
AGENDA 

woensdag 28 maart 1990 
Tuinen en buitenplaatsen van 's-Graveland 
Zoals al vermeld in het vorige nummer van EP is 
dit de lezing van Drs Heimerick Tromp uit Ame-
rongen, die in november j.l. onverwacht niet 
door kon gaan. De heer Tromp is stafmedewer-
ker bij de Stichting tot behoud van particuliere 
buitenplaatsen te Elburg. Deze avond zal hij ons 
vertellen over de 's-Gravelandse buitenplaatsen. 
Met hulp van dia's zal hij ons meevoeren naar bij-
zondere manieren van tuinaanleg en naar min-
der bekende buitenhuizen. 

Het is een voor hem zeer bekend terrein. Samen 
met Jacob Six schreef hij een zeer lezenswaar-
dig boekje over dit onderwerp, dat in 1975 ver-
scheen. 

Aan deze lezing gaat een korte ledenvergade-
ring vooraf. In verband daarmee begint de 
avond om 20.00 uur precies. 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
* Opening 
* Kort verslag jaarvergadering 22 maart 1989 (EP 

1989/2, blz. 56) 
* Jaarverslag 1989 van de secretaris (zie dit num-

mer van EP) 
* Jaarverslag 1989 van de penningmeester (zie dit 

nummer van EP) 
* Verslag kascommissie (zie dit nummer van EP) 
* Jaarrede van de voorzitter 
* Rondvraag en sluiting 

woensdag 25 april 1990 
De Monnikenberg met het klooster De Stad 
Gods 
Een dialezing gevolgd door een excursie enkele 
dagen later. Voor de pauze vertelt Kees van Ag-
gelen over het landgoed en de villa Monniken-
berg. De naam doet vermoeden dat deze iets 
met het klooster te maken heeft, maar niets is 
minder waar! 

Na de pauze vertellen de kloosterzusters M.J. 
van der Lee en J.B. van Straaten over de religieu-
se aspecten van het klooster en het klooster-

werk. Ze behoren tot de orde van de zusters Au-
gustinessen van Sint-Monica. Het klooster werd 
pas na de 2e WO gesticht. Het werk dat er ge-
daan wordt is veelzijdig maar valt grotendeels 
onder maatschappelijk werk. 

Zaterdag 28 april 1990 
Excursie naar Monnikenberg en bezoek aan 
klooster De Stad Gods 
In aansluiting op de dialezing van 25 april vindt 
een excursie plaats naar het landgoed Monni-
kenberg aan de Soestdijkerstraatweg. Kees van 
Aggelen leidt ons rond bij een wandeling over 
het landgoed en het bezoek aan de boerderij 
Monnikenberg, gebouwd in 1848. Daarna wor-
den we verwacht in het klooster waar we in de 
gelegenheid zullen worden gesteld het klooster-
leven van dichtbij mee te maken. 

Het lijkt ons een unieke gelegenheid om eens 
kennis te maken met een stukje heel onbekend 
en tegelijk heel interessant Hilversum. (Mocht u 
geen vervoer hebben naar de Monnikenberg, 
dan zullen we daar op de ledenavond van 25 
april een mouw aan passen!). 

Van de penningmeester 
De oproep van onze voorzitter aan de leden van 
Albertus Perk' om, bij wijze van een cadeau 
voor het vieren van ons derde lustrum, de jaar-
lijkse contributie met een extra bijdrage te willen 
verhogen, is in gunstige zin ontvangen. 

Ruim de helft van de toegezonden accept-giro 
formulieren zijn nu binnen en het is verrassend 
te noemen, hoe door velen hierop financieel is 
gereageerd. 

Het bestuur, en zeker Uw penningmeester, 
dankt hen allen voor hun vrijgevigheid en hoopt, 
dat zij die hun contributiebetaling nog moeten 
overmaken, ook hun financiaale steun zullen wil-
len geven om een waardige viering van Albertus 
Perk's derde lustrum mogelijk te maken. 

G.A.Th.J.M. 



VAN HET BESTUUR 

De afgelopen maanden is uw bestuur minder 
frequent bijeen gekomen. Wel werd er veelvul-
dig overlegd in kleiner verband met vertegen-
woordigersvan het bestuur van de Stichting 'Hil-
versum Pas Op'. Onze gezamelijke visie op de 
stedebouwkundige ontwikkeling van Hilversum 
moest zijn definitieve vorm krijgen en daarvoor 
was veelvuldig overleg noodzakelijk. 

