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Aanwezig waren beide
en 40 leden.

LEDENVERGADERING

ereleden,

OP 26

vijf bestuursleden

Om 20.10 uur opende de voorzitter, de heer P.
Timmer, de vergadering en heette niet alleen de
leden, maar ook de overige belangstellenden van
harte welkom.
De notulen van de jaarvergadering 1985, die de heer
Timmer in
zijn kwaliteit
als secretaris had
geconcipieerd, werden door hem voorgelezen. Deze
notulen gaven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en werden goedgekeurd.
Vervolgens hield de heer Timmer zijn jaarrede. Hij
begon met een korte terugblik op het afgelopen
jaar, dat gekenmerkt werd door de viering van het
tweede lustrum. Dit jaar is droevig geëindigd door
het verscheiden van ons lid de heer Joop Reinboud.
Bij de vele verdiensten van de heer Reinboud stond
de voorzitter uitvoerig stil. Vervolgens ging de
heer Timmer in op de plannen die het bestuur voor
de komende jaren aan het ontwerpen is. De hoop werd
uitgesproken dat deze plannen door een nog grotere
vereniging gedragen kunnen gaan worden en allen
werden opgeroepen om voor nieuwe leden te zorgen.
Achtereenvolgens werd het toerisme-project, een
plan voor gevelstenen en ideeën voor het vastleggen
van oral history kort gepresenteerd. Ook het derde
lustrum, nog ruim vier jaren weg, begint reeds de
aandacht van het bestuur te krijgen. Wil onze
vereniging een werkelijke functie in de Hilversumse
samenleving verwerven, dan dient in overleg met het
gemeentebestuur, een betere grip op het gemeentelijk monumentenbeleid te worden verworven. Aan het

eind
van
het afgelopen verenigingsjaar heeft
'Albertus Perk' overigens in nauw overleg met de
Stichting
'Pas Op' de eerste aanzetten daartoe
gegeven. De voorzitter eindigde zijn jaarrede met
een oproep aan alle leden om het bestuur te blijven
voeden met suggesties, wensen en ideeën.
Het jaarverslag van de secretaris vermeldde een
groei van het ledenaantal van 240 tot 260. In het
afgelopen jaar werden acht ledenavonden en eveneens
acht bestuursvergaderingen gehouden. De acties en
activiteiten van het bestuur met betrekking tot het
station, de villa Corvin respectievelijk Groest
108, werden kort gememoreerd.
Twee bestuursleden traden af, mevrouw Verdegaal en
de heer Van Drie. Twee nieuwe leden, de heren Van
Mensch en Van Aggelen, hebben zich
voor een
bestuursfunctie candidaat willen stellen. Mevrouw
T. Verdegaal - Ruhe werd tot erelid van de vereniging benoemd.
Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan de
penningmeester, de heer Meijer, voor een korte
toelichting op het financieel jaarverslag. Er zijn
nogal wat afwijkingen in positieve en negatieve zin
van de begroting, aldus de heer Meijer, die per
saldo tot een nadelig
resultaat van ongeveer
ƒ 2.600,-- hebben
geleid. De afwijkingen zijn
vooral veroorzaakt door de wat onvoorspelbare baten
en lasten ten gevolge van de lustrumviering alsmede
door het uitstellen van de contributieverhoging met
ƒ 5,-- tot ƒ 25,--. De vergadering had verder geen
vragen of commentaar. Op voorstel van de kascommissie, bestaande uit de heren Van Kulen en Van
Kampen, besloot de vergadering de penningmeester
voor het
gevoerde beleid te dechargeren. Het
bestuur had voor
de
vacante bestuursfuncties
candidaat gesteld de heren C. van Aggelen en E.E.
van Mensch. Er waren geen tegencandidaten gesteld.
Op voorstel van de voorzitter besloot de vergadering bij acclamatie beide leden tot bestuurslid te
benoemen.

Het bestuur werd vervolgens gedechargeerd voor het
in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.
In de rondvraag deed het lid, de heer Postma, de
suggestie aan de hand om bij de inventarisatie van
gevelstenen in Hilversum, schoolkinderen in te
schakelen. Deze suggestie werd in dank overgenomen.
Om 20.50 uur sloot de voorzitter de vergadering.
A. van der Schuyt

PER PAARDETRAM NAAR 'S GRAVELAND
Wie zich weieens opwindt over onze overheden en
over de traagheid waarmee deze besluiten nemen doet
er goed aan om af en toe terug te blikken in de
historie. Ging het in die ogenschijnlijk veel
eenvoudiger samenleving niet veel beter en sneller?
Dat nu viel erg tegen, zo bleek uit de voordracht
van de heer W.J. Engel over de 's Gravelandse
paardetram op 26 maart jl..
In 1885
hadden twee
particulieren, de heren
Heybroek en Geveke, bij het gemeentebestuur een
concessie aangevraagd voor de
aanleg van een
paardetram op 's Graveland. Maar pas in 1887 kon
met de bouw worden begonnen. Niet alleen was het
gemeentebestuur
weinig
geestdriftig
voor dit
particuliere initiatief. Bovendien hielden vele
bezwaarschriften van burgers de zaak op. Er waren
natuurlijk ook wel wat problemen aan de aanleg
verbonden. Nogal wat straten bleken niet breed
genoeg. Tenslotte kon het gemeentebestuur zich
vinden in een tracé dat van het station over de
Koninginneweg naar de 's Gravelandseweg liep. Later
kon ook het hart van het dorp worden aangedaan door
de lijn van de Bussumerstraat naar de Kerkbrink te
leiden. Een zijlijn via de Vaartweg naar het
Susannapark werd nooit rendabel. Te veel bewoners
daar hadden eigen koetsjes!

