
VAN HET BESTUUR 
Begin 1988 werd 'Albertus Perk' benaderd door een commissie verbonden aan het Pro-
jectbureau dat de inrichting van het nieuwe Streekziekenhuis hier ter plaatse voorbereid. 
De commissie vroeg ideeën en suggesties voor de naam van het toekomstige zieken-
huis. 

Dit soort vragen zijn bij het Bestuur erg welkom. Onze vereniging stelt zich immers 
ten doel om bij te dragen tot het levend en levendig houden van ons rijke verleden. Er 
is binnen 'Albertus perk' en bij haar leden al ongelofelijk veel kennis over dat verleden 
vergaard. Deze kennis stellen wij maar ai te graag aan de gehele Hilversumse samenle-
ving beschikbaar. En vooral in die gevallen waarin een 'link' met de historie aan het he-
den en aan de toekomst een extra dimensie zou kunnen verlenen. In de naamgeving 
van het Streekziekenhuis zagen wij een kans om iets van ons rijke verleden te laten door-
klinken. Een welkome vraag dus van die commissie. 

Zoals U weet hebben enkele van onze leden zich vooreen verantwoorde naamgeving 
duchtig ingespannen. In 'Eigen Perk' van december 1988 hebben wij de resultaten daar-
van op blz. 101 gepubliceerd. Sindsdien is de naam van het nieuwe ziekenhuis nog eens 
enkele malen onderwerp van gesprek in Uw Bestuur geweest. Om een lange zaak kort 
te maken, wij zouden het bijzonder toejuichen als de bevoegde instanties zouden kun-
nen besluiten om het ziekenhuis te vernoemen naar Dr J.F. van Hengel. Voorzitter Piet 
Timmer heeft recentelijk in deze geest een brief aan het desbetreffende bestuur geschre-
ven en daarin onze argumenten samengevat. De unieke positie van dokter Van Hengel 
en zijn grote verdiensten voor Hilversum en het Gooi worden bondig opgesomd. In 1992 
zal het 100 jaar geleden zijn dat bij overleed. Piet Timmer vervolgt 'Door zijn vele maat-
schappelijke activiteiten, is hij meer dan een geslaagd en talentvol medicus. Hij heeft 
zijn hele leven gewijd aan de verbetering van de omstandigheden vooral van de kinderen 
en de arbeiders. Zijn naam op het nieuwe ziekenhuis geeft niet alleen werkelijk ideële 
zin aan het interne en externe gebeuren, maar is tevens een monument voor iemand 
die dat zelf niet gezocht zou hebben, maar dat wel in alle opzichten toekomt. 

Wij hopen dat ons voorstel gehoor vindt. 
A.v.d.S. 

JAARREDE VAN DE VOORZITTER 
uitgesproken tijdens de jaarvergadering 

op woensdag 22 maart 1989 

Het jaarverslag van onze secretaris heeft U kunnen lezen in het laatste nummer van 
ons tijdschrift 'Eigen Perk'. Nieuwe initiatieven en weer veel geslaagde activiteiten 
staan daarin vermeld, meebeleefd door een groeiend aantal leden op onze maande-
lijkse ledenavonden. Het is goed om dit vast te stellen! Het is ook een stimulans om 
op deze wijze verder te gaan. En plannen zijn er nog genoeg. 

Uw bestuur blijft haar best doen om zich toe te leggen op haar taken overeenkomstig 
de doelstellingen van de vereniging: onderzoek en studie en het bekend maken van 
Hilversums geschiedenis en in relatie daarmee die van het wijdere gebied tussen 
Vecht en Eem. 

Daartoe dienen onze maandelijkse ledenavonden, maar ook de organisatie van ten-
toonstellingen en excursies; het uitgeven van ons tijdschrift tevens contactblad 'Eigen 
Perk' en andere geschriften; het vormen van werkgroepen voor een bepaald onder-



zoek; het bewaren van een archief en gaat U zo maar door! 
Uw vereniging staat op het standpunt dat het historisch besef voor het cultureel le-

ven van een plaatselijke gemeenschap in al haar geledingen van hoge waarde is. Zo 
wil onze vereniging zich strijdbaar blijven opstellen ten aanzien van monumentenzorg 
en wil zij het verleden respecteren in al die vormen waarin dit iets van waarde heeft 
nagelaten aan de stad van nu. 

Het onderwerp van deze ledenavond getuigt van deze taakstelling. Ik mag U straks 
voorstellen aan de drie inleiders van het onderwerp villaparken en ditmaal met name 
het Nimrodpark en het Diergaardepark, wijken die toch mede aan de faam van hilver-
sum als tuinstad hebben bijgedragen. Hoe is zo'n woongebied ontstaan en hoe 
kijken wij er vandaag vanuit een historisch, architectonisch en planologisch oogpunt 
tegenaan ten einde de vraag te beantwoorden hoe ook wij hier kunnen bijdragen aan 
het levend en levendig houden van ons rijke verleden? 

Ook een recente publicatie in het laatste nummer 'Eigen Perk' van de hand van ons 
gewaardeerde lid, de heer Max Cramer over de behoudenswaardige, maar op dit mo-
ment zo verwaarloosde prof. Van Reesbank wijst ons op één van de taken die 'Albertus 
Perk' zich stelt; namelijk haar zorg voor behoud van monumenten. 

Het is ook om deze reden dat wij contacten met de Stichting 'Hilversum, Pas Op', 
hebben geïntensiveerd. Voor de activiteiten van deze stichting bieden wij blijvend 
plaatsruimte in ons tijdschrift. 

Bij dit alles vraagt Uw bestuur zich in haar doen en laten telkens af: doen we het 
zo goed? En omdat 'Albertus Perk' een vereniging is van en voor leden blijft het steeds 
opnieuw weer vragen om een klankbord -ideeën en suggesties of beleidspuntenad-
vies van U. 

Onze vereniging staat op voor een ieder maar dient ook aanspreekbaar te zijn van 
leden naar bestuur. In dit kader van contacten, en van communicatie en informatie, 
dacht ik er dit jaar goed aan te doen om de huidige bestuursleden-die U misschien 
alleen van naam kent eens in persoon aan U voorte stellen, zodat U in deze en de pau-
zes van toekomstige ledenavonden hen kunt aanspreken over zaken waarvan U meent 
dat zij van belang zijn voor een toekomstig beleid-maar ook en gewoon ter kennisma-
king-voor een praatje enz. Zij hebben vanavond een badge op en zitten even bij el-
kaar. Zo kunt U herkennen welke naam bij welke persoon hoort en welke speciale taak 
zij in het bestuur vervullen. 

(Hierna werden de bestuursleden voorgesteld). 

Uw vereniging is nog jong! Bijna 15 jaar jong! In 1990 zal het derde lustrum groots ge-
vierd worden. Een grote werkgroep is al heel lang en intensief met alle voorbereidingen 
bezig, om er in de maanden september en oktober van dat jaar een zeer bijzonder eve-
nement van te maken. U hoort daarover in de toekomst nog meer. 

Tenslotte: ik zei U al: 15 jaar jong En Uw vereniging hoopt jong te blijven. Zij heeft 
in de loop van de jaren een plaatsje weten te veroveren in de Hilversumse gemeen-
schap en is daar moeilijk nog uit weg te denken. Het is een levendige ontmoe-
tingsplaats geworden met veel vriendschappelijke contacten tussen al diegenen die 
zich als serieuze liefhebbers of als belangstellenden in een boeiende materie willen 
verdiepen. 


