
Egbert Pelgrim, sociaal-geograaf en redacteur van dit tijdschrift, schreef zo’n tachtig

artikelen en  boeken over de geschiedenis van Hilversum en het Gooi. In vier artikelen 

besteedt de redactie aandacht aan zijn belangrijke bijdragen aan de regionale 

geschiedschrijving. Deze bijdragen zijn op een rij gezet in de bijgevoegde bibliografie.

Bijdragen van Egbert Pelgrim aan 
de geschiedschrijving van Hilversum
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In november 1983 ontstond binnen de kerngroep Mi-lieudefensie Hilversum het plan een tijdschrift op te
richten. Een tijdschrift, dat volop de aandacht moest
schenkenaan de vervuiling van onze leefomgeving. In
september ’84 werd de eerste aflevering van De Wijde Blik
ten doop gehouden. Het eerste artikel in dit eerste num-
mer was van de hand van Egbert Pelgrim, in die tijd nog
student historische en landschapsgeografie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. In het toegankelijk geschre-

ven artikel gaat  

hij uitgebreid in op de vorming van het landschap van
het Gooi en de Vechtstreek. Hij omschrijft zijn bijdrage
als een eerste verkenning: Wellicht stelt de redactie mij in de
toekomst in de gelegenheid enige aspecten verder uit te diepen.

Nu, dat heeft de redactie zeker gedaan. Verspreid over tien
jaar levert Egbert in totaal tien bijdragen aan het blad, dat
vier keer per jaar verschijnt. Uit al die bijdragen blijkt –

De Wijde Blik 
van een 

sociaal-geograaf
Eddie de Paepe

De Hilversumse Gasfabriek
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soms tussen de regels door – zijn sociale betrokkenheid,
zijn zorgen over het milieu, en zijn kritische houding te-
genover met name overheden.
In het derde nummer (1985/2) vertelt Egbert over het
Goois Energie Komitee, waarin hij actief is. Het GEK is
opgericht in 1977, het jaar van de Kalkar-demonstraties.
De actiegroep heeft een eigen informatiecentrum aan de
Kruissteeg 25 en houdt zich bezig met het (kern)energie-
beleid. Het GEK stimuleert een doelmatig gebruik van
energie en grondstoffen.
Andere artikelen van zijn hand gaan onder meer over
kleine landschapselementen, die bedreigd worden door
onder meer de oprukkende woningbouw, over het pots-
talsysteem, het Wasmeer, mestvaalten en riolering, bio-
gas, en windmolens.
In 1989 – Egbert maakt in die periode deel uit van de re-
dactie – schrijft hij een venijnig artikel naar aanleiding van
de gemeentelijke actie Hilversum schoner groener. (..) er-
gens moet hij zitten. Ergens in het raadhuis of in de aanpalende
burelen. Of misschien wel in de kelder, verstopt, want met zo’n

kwaal kom je niet graag onder de mensen, Maar ergens binnen het
gemeentelijk apparaat zit hij: DE AMBTENAAR DIE GEEN
GROEN KAN ZIEN! 
De gevolgen van de aanwezigheid van deze (symbolische)
overheidsdienaar zijn volgens Egbert dagelijks in het
straatbeeld te zien. Aan het rücksichtslos snoeien en kap-
pen van straat- en laanbomen, bijvoorbeeld. Maar ook aan
het opofferen van natuur voor onder meer (hoog)bouw.
Egbert schampert over de gemeentelijke actiefolder. Het
enige groene aan de folder is de steunkleur.
Een van de belangrijkste bijdragen aan De Wijde Blik ver-
scheen in de vierde en laatste aflevering van 1987, een the-
manummer over de stad. In oktober van dat jaar was
Egbert afgestudeerd. Zijn 153 pagina’s tellende docto-
raalscriptie historische geografie ging over de industrie in
Hilversum in de periode 1830-1914. Het is een Inventari-
satie van de oude industrieën te Hilversum, in het bijzon-
der met het oog op de opsporing van  locaties waar in de
19de eeuw mogelijk bodemverontreiniging heeft plaats-
gevonden.

Vijver bij Anna’s Hoeve. De groene ruimte in Hilversum heeft altijd de aandacht van Egbert gehad.
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In De Wijde Blik geeft Egbert een korte samenvatting. De
Gifatlas voor Gooi en Vechtstreek, die eind ’85 door de Kern-
groep Hilversum van de Vereniging Milieudefensie was
gepubliceerd, vormde de aanleiding voor zijn onderzoek.
Daarin stonden 58 vervuilde plekken, die echter voor het
overgrote deel betrekking hadden op bedrijven die na om-
streeks 1930 actief waren. Egbert stelde zich daarop tot
taak om oudere ‘boosdoeners’ boven water te halen. Hil-
versum was immers al ruim voor de jaren dertig een in-
dustriestad van belang. 
Hij onderzocht bronnen als het kadaster, het register van
verleende hinderwetvergunningen, het handelsregister en
de gemeentelijke jaarverslagen. De verkregen gegevens
combineerde hij met informatie uit tientallen artikelen en
boeken. Met als resultaat: een redelijk compleet beeld. Uit-
eindelijk heb ik per adres vast kunnen stellen welke fabriek(en) er ge-
vestigd was (waren), hoe groot ze waren etc. Het een en ander
vulde hij aan met een grote hoeveelheid sociaal-geografi-

