haar werk-
zaamheden van start is gegaan. Deze groep behoeft, 
vanwege het vrij omvangrijke werk enige aanvul-
ling. Mocht U hieraan Uw medewerking willen 
verlenen, stel U dan in verbinding met de coördi-
nator van deze werkgroep, Drs.J.E. Lamme, Sterre-
laan 31, 1217 PR Hilversum, telefoon: 4 49 74. 
Ook zij die via boeken, geschriften, of in welke 
vorm dan ook mededelingen kunnen doen over leven 
en werk van dokter Van Hengel, worden gevraagd met 
de heer Lamme contact op te nemen. 

Namens de werkgroep 'Dr. Van Hengel herdenking' 
G.A.Th.J. Meijer 


