
Een grote historische markt Nostalgia
Naarden

Op zaterdag 19 juni aanstaande zal de Vesting
Naarden gastvrijheid geven aan een grote “histori-
sche markt” waaraan ook Albertus Perk mee doet.
In en rond de Grote Kerk zal het volgende te zien
en te doen zijn:

om 10:30 uur
Een big band speelt een feestelijke fanfare met
muziek uit de jaren ’20 en ’30. Een stoet oude au-
to’s uit die tijd rijdt de stad binnen en beweegt zich
naar de kerk. Na aankomst wordt Nostalgia Naar-
den officiëel geopend. De old timers zijn tot half
twaalf te bezichtigen en rijden dan weg voor een
rondrit door het Gooi. Van 14:00 uur tot 16:00 uur
staan ze bij de Grote Kerk weer ter bezichtiging.

van 11:00 uur tot 16:00 uur
De stadsomroeper houdt het publiek op de hoog-
te van alle evenementen. In de kerk hebben de
historische kringen uit de regio een kraam met
presentaties. De locale musea zullen een speciale
tentoonstelling inrichten. Het Naardense streekar-
chief vertoont non-stop historische films. Na een
stadswandeling waaraan een leuke prijsvraag ver-
bonden is kunt u weer op krachten komen met
een historisch hapje. De kerktoren is te beklimmen
voor (bij helder weer) een schitterend uitzicht over
het noordelijk deel van het Gooi. Weer beneden
worden u oude ambachten en klederdrachten ge-
demonstreerd.

Om 12:00 uur treedt een dansgroep op, om
13:00 uur is er een show van oude fietsen en om
14:00 uur een show van hoeden uit de periode
1900 tot 1940. Die fietsen komen om 15:00 uur
nog eens terug en om 16:00 uur zal de feestelijke
dag met een taptoe worden afgesloten

Namens de organiserende vereniging TVE nodi-
gen wij u allen van harte uit om op die zaterdag
naar Naarden te komen. Neemt vooral uw kinde-
ren en kleinkinderen mee!

Inschrijvingen Gulden Boek

Het is een goede traditie dat op 4 maart, de offi-
ciële verjaardag van de gemeente Hilversum, een
aantal Hilversummers vanwege hun bijzondere
verdienste wordt geëerd en wordt ingeschreven in
het Gulden Boek van de gemeente. Dit jaar wer-
den behalve mevrouw Hendrika Johanna Denge-
rink ook de heren De Jager en Renou ingeschre-
ven. Vooral vanwege hun activiteiten op historisch
gebied is het de moeite waard hier nog eens de
verdiensten van laatstgenoemde heren te vermel-
den. 

Hendrikus Cornelis de Jager (geboren 16 de-
cember 1915) is een geboren Erfgooier en heeft
een groot deel van zijn leven aan de behartiging
van de belangen van de Erfgooiers gewijd. Hij
trad in 1941 in dienst bij de Vereniging Stad en
Lande van Gooiland en werd in 1957 secretaris-
penningmeester van de vereniging. In deze func-
tie maakte hij zich onmisbaar, vooral ook bij de af-
wikkeling van de liquidatie van de Vereniging en
de oprichting van de rechtverkrijgende Stichting.
Bij deze Stichting bekleedde hij de functie van
penningmeester tot ver na zijn pensioengerechtig-
de leeftijd. Onder zijn verantwoordelijkheid werd
het belangrijke archief van de erfgooiersvereni-
ging en -stichting overgebracht naar het Stadsar-
chief te Naarden waar het voor het nageslacht
wordt behouden en voor raadpleging beschik-
baar is. Door zijn betrokkenheid bij de Erfgooiers
bezit de heer De Jager een enorme kennis over de
Gooise geschiedenis en over de genealogieën
van de erfgooiersfamilies. Om nog een andere re-
den is de heer De Jager van belang geweest voor
onder meer onze  historische kring. In een andere
functie, nl. als penningmeester in het bestuur van
de oud-katholieke parochie Sint Vitus is hij mede-
initiator geweest van de bouw van het gemeen-
schapshuis De Akker, waar ‘Albertus Perk’ de
maandelijkse ledenavonden houdt.

François Renou (geboren 15 juli 1915) is een
wel heel goede bekende van onze vereniging. Het
voert hier te ver om al zijn verdiensten voor de ge-
schiedschrijving en het monumentenbehoud van
onze plaats op te sommen. Toch noemen wij hier
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de belangrijkste: hij was mede-oprichter van onze
vereniging en schreef een aantal artikelen voor Ei-
gen Perk over de Hilversumse monumenten; hij
heeft tezamen met anderen de aanzet gegeven tot
oprichting van de stichting “Hilversum, Pas Op”;
hij was vele jaren bestuurslid van de stichting Tus-
sen Vecht en Eem en tevens redactielid van het
tijdschrift van die stichting; hij was jarenlang lid
van de monumentencommissie en de straatna-
mencommissie van de gemeente; hij was lid van
de begeleidingscommissie van de historische af-
deling van Cultureel Centrum “De Vaart” en later
van het Goois Museum. François Renou was eige-
naar van kantoorboekhandel Schaaf en heeft als
zodanig altijd de uitgave en verkoop van vele boe-
ken over de geschiedenis van het Gooi en Hilver-
sum in het bijzonder verzorgd. Hoezeer hij de ge-
schiedschrijving een warm hart toedraagt blijkt
nog eens te meer uit het feit dat hij het archief van
de boekhandel in bewaring heeft gegeven bij het
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in
Hilversum.