De presentatie van onze visie heeft uiteindelijk 
zijn beslag gekregen op een speciale bijeen-
komst met afgevaardigden van alle in de ge-
meenteraad vertegenwoordigde politieke partij-
en. Een uitgebreid verslag van deze gebeurtenis 
op 1 februari j.l. staat in dit nummer van EP. 

De vraag of al onze inspanning zinvol is geweest 
is moeilijk te geven. Al jaren is uw bestuur bezig 
om meer begrip te kweken voor Hilversums his-
torie en wat daarvan zichtbaar rest: oude pand-
jes, stratenpatroon en jongere monumenten. In 
officiële stukken en nota's zoals het onlangs ver-
schenen rapport 'Hilversum, levendige stad in 
het groen' en in het Metrum-rapport over de bin-
nenstadsontwikkeling is daarvan maar bitter 
weinig terug te vinden. Alle aardige uitspraken 
van de politici ten spijt bekruipt ons toch het ban-
ge gevoel dat het korte termijn denken prevaleert 
en dat nu gedane beloften na de verkiezing weer 
snel worden vergeten. 

Maar laten we niet al te sceptisch zijn. Mede 
door onze aandacht lijkt het plan voor een veel 
te groot gebouw aan de Kerkbrink te worden in-
getrokken en wordt er binnen het gemeentelijk 
apparaat naar wegen gezocht om de Dienst Mo-
numentenzorg ambtelijk beter te ondersteunen. 

Het lijkt zaak om - meer dan we dat in het verle-
den hebben gedaan - de ontwikkelingen cri-
tisch te volgen. Het is uw bestuur duidelijk dat 
een snel groeiende vereniging als AP een factor 
van betekenis kan zijn in de discussie over de in-
grijpende stedebouwkundige ontwikkelingen 
die ons te wachten staan. 

Het was een feestelijke gebeurtenis toen wij op 
20 januari j.l. aan Dr PW. de Lange het eerste 
exemplaar mochten uitreiken van zijn boek. 

Het zou leuk geweest zijn als deze gebeurtenis 
had plaatsgevonden tijdens een ledenavond, 
maar gezien de hoge leeftijd van de heer De 
Lange werd daarvan afgezien. De uitreiking 
vond nu in besloten kring plaats in het Goois Mu-
seum. 

De regionale pers was goed vertegenwoordigd. 
Ook twee radiorubrieken (VARA en NCRV) be-
steedden ruim aandacht aan dit niet alledaagse 
gebeuren. 

Zowel bij uw bestuur als bij de heer De Lange zelf 
heerste duidelijk enige opluchting dat het on-
danks allerlei problemen toch gelukt was. Van 
veel leden hebben wij inmiddels enthousiaste 
reacties gekregen over het boekje dat we dank-
zij een donatie van de heer De Lange gratis kon-
den toesturen. 

Ook de heer De Lange kreeg van een aantal le-
den een leuke reactie. 

Het boekje heeft geleid tot aanmelding van een 
aantal nieuwe leden. Zoals u begrijpt hebben we 
daartegen geen bezwaar. 

Tot slot de vermelding dat een afvaardiging van 
uw bestuur een gesprek heeft gehad met de 
burgemeester, Mevr. Kraayeveld-Wouters. Een 
plezierig contact, waarin we over doelstellingen 
en aktiviteiten van onze vereniging hebben ge-
sproken. De burgemeester toonde zich duidelijk 
geïnteresseerd. 

Een voorontwerp van een reliëf in brons van de 
kop van Dr Van Hengel werd bekeken. De bur-
gemeester zegde toe zich te willen inspannen 
voor realisatie van de plaquette op de plaats van 
het oude woonhuis van deze belangrijke Hilver-
summer uit de vorige eeuw. 

J.E.L. 



