
Bij het overlijden van Fred Repko (1929-2003)
Op maandag 26 mei 2003 namen we in een dienst in de
Grote Kerk aan de Kerkbrink afscheid van Fred Repko.
Hij overleed op 20 mei plotseling aan een hartstil-
stand. In het harnas, wel te verstaan. In een hoorzitting
voor de rechtbank van Amersfoort verdedigde hij de
belangen van een nicht toen hij al schrijvend langzaam
wegzakte. Medische hulp mocht niet meer baten.
Twintig jaar geleden onderging Fred een zware hart-
operatie, die gelukkig slaagde. De extra speeltijd die
hij kreeg is voor hemzelf, voor zijn familie, maar ook
voor onze vereniging van groot belang geweest. Van
1992 tot 1999 was hij voorzitter van ‘Albertus Perk’,
een bijzondere periode waarin onze historische kring
nadrukkelijk opkwam voor het behoud en de revitali-
sering van Hilversums historisch erfgoed. Gespeciali-
seerde adviseurs werden aangetrokken die het bestuur
van advies konden dienen. Mede dankzij de gedreven-
heid en de diplomatie van Fred werden we in die tijd
een volwaardige gesprekspartner van de gemeente in-
zake monumentenzorg en de inpassing van dorpse
elementen in nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De
vasthoudendheid waarmee, maar tegelijk respectvolle
manier waarop Fred ook aanvankelijke tegenstanders
op andere gedachten bracht, was voor velen een lich-
tend voorbeeld. In een groot aantal artikelen in Eigen
Perk toonde hij zijn betrokkenheid bij het wel en wee in
onze gemeente. In dat verband is hij wel eens ‘de
meest Hilversumse Hilversummer’ genoemd.
Ook na zijn aftreden als voorzitter bleef hij actief voor
de vereniging. In de werkgroep ‘Monumentenzorg’
was hij een belangrijke schakel bij de advisering naar
het huidige bestuur. Verder was hij betrokken bij de
kleine werkgroep ‘Leesbaar Hilversum’, die het afge-
lopen jaar de voorbereidingen trof voor het plaatsen
van de eerste serie borden bij historische plaatsen in
onze gemeente, die in samenwerking met de ANWB,
de gemeente Hilversum en andere sponsors binnen-
kort zullen worden onthuld.

Zeer nadrukkelijker was hij ook betrokken bij een cul-
tuurhistorische analyse over de totstandkoming van
het ‘Boombergpark’, een nieuwe naam voor het lom-
merrijke wandelgebied bij de Peerlkamplaan en het
Jan van Ravenswaaypad. Op verzoek van de gemeente
Hilversum waren we namens ‘Albertus Perk’ het afge-
lopen halfjaar intensief bezig met deze analyse die een
belangrijke bijdrage vormt bij de aanvraag van dit
unieke parkgebied tot rijksmonument. Juist bij de re-
dactionele afronding van dit werkstuk bereikte ons de
jobstijding van Freds overlijden. In het najaar van
2003 zal de boeiende geschiedenis in boekvorm ver-
schijnen, met daarin het voortreffelijke betoog van
Fred over ‘Arcadië in Hilversum’.
Het afscheid van Fred in de Grote Kerk aan de Kerk-
brink was voor velen een verrassing. Hoewel de ban-
den met de kerk nooit werden doorgesneden, waren
hij en zijn vrouw niet kerks. Uit een afscheidsbrief die
hij schreef voor zijn riskante operatie in de jaren ’80
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Van het bestuur

Fred Repko (r) bij zijn benoeming tot erelid van onze vereniging.



blijkt echter een rotsvaste overtuiging over de inspire-
rende liefde van Jezus Christus. Bij mijn weten heeft
hij hierover alleen in familiekring gesproken. Zijn
dochter Dieke maakte in haar bewogen toespraak in
de kerk duidelijk, dat haar vader het als zijn taak zag
die liefde in praktijk te brengen. Dat deed hij onder
meer in zijn gedrevenheid voor de belangen van zijn
geliefde geboorte- en woonplaats Hilversum. Maar
vooral ook in de hang naar zijn vrouw Mini, zijn gezin
en familieleden en de grote betrokkenheid bij het wel
en wee van zijn kleinkinderen, voor wie alle belangrij-
ke zaken moesten wijken. 
Met dank voor alles wat hij voor onze gemeenschap
deed, zullen we het inzicht, de kennis, de inspiratie, de
overtuigingskracht maar vooral ook de innemende per-
soonlijkheid van Fred Repko nog heel vaak missen.

Jan E. Lamme 
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Lezer!

• vindt u de geschiedenis van Hilversum boeiend en belangrijk?

• wilt u de kennis over de historie van Hilversum met anderen delen?

• weet u iemand die nog geen lid van de Hilversumse Historische Kring
“Albertus Perk” is en dat wel zou willen zijn?

Twijfel niet en vul nu de ingesloten aanmeldingskaart in en geef zo een
nieuw lid op voor de historische vereniging in Hilversum. Hij/zij krijgt daar-
voor per jaar vier afleveringen van dit Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen
Perk, acht lezingen, één of meer excursies en bovendien korting op diverse
publicaties. Geeft u nu een nieuw lid op dan ontvangt u gratis de CD-ROM
met het doorlopend beeldverhaal Een wandeling door het dorp Hilversum en een
bestand van 500 foto’s van oud-Hilversum. 
Het lidmaatschap bedraagt jaarlijks minimaal €14, –.

• weet u een familielid, vriend of kennis die een cadeau verdient?

• denkt u dat hij/zij geïnteresseerd is? 

• heeft u daar feitelijk €4,– voor over?

Vul dan nu de ingesloten aanmeldingskaart in voor
een geschenklidmaatschap voor één jaar. De kos-
ten bedragen €14,–. Na ontvangst van uw kaart
krijgt u een acceptgiro en nu ook gratis de bo-
vengenoemde CD-ROM, vol met oude afbeel-
dingen van Hilversum.
De verkoopwaarde van deze CD-ROM is
€10,–, dus eigenlijk kost dit cadeau u slechts €4,–!
U kunt van deze actie met de gratis CD/ROM gebruik maken tot
1 december 2003.
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