sche gegevens over Hilversum.
Zijn lijst met 48 ‘nieuwe’ verdachte locaties – met name
verffabrieken, zware metaalindustrie en textielnijverheid
– vormde een essentiële aanvulling op de Gifatlas.
Aan het eind van zijn artikel wijst Egbert op de nieuwe Wet
Bodembescherming, die gemeenten verplicht bodemon-
derzoek te doen voordat ze woningbouw mogen toege-
staan. Het zal duidelijk zijn dat historisch-geografisch
onderzoek, zoals hierboven beschreven, hierop een waar-
devolle aanvulling kan zijn.
Drie jaar later schreef Egbert nogmaals over zijn onder-
zoek, nu in het Historisch Geografisch Tijdschrift. In de tus-
sentijd was op acht van de door hem genoemde locaties
bodemverontreiniging geconstateerd. Het onderzoek
heeft dus zeker een voorspellend karakter gehad. Iets ver-
derop constateert hij: Dit opent voor historisch geografen de mo-
gelijkheid om maatschappelijk relevant werk te doen en een bijdrage
te leveren in het kader van de milieuproblematiek.

Enkele publicaties waaraan Egbert Pelgrim zijn naam verbond
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Ineke de Ronde

Een belangrijk interessegebied van Egbert Pelgrim
was de industrie van Hilversum. Dat was ingegeven

door zijn betrokkenheid bij het milieu. Tijdens zijn stu-
die sociale geografie in de jaren zeventig stond milieu-
vervuiling hoog op de agenda. Egbert, vond dat voor een
oordeel daarover kennis van de industrieën uit het verle-
den en de mogelijke vervuilingsgraad daarvan noodza-
kelijk was. Zijn afstudeerscriptie uit 1987 ging over De
ontwikkeling van de industrie in Hilversum 1830-1914 en
kreeg de subtitel ‘Inven tarisatie van de oude industrieën
te Hilver sum, in het bijzon der met het oog op de opspo-
ring van locaties waar in de 19de eeuw mogelijk bodem-
verontrei niging heeft plaatsgevonden’. Egbert pakte het
onderzoek nauwgezet aan: voor elk bedrijf ging hij in
het kadaster na wat geregistreerd was aan investeringen
en uitbreidingen en legde alles vast in een kaartsysteem,
waar ook andere gegevens, zoals hinderwetvergunnin-
gen en inschrijvingen in het handelsregister een plaats
vonden. Eén van de conclusies uit zijn onderzoek was
dat Hilversum al halverwege de achttiende eeuw een
bloeiende industrie had. Vooral het denkbeeld dat Hil-
versum pas na de komst van de spoorlijn een industrie-
stad van betekenis is geworden en voor die tijd niets
voorstelde, bleek niet in overeenstemming met de wer-
kelijkheid. Hij vroeg zich daarbij ook af waar deze denk-
beelden dan vandaan gekomen zijn en noemde zelf twee
oorzaken: desinteresse in de geschiedenis van Hilver-
sum. Men nam eenvoudig niet de moeite een aantal bestaande
denkbeelden wat nauwkeuriger te onderzoeken en anderzijds zijn
fouten in de geschiedschrijving de wereld in geholpen door het Ge-
denkboek Hilversum 1424-1924. 
Over de belangrijkste industrie uit de vroege jaren, de ta-
pijtindustrie, schreef hij later vaker artikelen, zoals De tex-
tielindustrie in Hilversum en Hilversum als tapijtstad.
Toen hij de brieven van tapijtfabrikant Lambertus van der
Heijden, die in 1866 op Europese zakenreis was, op het
spoor kwam, zag hij daar onmiddellijk een artikel in. De
titel Haar kopen is een ondankbaar werk komt uit een van
deze brieven. Het weven van koehaar was in de achttiende
eeuw een Hilversumse vinding en tapijten van dit materi-
aal waren onverslijtbaar. 
Maar ook andere Hilversumse bedrijven hadden zijn be-

langstelling. Zo besteedde hij in drie artikelen aandacht 
aan de energievoorziening. In 1996 beschreef hij de ge-
schiedenis van de energiecentrale aan de Jonkerweg. Zoals
altijd dook hij diep in de materie en schreef op heldere
wijze over de geschiedenis van de elektriciteit en begrip-
pen als wisselstroom, gelijkstroom, stads- en aardgas.
Later nam hij de beide voorlopers, de particuliere gasfa-
briek van Hafkenscheid en de daarop volgende gemeen-
telijke gasfabriek onder de loep.
‘De Ripolin verffabriek’ gaat over de geschiedenis van dit
bedrijf, dat groot werd dankzij de vinding van de chemicus
Riep. Het procédé voor kant en klare strijkbare lak, dat hij
ontwikkelde, betekende een revolutie in een tijd dat elke
schilder zijn eigen verf mengde. 
Egbert had zeker grote interesse voor Hilversums rijke in-