Jaarverslag van de secretaris. 
In het veertiende verenigingsjaar kwamen leden 
en andere belangstellenden acht maal 's avonds 
bijeen. Vier keer was de omgeving van Hilver-
sum onderwerp van een lezing. In januari sprak 
Prof. Blok over het ontstaan van de plaatsnamen 
in het Gooi en in februari de heer Van der Kolk 
over de Ambachtsheerlijkheid Ankeveen. Het 
boerenbedrijf tussen Gooi en Vecht en de ont-
wikkeling daarvan sinds de Middeleeuwen was 
het onderwerp van de lezing van Dr Arie Manten 
in april. Veel aandacht trok ook de inleiding over 
Blaricum en de daarop aansluitende excursie 
naar ons pittoreske buurdorp in mei. Circa veer-
tig Hilversummers werden gastvrij onthaald en 
enthousiast rondgeleid door leden van de Histo-
rische Kring Blaricum. Een typisch Hilversums 
onderwerp was dit jaar het ontstaan van de villa-
parken Nimrod- en Diergaardepark. De inleidin-
gen van mevrouw Lucia Albers en de ons beken-
de Annet Koenders en Max Cramer trokken veel 
belangstelling, vooral ook van de bewoners van 
de villawijken in kwestie. In mei en september 
sloot de inleiding aan bij de exposities in het 
Goois Museum. De heer Egbert Pelgrim sprak in 
mei over de Hilversumse schutterij, de heer Van 
Leeuwen in september over de Erfgooiers. In ok-
tober verwisselden wij de Akker voor een keer 
met het wijkgebouw 'De Schaapskooi', gren-
zend aan de Sint Vituskerk. De heer Hoogewoud 
sprak over architect Cuypers en diens bouwwer-
ken. Aansluitend werden wij in de Sint Vituskerk 
rondgeleid, die Cuypers circa honderd jaar ge-
leden in Hilversum bouwde. Een andere hon-
derdjarige kerk, de Oud-Katholieke kerk aan het 
Meikpad, stond centraal op de novemberavond. 
Ook hier werd de lezing, dit maal door Dr. Martin 
Parmentier, gevolgd door een rondleiding in het 
kerkgebouw. De opkomst bij de ledenavonden 
was met 60 tot incidenteel meer dan 100 leden 
en andere belangstellenden zeer bevredigend. 

De samenstelling van het bestuur onderging 
geen verandering. Het bestuur kwam acht maal 
bijeen. De voorbereiding van het derde lustrum 
en de financiering van de beoogde activiteiten 
vroeg toenemende aandacht. Er is onder ande-
re besloten om daarvoor een eenmalig beroep 

te doen op de eigen leden. De voorbereidingen 
voor het lustrum verlopen volgens plan. Een an-
der onderwerp dat veel aandacht vroeg waren 
de initiatieven van B&W om tot een herstructure-
ring van het centrum te komen. Het bestuur 
juicht deze initiatieven in beginsel toe. Zorgwek-
kend is evenwel dat de bescherming van de his-
torisch en architectonisch waardevolle elemen-
ten uit ons dorp bij de plannenmakers nauwelijks 
lijkt mee te tellen. Albertus Perk heeft in de loop 
van het jaar de krachten met de Stichting 'Hilver-
sum, Pas Op!' gebundeld, hetgeen tenslotte ge-
leid heeft tot een druk bezochte forumavond op 
1 februari 1990. Onze vereniging heeft zich daar-
mee duidelijk en actief in de schijnwerpers van 
de publiciteit geplaatst. Het bestuur heeft daar-
over geen enkele negatieve reactie ontvangen. 
Integendeel, veel leden hebben ons hun tevre-
denheid over dit beleid laten blijken. 

Naast deze nieuwe activiteiten vroeg de voor-
bereiding van de ledenavonden regelmatig aan-
dacht. Ook dit jaar willen wij sprekers en luiste-
raars, die gezamenlijk de ledenavonden tot een 
succes maken, daarvoor hartelijk dankzeggen. 

De samenwerking met 'Hilversum' Pas Op!' is dit 
jaar duidelijk geïntensiveerd. Het voorbereiden 
van een gezamenlijk optreden op de foruma-
vond is hierboven reeds gememoreerd. Al sinds 
het begin van 1989 gebruikt 'Pas Op' ons tijd-
schrift 'Eigen Perk' om haar donateurs te berei-
ken. Het daartoe gemaakte arrangement tussen 
de twee verenigingen functioneert tot beider te-
vredenheid. De heer Drs E.J. Pelgrim is tot de re-
dactie van 'Eigen Perk' toegetreden. Het tijd-
schrift heeft gedurende het gehele jaar veel aan-
dacht aan het eeuwfeest van de Oud-Katholieke 
kerk in Hilversum geschonken. Het goede aan-
bod van kopij maakte het mogelijk en gewenst 
om het december-nummer extra dik te maken. 

Tenslotte het aantal leden. Een extra werfactie 
onder meer gericht op de jubilerende Oud-
Katholieke bevolking van Hilversum, bracht het 
ledental op 410, een fraaie stijging van 70 leden 
in 1989. 