Lijst burgeroorlogslachtoffers aangevuld

Door de Hilversumse Werkgroep Herdenking mei
’40-’45 is in 1985 een lijst van burgeroorlogslacht-
offers van de Tweede Wereldoorlog opgesteld.
Deze ligt ter inzage in een vitrine in de Burgerzaal
van het Hilversumse raadhuis. De lijst bevat de na-
men van alle Hilversumse ingezetenen die door
terreur van het nazi-regime hier of in het buiten-
land zijn omgebracht. Naarmate de tijd verstrijkt
komen soms fouten en omissies in de lijst aan het
licht. Deze worden dan door de werkgroep ver-
werkt en in de lijst gecorrigeerd. 

Bij het onderzoek naar de gevolgen van de raz-
zia op 23 oktober 1944 is door drs. Egbert Pelgrim
een lange lijst van tachtig aanvullingen en verbe-
teringen op deze lijst gemaakt. Hieronder bevin-
den zich circa vijftig namen die nog niet op de lijst
vermeld stonden. Het betreft hier slachtoffers die
vielen op weg naar en tijdens het verblijf in Bram-
sche, Hamm en andere Duitse plaatsen. Allen wa-
ren Hilversummers die bij de razzia waren betrok-
ken en in Duitsland te werk werden gesteld. Voor
hen is op 23 oktober 1997 een monument onthuld
bij het Sportpark. In het boek Aufstehen, Kaffee
Holen dat vorig jaar werd gepubliceerd en waarin

de razzia en de gevolgen ervan door onder meer.
Egbert Pelgrim zijn beschreven, is de lijst met raz-
zia-slachtoffers ook afgedrukt. Pelgrim geeft in het
boek een uitgebreide verantwoording van de wij-
ze waarop de lijst tot stand kwam en welk onder-
zoek daarvoor door hem is verricht. Dit was reden
voor de werkgroep om de lijst met burgeroorlog-
slachtoffers nu met deze namen aan te vullen. Be-
halve in de vitrine in de Burgerzaal (waar steeds
twee, wisselend openliggende pagina’s te lezen
zijn) is de volledige lijst van burgeroorlogslacht-
offers ook in te zien bij het Streekarchief voor het
Gooi en de Vechtstreek, Oude Enghweg 23. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur.

In memoriam Bernard Dijkstra, een Bus-
sumse Hilversummer

Op 16 maart jl. overleed te Bussum Bernard Dijk -
stra. Hij werd 76 jaar. Voor Hilversum was hij van
bijzonder belang vanwege zijn deelname gedu-
rende de laatste tien jaar aan de Werkgroep Her-
denking mei 1940-1945. Daarnaast was hij actief
als secretaris van de afdeling ’t Gooi van de ver-
eniging van ex-politieke gevangenen (expogé) en
als secretaris van de afdeling ’t Gooi, Eemland en
Vechtstreek van de Nationale Federatieve Raad
Voormalig Verzet Nederland. Aan deze organisa-
ties was hij met hart en ziel verbonden. 

Bernard Dijkstra verloor in 1942 als negentienja-
rige zijn vader in een concentratiekamp. Eigenlijk
is deze deelnemer aan de februaristaking van
1941 nooit helemaal losgekomen van de oorlog
en de bezetting en de lange arm van die periode
reikte tot aan zijn dood. Dit verklaart ook zijn ge-
drevenheid om betrokken te blijven bij activiteiten
gericht op herdenking van de bezettingstijd.

Eén van zijn belangrijkste verdiensten voor Hil-
versum is de samenstelling van het in 1985 inge-
stelde gedenkboek voor Hilversumse oorlog-
slachtoffers dat een plaats heeft gekregen in een
vitrine in de Burgerzaal van het raadhuis. In dit ge-
denkboek zijn de namen van bijna 2300 personen
opgenomen. Bernard heeft daarvoor intensief on-
derzoek verricht bij het Rode Kruis en in Duitsland.
Het gedenkboek is verdeeld in een aantal rubrie-
ken:
– omgekomen joodse Nederlandse wonende in
Hilversum in 1940-1945;
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– omgekomen joodse Nederlanders geboren in
Hilversum;
– omgekomen joodse en andere vluchtelingen uit
Duitsland en door de nazi’s bezette gebieden;
– verzetsslachtoffers, militaire- en overige burger-
slachtoffers: hij heeft er nog aan meegewerkt dat
zeer recent (zoals hierboven staat vermeld) ook de
namen van slachtoffers van de razzia van 23 okto-
ber 1944 aan deze lijst werden toegevoegd.

Ook zorgde hij er mede voor dat op de wanden
van de koffiekamer naast de raadzaal in het raad-
huis de namen van 335 kinderen die de bezet-
tingsjaren niet hebben overleefd staan geschreven.

De naam van Bernard Dijkstra noemen wij met
dankbaarheid.

Bert Buddingh’
voorzitter werkgroep Herdenking mei ’40-’45
voorzitter voormalig verzet ‘t Gooi, Eemland en
Vechtstreek
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