
VAN HET BESTUUR 
Onverwachte gebeurtenissen hebben het doen en laten van uw bestuur in het 
afgelopen najaar nogal sterk beïnvloed. Met name de versnelde facsimile-uit-
gave van de 'Geneeskundige Plaatsbeschrijving van het Gooiland' van Dr. J.F. 
van Hengel heeft ons veel hoofdbrekens en energie gekost. De weerslag van 
al die gebeurtenissen vindt u terug in dit nummer van Eigen Perk, dat welhaast 
een themanummer bij dit boek is geworden. Elders in dit blad kunt u lezen hoe 
de heruitgave tot stand is gekomen. Ook dat daarbij niet alles naar wens is verlo-
pen en dat uw bestuur zich met name niet kan verenigen met het in het boek 
opgenomen nawoord. 

Het is tevens spijtig dat de rol van 'Albertus Perk' bij deze uitgave in de lokale 
pers onderbelicht bleef. Daarom vanaf deze plaats hulde en dank aan die leden 
die zo spontaan en in zo grote getale reageerden op ons verzoek tijdens de le-
denavond in oktober om te helpen met het vouwen van kaarten en tabellen voor 
dit bizondere boek. Dat was fantastisch! In deze dank betrekken we ook graag 
het Cultureel Centrum De Vaart en het Streekarchief die ons voor deze aktiviteit 
onderdak boden. 

Ter gelegenheid van de herdruk werden bloemen gelegd op het naamloze 
graf van Van Hengel en de markante grafsteen van Dr. S. Stratingh Tresling, de 
medeauteur van het boek. Een eerbetoon aan deze voortreffelijke mannen, 
maar ook een signaal richting gemeete dat het toch echt tijd wordt om Van Hen-
gel een passend gedenkteken te geven. En om de verwaarlozing van de be-
graafplaats aan de Oude Torenstraat aan te pakken. Maar dat is een ander ver-
haal... 

Door al deze aktiviteiten is het geplande programma van de ledenavond van 
november verschoven naar februari. Dan komt de werkgroep Toerisme met het 
eerste verslag van haar aktiviteiten. 

Ook een aantal artikelen die voor dit nummer van EP waren voorbestemd 
moet noodgedwongen verschuiven naar een volgende keer. Inleiders en au-
teurs hebben voor deze verschuiving gelukkig begrip getoond. 

Uw bestuur beraadde zich verder op de komende ledenavonden. Het gehele 
jaarprogramma is voorbereid en zal worden afgerond met een excursie in mei. 
In het komend nummer van EP kunt u hierover meer lezen. 

Verder gaan we ijverig door met de voorbereiding van het lustrum in 1990, 
dat in het teken zal staan van 'Hilversum 1850'. Er wordt momenteel overlegd 
meteen aantal mensen die mogelijk deel gaan uitmaken van twee werkgroepen 
die een tentoonstelling en een publikatie gaan voorbereiden. 

Dit nummer van EP ziet er ten dele anders uit dan u gewend bent. Dankzij 
het prima tikwerk van Thea Velthuizen, de zegeningen van de techniek en de 
niet geringe steun van onze uitgever Verloren is een deel van dit nummer ge-
drukt in beter leesbare lettertypes. In de komende nummers hopen we hiermee 
door te gaan. 

Rest ons u goede Kerstdagen toe te wensen en een heel gelukkig Nieuwjaar. 
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