AvdS 



HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING 'ALBERTUS PERK' 
Staat van baten en lasten 

BATEN 
contributies 
verkoop publicaties 
opbrengst advertenties 
subsidie gem. Hilversum 1989 
rente 
donaties leden 
lustrum 1990 
- ve rkoop boekje woningbouw 
-ve rkoop monografieën 
-b i jd rage monograf. onderwijs 
-subs id ie boekje woningbouw 
-sponsor ing maquette 
-ex t ra bijdrage leden 
-bes ted ing bestemmingsres. 
-negat ief resultaat 1990 

LASTEN 
drukkosten 'Eigen Perk' 
portokosten 
zaalhuur de Akker 
representatiekosten 
papierwaren/kopieën 
l idmaatschappen 
aankoop publicaties 
div. organisatiekosten 
toevoeging aan reserve t.b.v.lustrum 1990 
lustrum 1990: 
-maque t te ten tentoonstelling 
- b o e k woningbouw 
-monogra f ieën 
-affiche/secr.kstn/receptie tentoonstelling 
positief resultaat 1989 

Rekening 1989 
9125,00 
2856,00 
1340,00 
1400,00 
256,43 
814,30 

f 15791,98 

5984,66 
1338,99 
865,00 
404,10 
159,60 
221,00 

3211,18 
846,48 

2000,00 

760,97 

Begroting 1990 
9 0 0 0 , -
1000,-
1000, -
1400,-
2 0 0 , -

2700,-
3900,-

600,-
1500,-
4000,-
1600,-
4705,-

195,-

f31800,-

7000,-
1900,-
1000,-
500,-
500,-
200,-

1000,-
700,-

6250,-
5200,-
5700,-
1850,-

f 15791,98 f 31800 , -

BALANS op 31 december 1989 

kas 
bank 
postbank 

389,92 
4384,93 
2875,12 

subsidie gem. H'sum: 
- j aa r 1988 
- j a a r 1989 
voorraad boeken en publicaties 

f 7649,97 

1400,-
1400,-

p.m. 

M 0449,97 

crediteuren 
drukkosten 'Eigen Perk' 
drukkosten uitgave 'Hilversumse Schutterij 
portokosten 

bestemmingsreserve1 

kapitaal2 

1510,15 
5 0 0 , -
168,40 

f2178,55 
5655,75 
2615,67 

f 10499,97 

1 overzicht bestemmingsreserve 
voor aankoop archiefkast 
voor aank. van bijzondere historische boeken 
voor 3e lustrum 1990: 
reserve op 1 januari 1989 4205,75 
in 1989 ten laste gebracht: 
spec. aankoop 100 ex. Geneesk. plaatsberschr. v. Hengel 1500,-

f 2705,75 
toegevoegd in 1989 2 0 0 0 , -

2 overzicht kapitaal 
kapitaal op 1 januari 1989 
toegevoegd: positief resultaat 1989 

kapitaal op 31 december 1989 

250,-
700,-

4705,75 

f 5655,75 

1854,70 
760,97 

f2615,67 



Jaarverslag van de penningmeester 
Met het financiële overzicht van 1989 in dit 
nummer van 'Eigen Perk' kan ieder zich op de 
hoogte stellen van het, op financieel terrein, rei-
len en zeilen van onze Hilversumse Historische 
Kring. 

De baten voor 1989 stegen in vergelijk met 
1988, mede door aanwas van nieuwe leden en, 
verheugend verschijnsel, de aan de leden ge-
vraagde extra bijdrage i.z. ons visitekaartje 'Ei-
gen Perk', dat met f814,30 werd gehonoreerd. 

Een tegenvaller was het magere bedrag van 
f 15,21 dat ons als subsidie over het jaar 1987 
door de Gemeente Hilversum werd uitgekeerd. 

De lasten bleven over het algemeen binnen de 

raming, met evenals voorgaand jaar, een uit-
schieter in aankoop en uitgave van door de His-
torische Kring uitgegeven publicaties. 

Met het in het najaar te vieren derde lustrum 
van 'Albertus Perk', waarmede extra kosten ge-
paard gaan, doet Uw penningmeester een be-
roep op alle leden die hun contributie nog niet 
hebben betaald, dit alsnog p.o. te willen doen. 

Tot besluit mijn wens, dat het derde lustrum-
jaar van de Hilversumse Historische Kring, en 
ook voor haar leden een, in alle opzichten, goed 
en geslaagd jaar zal mogen worden. 

G.A.Th.J. Meijer 

Verslag van de kascommissie 
Ondergetekenden hebben als aangewezen le-
den van de kascommissie, de boeken gecontro-
leerd en in orde bevonden. 

Derhalve stellen wij de vergadering voor, de 

penningmeester, de heer G.A.Th.J. Meijer, te de-
chargeren. 

w.g. L. Sluijter-Dubois M. von Glahn 


