Terugblik

Vijfde lustrum van Albertus Perk
Verslag van de viering op 30 september 2000
Zaterdag 30 september 2000 was een historische
dag voor Hilversum. Op de eerste plaats omdat de
historische vereniging Albertus Perk haar 25-jarig
bestaan vierde. Verder schudden drie generaties van
een roemrijk Hilversums geslacht elkaar die dag de
hand. En tenslotte was daar de onverwachte aanwezigheid van een levende legende.
Het startschot voor de festiviteiten werd om twaalf
uur ’s ochtends gegeven door de Leo-fanfare. Vanaf
De Akker aan het Melkpad vertrok een muzikale
mars naar het Goois Museum aan de Kerkbrink.
Daar opende cultuurwethouder Barend Smit de expositie over de Hilversumse landgoederen en buitenplaatsen, het thema van het vijfde lustrum van de
historische vereniging.
De wethouder werd toegesproken door een bekende
plaatsgenoot uit een ver verleden. ‘Albertus Perk’
was uit het graf opgestaan waarin hij in 1880 ter aarde was besteld. De man, die ooit als eerste Hilversummer een plaatsje kreeg in het Gulden Boek van
de gemeente, overhandigde de wethouder een ingekleurd exemplaar van de kaart die hij ruim anderhalve eeuw geleden had laten maken.
Perk meldde verheugd te zijn dat zijn grafsteen,
dankzij de medewerking van stichting De Hof, dit
jaar geheel wordt gerestaureerd. De steen krijgt vervolgens weer een plekje op de oude begraafplaats
Gedenk te Sterven.
Albertus Perk ontmoette op deze historische dag
twee verre nazaten. Vader Robert Perk (59) en zoon
Johan Perk waren respectievelijk uit Bilthoven en

Utrecht naar Hilversum gekomen om het jubileum
mee te vieren. “Dit is niet alleen belangrijk voor het
Goois ergfoed, maar ook voor onze familie”, vond
de jongste Perk.
Na de officiële opening van de expositie in het Goois
Museum, trok het gezelschap achter de muziek van
de Leo-fanfare aan door het centrum. In De Akker
aan het Melkpad stond het volgende hoogtepunt op
het programma.
Voorzitter Erik van de Berg beloofde allereerst dat
zijn jubilerende vereniging, die bijna duizend leden
telt, door zal gaan met het – gevraagd en ongevraagd – adviseren van de gemeente. “Wij willen
midden in de samenleving blijven staan en zeker
geen stoffig imago krijgen.” Van den Berg wees verder onder meer op de ingrijpende vernieuwing van
het tijdschrift van vereniging.
Daarna was het tijd om het eerste exemplaar van het
jubileumboek ‘Oorden van schoonheid; buitenplaatsen en landgoederen in Hilversum’ te overhandigen aan burgemeester Ernst Bakker. De burgemeester bleek evenwel een betere bestemming te
hebben voor het boek. Hij gaf het direct door aan
zijn voorganger J.J.G. Boot, die ondanks zijn hoge
leeftijd naar De Akker was gekomen.
De 97-jarige ‘levende legende’, die in 1951 aantrad
als burgemeester, maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens zijn blijvende liefde voor Hilversum te benadrukken.
Het verrassende én krasse optreden van ‘Showboot’, zoals de bijnaam van de burgemeester luidde,
maakte veel indruk op de vele aanwezigen.
Na de presentatie van het jubileumboek, waaraan elf
auteurs hebben meegewerkt, was er muziek, een
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hapje en een drankje. Verder ging er die middag
een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte videofilm over de Hilversumse landgoederen in
première.
EdP

Voor leden is het lustrumboek Oorden van Schoonheid tijdens ledenavonden verkrijgbaar met een
ledenkorting van bijna 15 gulden. Het boek is
ook telefonisch te bestellen bij de secretaris
Henk Lammers (035-6242661).

Historisch nieuws
Winterfeest en Stevens in Goois Museum
Het Goois Museum houdt donderdag 28 december
weer een winterfeest met muziek, kindervoorstellingen, hapjes en extra activiteiten voor heel Hilversum en omstreken. De toegang is gratis; voor de activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Het
winterfeest duurt van elf uur ’s ochtends tot vijf uur
’s middags.

Van 27 januari tot en met 15 april 2001 wijdt het
Goois Museum een tentoonstelling aan persfotograaf J.C. Stevens. Tot in de jaren zeventig maakte
deze Hilversummer foto’s voor het dagblad De Gooi
en Eemlander. In de tentoonstelling wordt een deel
van zijn omvangrijke collectie getoond.

Rectificatie
In het vorige nummer van HHT Eigen Perk is een fout geslopen. In het bericht over
de nieuwbouwplannen van het Goois Museum op bladzijde 132 staat dat er ook
een plaats zal worden ingeruimd voor de Dudokstichting. Dit moet zijn het Dudokcentrum. Onze excuses!
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