AGENDA
woensdag 27 januari 1993
Ontwikkeling van dorpstypen
Deze avond vindt plaats in samenwerking met
de Stichting "Hilversum, PasOp!". De historischgeograaf Arthur Steegh publiceerde een boek
over de ontwikkeling van dorpstypen in Nederland. Deze publicatie gaat onder meer over het
ontstaan van stratenpatronen. In het licht van de
discussies die plaatsvinden over het behoud van
het dorpse Hilversum in de binnenstadsplannen
een uiterst aktueel onderwerp. De lezing van de
heer Steegh is na de pauze.
Voor de pauze zal een delegatie van de besturen.van Hilversum, Pas Op! en Albertus Perk een
toelichting geven op de reactie die gezamelijk
werd gegeven op de plannen voor ontwikkeling
van de Hilversumse binnenstad. In dit nummer
van EP vindt u deze reactie afgedrukt met een
korte uiteenzetting wat het gemeentevoorstel behelst. U krijgt gelegenheid om uw mening te geven of opheldering te vragen over onze ingenomen standpunten.
Als de planning volgens boekje verloopt
neemt de gemeenteraad 23 december 1992
een besluit over de hoofdlijnen van dit plan.
Maar daarmee is nog geen beslissing genomen
over de vormgeving van nieuwe bebouwing in
een historische omgeving. Uw bestuur blijft ook

de komende tijd in overleg met de plannenmakers en laat zich deze avond graag door u inspireren.
woensdag 24 februari 1993
De restauratie van het Hilversumse Raadhuis
Wie is er niet trots op het Hilversumse Raadhuis?
En hoe droef was het er een paar jaar geleden
niet mee gesteld, toen bleek dat het door fouten
bij de bouw sterk in verval was. Men sprak zelfs
over afbraak van de toren. Sindsdien is er veel
gebeurd. Onder druk van de gemeente is het
Rijk toch over de brug gekomen met (veel) geld
voor de restauratie. Zelfs voor de laatste fase.
Een man die alles over die restauratie kan vertellen is de heer A. den Dikken. Hij is projectleider van die restauratie en ambtenaar voor monumentenzorg in Hilversum. Hij zal om te beginnen de ontstaansgeschiedenis van het Raadhuisvan Dudok vertellen en met beelden toelichten. Daarna belicht hij aanleiding en verloop van
de restauratie.
Deze avond zal waarschijnlijk een vervolg krijgen en worden gekoppeld aan een excursie later in het jaar.
woensdag 24 maart 1993
Romeins Utrecht

CONTRIBUTIE 1993
Zoals te doen gebruikelijk vindt u in dit laatste
nummer van deze jaargang van EP een acceptgirokaart voor de contributie voor de Historische Kring 'Albertus Perk" van 1993. Die contributie bedraagt minimaal f 25.
Regelmatig komt in uw bestuur de hoogte van
de contributie aan de orde. Gezien de omvang
en bereikte kwaliteit van dit blad en de toenemende kosten van de andere publikaties en de
ledenavonden is dit bedrag in feite te laag. Dat
wij niettemin op dit moment dit minimum bedrag aanhouden komt voort uit de overtuiging
dat er onder onze leden mensen zijn uit alle la-

gen van de Hilversumse bevolking en dus ook
mensen met een smalle beurs. Vandaar die lage drempel.
Als u niet onder die laatste categorie valt, dan
verzoeken wij u te overwegen om een bedrag
over te maken, dat hoger is dan het minimum.
Eerdere verzoeken om een extra bijdrage waren succesvol. Vandaar dat uw bestuur durft te
rekenen op uw medewerking. Maakt u - als het
even kan - meer over dan f 25. Bij voorbaat onze dank.
namens het bestuur
Guus Lundgren, penningmeester