Overigens was de paardetram rond de eeuwwisseling
in alle grote steden een zeer belangrijk vervoermiddel geworden. De tram in Amsterdam had een
'bestand' van wel drieduizend paarden. Parijs nog
enige duizenden meer. De stoomtram was als vervoermiddel voor de bebouwde kom minder geschikt en werd
vrijwel uitsluitend op het platteland gebruikt.
Stoom heeft het daar veel langer uitgehouden dan de
paardetractie in de bebouwde kommen. Op 30 september 1923 werd de laatste rit van de 's Gravelandse
paardetram gereden. Bussen hebben deze taak overgenomen .
De paardetram op 's Graveland roept wat romantische
beelden op, maar vervulde in het Hilversum van 100
jaar geleden eveneens
een
vitale economische
functie. Over beide facetten wist de heer Engel op
zeer entspannen wijze te vertellen. Anecdotes en
'petites histoires'
kwamen ruim aan bod. Het
talrijke publiek heeft de spreker met een dankbaar
applaus beloond.

Op de foto van vond de eeuwwisseling
rijdt de tram
voor het "huis van Perk" over de
's-Gravelandseweg.
(foto: Historisch
Topografische
Atlas,
De Vaart)

J O O D S E RITEN EN

GEBRUIKEN

Als niet in 'De Vaart' de tentoonstelling 'ModeWerk' zo duidelijk aanwezig was geweest, dan zouden
de bezoekers van onze ledenavond op 23 april de
indruk hebben gehad dat ze per ongeluk waren beland
op de Seideravond (begin van het Joodse Paasfeest)viering bij een welgestelde orthodox-Joodse familie.
Dozen vol voorwerpen, spijzen en dranken had de heer
D. van der Voort meegebracht als illustratie bij zijn
lezing over Joodse rituelen en de daarbij gebruikte
zaken. Hoewel zelf niet-Joods, weet de heer v.d.
Voort er waarschijnlijk meer van dan menigeen die als
Jood geboren is. Op buitengewoon boeiende wijze,
gelardeerd met
anecdotes, vertelde hij over de
diverse hoogtijdagen in het Joodse jaar: Nieuwjaarsdag,
Grote
Verzoendag, het Loofhuttenfeest, de
Vreugde der Wet, Chanoeka, Poerim, maar vooral - heel
toepasselijk op deze dag - over het belangrijkste
feest op de kalender, het Paasfeest, waarbij de
uittocht uit Egypte wordt herdacht. Al deze feesten
hebben hun eigen ceremoniële voorwerpen, vaak in de
vorm van prachtig bewerkt zilver.
Bij de aanvang van zijn lezing deelde de spreker een
samenvatting uit van zijn voordracht: een uiterst
nuttig hulpmiddel, want menigeen zal het geduizeld
hebben van de vele vreemde woorden en onbekende
termen die in het verhaal te pas kwamen. De toehoorders genoten zo extra van de lezing, omdat men, als
men de draad dreigde kwijt te raken, gauw even kon
naslaan om te zien hoe het ook al weer in elkaar zat.
Hoewel de lezing niet, zoals aangekondigd, ging over
de Joden in het Gooi, zal niemand dat erg hebben
gevonden, temeer daar de spreker aankondigde het daar
een volgende keer over te hebben, als zijn aantekeningen over dit onderwerp verder zijn uitgewerkt. Een
gebeurtenis, waar velen, dankzij de op deze avond
gegeven
achtergrond-informatie,
ongetwijfeld met
belangstelling naar uitzien.

"Handel is het mooiste dat er is!"
Bat schijnt
zo
ongeveer het devies te zijn van de firmanten
familie
IS!oordman.
Een advertentie
uit de oude doos als een hommage
aan het geachte
lid van onze kring met dezelfde
naam, die ons het afgelopen jaar verrastte
met een
bizondere serie dia's en een enthousiast
en informatief verhaal over de Hilversumse
middenstand.
In hetkomend seizoen zal de heer Noordman een tweede
lezing met dia's over hetzelfde
onderwerp geven,
(bron: Naar Hilversum, 1921)

Uit:
62

Gids voor Hilversum,

1908

OPROEP AAN LEDEN VAN ALBERTUS PERK
De archivaris
van het Streekarchief heeft
dringend hulp nodig bij het toegankelijk maken
van het
archief van de H-ÏAtc»vc6cke Kfuinq
A Ib&vtUA VeJik. Met name
de bewerking van
historische
kranteknipsels
is
zeer
noodzakelijk. Zijn er twee leden te vinden die
deze taak op zich willen nemen?
Ook het op kaart brengen van doop-, trouw- en
begraafboeken, het zogenaamde 'klapperen' is
een klus die het beste door twee mensen zou
kunnen worden aangepakt.
Hebt U interesse, stelt U dan in verbinding met
de archivaris: Karin Abrahamse. Op werkdagen
bereikbaar onder tel. nr. 035-292646.

Zojuist verscheen een h e r d m k van "Hilversum in
Oude Ansichten" deel I en II. Beide publikaties,
die ieder ƒ 19,50 kosten, zijn verkrijgbaar bij
Boekhandel Rozenheek en Harkema's Boekhandel. In
een volgend nummer hopen wij aan deze uitgaven
nadere aandacht te besteden.
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