NIEUWE PUBLICATIES
Een nieuwe uitgave van uitgeverij Waanders: Hilversum – zoals het was.
Zoals in EP 99/1 al werd aangekondigd verschijnt
in oktober een nieuwe serie tijdschriften van uitgeverij Waanders onder de titel Hilversum – zoals het
was. De serie, bestaande uit achttien maandelijkse
afleveringen, zal de geschiedenis van Hilversum
van ruwweg de periode 1850-1980 voor een groot
publiek beschrijven. Elke aflevering zal zich op
een ander onderwerp uit de Hilversumse geschiedenis richten.
Het is lang geleden dat er een publicatie verscheen die een overzicht gaf van de historie van
onze woonplaats. In 1924 verscheen het Gedenkboek Hilversum 1424-1924. Sindsdien is er veel over
allerlei Hilversumse onderwerpen gepubliceerd, ‘Albertus Perk’ heeft een groot deel daarvan door de
lustrumuitgaven en in Eigen Perk voor zijn rekening
genomen. In Hilversum – zoals het was zullen deze
publicaties en veel nieuw onderzoek worden verwerkt tot een aantrekkelijke uitgave waarin ook de
nieuwste geschiedenis tot zijn recht komt. Hilversummers met interesse voor hun stad zullen deze
uitgave beslist in hun bezit willen hebben.
Elke aflevering wordt ruim geïllustreerd door middel van veel (ook nieuw) beeldmateriaal, waarvan
een groot deel in kleur. Kaderteksten en een persoonlijke herinnering van een Hilversumse inwoner beschrijven bijzondere voorvallen en wetenswaardigheden. Het Streekarchief voor het Gooi en
de Vechtstreek en het Goois Museum werken samen met de uitgever om deze uitgave tot een succes te maken. Drie van de redactieleden van
Eigen Perk: Eddie de Paepe, Egbert Pelgrim en
Karin Abrahamse, dragen als redacteur en / of
auteur aan de serie bij.
In oktober wordt huis aan huis een folder verspreid door de uitgever waarin meer over de inhoud wordt verteld. Hier kunnen we alvast aankondigen wat de inhoud van de eerste vijf nummers wordt.
Aflevering 1, geschreven door professor G.J.
Schutte, behandelt de ontwikkeling van Hilversum
onder de titel ‘100 jaar van dorp tot stad’.
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Aflevering 2, ‘Moord en brand’ door auteur
Evert van Tijn, beschrijft hoe brandweer en politie
zoveel mogelijk probeerden rampen te voorkomen ... en hoe er toch ook dingen misgingen in
Hilversum.
Aflevering 3, geschreven door onze voormalig
voorzitter Treesje Ruhe, beschrijft onder de titel
‘Jonge jaren’ hoe de jeugd van Hilversum werd
onderwezen en zich buitenschools amuseerde.
Aflevering 4 is van de hand van ons nieuwe redactielid Eddie de Paepe. In ‘Schrijvers en dichters’
worden de vele literatoren die in Hilversum gewoond hebben aan het woord gelaten over onze
plaats. Van Lodewijk van Deysssel tot Martin Ros.
Aflevering 5, ‘Een eigen huis’, werd geschreven
door Irmgard van Koningsbruggen en leidt ons
van de villaparken en achterbuurten van de negentiende eeuw tot aan de nieuwbouwwijken Kerkelanden en Hilversumse Meent.
Op 21 oktober a.s. zal het eerste nummer van Hilversum – zoals het was worden aangeboden aan
burgemeester Ernst Bakker. Daags daarna zal het
voor de prijs van ƒ 7,95 in de boekwinkels verkrijgbaar zijn. Wie wil kan ook een verzamelband voor
de hele serie verkrijgen door zich in te schrijven
voor de hele serie. U ontvangt dan ook een mooie
reproductie van een schilderij van de Hondenbrug. In volgende nummers van Eigen Perk zullen
wij u van de inhoud van de volgende nummers op
de hoogte houden.
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