VAN HET BESTUUR
De bestuursvergadering van 1 september werd
gekenmerkt door niet minder dan 25 stuks ingekomen post. Subsidiezaken, jaarverslagen, uitnodigingen voor tentoonstellingen, symposia en
uitreikingen van prijzen komen kort aan de orde.
Afspraken worden gemaakt wie wat doet. Uitgever Ties Verloren heeft een zoon gekregen. Felicitaties en bloemen zullen hem en zijn vrouw ten
deel vallen.
De jaardag van TVE op 28 september staat dit
jaar voor het eerst in het teken van Hilversum. De
bestuursleden die met de organisatie zijn belast
maken afspraken wie de historische wandeltochten en de groene wandeling van de deelnemers zullen begeleiden. AP zal 200 nummers
van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem overnemen a f7,50, die tijdens de ledenavond in september gratis wordt uitgereikt aan de aanwezigen. De rest kan worden verkocht.
AP zal acte de présence geven op de vrijetijdsmarkt op 12 september die dit jaar gehouden wordt op de Kerkbrink en de 's-Gravelandseweg. Onze stand staat voor het Hof van Holland. De nodige afspraken worden gemaakt.
Het gaat goed met de inning van de contributies. De nieuwe bezems van de toekomstige
penningmeester vegen kennelijk goed schoon.
653 leden blijken hun contributie reeds te hebben betaald. Dat is maar goed ook, want de
drukkosten van dit blad zijn extra toegenomen
en dat is de zwaarste post op de begroting. Buitengewone stijging van het tarief voor de ontvangst van kaarten op een antwoordnummer
doen ons besluiten in voorkomende gevallen liever postzegels cadeau te doen.
We moeten onze ere-leden meer respecteren.
Ze hoeven geen contributie te betalen.
Het bestuur van Rotary-west in Hilversum wil
ons een geldelijke ondersteuning geven voor
een publicatie. Het bestuur vindt het boek dat
wordt voorbereid over de geschiedenis van de
voetbalclubs in Hilversum een geschikt item. De
voorzitter neemt op zich hierover verder kontakt
te houden met de Rotary.
Het tweede nummer van deze jaargang van
EP heeft per abuis een kaft gekregen met de

kleur van vorig jaar. Er was geen tijd meer om te
fout te herstellen. Jammer, maar helaas.
De vergadering van 6 oktober behandelt opnieuw
een veelheid van ingekomen stukken. De wisselabonnementen met andere bladen maakt het nodig te komen tot een leesmap die onder de bestuursleden zal rouleren. Er zijn kontakten geweest
met de Werkgroep Burgerbelangen over het behoud van Hof van Holland en met het Boombergoverleg i.v.m. voorgenomen vestiging bij de historische restbebouwing op de plaats van de vroegere molen aan de Boomberglaan. Er lijken garanties te zijn verkregen dat de waardevolle bebouwing niet wordt aangetast. Een niet goed verlopen
mailing van onze kant naar de donateurs van Pas
Op! is na overleg prettig opgelost. We zullen samen
met Pas Op! een reactie voorbereiden op het binnenstadsplan en ook samen optreden tijdens de
hoorzitting eind oktober.
De evaluatie van de Jaardag van TVE, die wij
organiseerden levert plussen en minnen op. De
entourage in de raadszaal was prima, evenals
de ontvangst. Het programma liep perfect, was
van goede kwaliteit en zeer afwisselen. Het bezoek aan de Botanische tuin, de historische wandelingen en het afsluitende concert in de Bergwegkerk verliepen prima. Minder tevreden is het
bestuur met de aanmeldingsprocedure van
TVE, die onduidelijk was en AP met te hoge kosten voor de lunch opzadelde. Met het bezoek in
tweede ronde aan het Pinetum ging ook wat mis.
De nieuwe penningmeester, Guus Lundgren,
meldt glunderend dat ons ledental de 700 is gepasseerd. Dat betekent dat er al meer dan 100
nieuwe leden zijn in 1992. Een record!
Het succes is zeker mede te danken aan
Eigen Perk, waarvoor het redactieteam de nodige lof wordt toegezwaaid. Het themanummer
over archeologie wordt zeer gewaardeerd. De
redactie overweegt om een enquete onder de lezers te houden.
Bij de rondvraag komen de maquette van
1850 en het onderwerp voor de lustrumviering
nog even aan de orde. Daar komen we op terug!
JEL