De ontwikkeling
van de industrie

Kleurenkaart en reclame van de Ripolin verffabriek
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dustriële verleden en het ging hem aan het hart dat er zo
veel bedrijven zijn vertrokken. In 2001 beschreef hij in
‘Schuivende panelen. De teloorgang van de Hilversumse
industrie’ hoe dat kwam. Hij schetst in dit artikel hoe kort
na de Tweede Wereldoorlog bedrijven vertrokken omdat
groei op de bestaande terreinen midden in het dorp on-
mogelijk was. De gemeente stelde in 1954 de Commissie
Industrieproblemen in om oplossingen aan te dragen. Te-
gelijkertijd was ook duidelijk dat de omroep voor Hilver-
sum behouden moest blijven. Er waren plannen voor de
bouw van ‘Radio-City’, het huidige omroepkwartier. De
toenmalige burgemeester Boot was zeer geïnteresseerd in
de omroep en liet zich daar regelmatig uitnodigen: Niet
voor niets had hij de bijnaam ‘Show-Boot’, naar een po-
pulair radioprogramma uit die tijd. Uit de gang van zaken,
die Egbert vervolgens beschrijft, blijkt dat de besluitvor-
ming van de gemeente niet altijd transparant was. Zo

kwam er een Industrieverordening, opgesteld buiten me-
deweten van onder andere de Kamer van Koophandel, die
van de gemeente vergaande bevoegdheden kreeg. Reden
voor meer bedrijven om het veld te ruimen. Egbert con-
cludeerde:De gebeurtenissen rond de industrieverordening doen
vermoeden dat er al vanaf het begin van de jaren ’50 bij het college
een geheime agenda bestond om de industrie in Hilversum terug te
dringen. Of, zoals hij het in de inleiding verwoordde: de omroep
móest komen en de industrie mócht vertrekken. 
Voor al zijn onderzoeken naar bedrijven en industrie in
Hilversum vormde het tijdens zijn studie vastgelegde
kaartsysteem een belangrijke basis. Hij hield die infor-
matie niet voor zichzelf; ieder die voor inlichtingen over
een bedrijf bij hem aanklopte hielp hij ruimhartig. Inmid-
dels is dit kaartsysteem evenals het overgrote deel van zijn
archief overgedragen aan het Streekarchief met de bedoe-
ling het openbaar toegankelijk te maken. 

Kaartje met de tapijtfabrieken in 1832.Uit: De ontwikkeling van de industrie in Hilversum 1830-1914.
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Wim Dral

Egbert Pelgrims naam verscheen in het december-
nummer van Eigen Perk  jaargang 1989 voor het eerst

op de binnenkant van de kaft als lid van de redactie. Eer-
der dat jaar was een artikel van zijn hand verschenen over
de schutterij. Het was het begin van een stroom van pu-
blicaties van zijn hand.
Een prominente plaats in zijn werk werd gevormd door
publicaties over Hilversum en Hilversummers in de
Tweede Wereldoorlog. In 1994 ontving de redactie een ar-
tikel van Jan Edelstein uit Son. Het onderwerp was de raz-
zia van 23 oktober 1944. Hij vond dat de razzia in de
afgelopen vijftig jaar bitter weinig aandacht had gekregen
in de geschiedschrijving. Als er überhaupt al over de ge-
beurtenissen van 23 oktober was geschreven dan was er
in ieder geval slordig met de feiten omgesprongen.
Kortom hier openbaarde zich een lacune in de geschied-
schrijving. Egbert wierp zich op om daar iets aan te doen.
Hij bleek een speciale band te hebben met  het onderwerp.
Hij begint zijn bijdrage ‘Terug naar Bramsche’ dan ook
met de zin: Dit wordt geen artikel zoals ik dat vaker heb geschre-
ven, maar een zoektocht naar een stukje verleden waar ik nauw bij
betrokken ben. Het artikel over de razzia van 23 oktober 1944
waarbij een groot aantal Hilversummers werd opgepakt
en weggevoerd was het begin van een aantal publicaties
over dwangarbeid in Duitsland. Egberts vader, Theo, was
één van de opgepakte Hilversummers. ‘Terug naar Bram-
sche’ was een verslag van het onderzoek dat Egbert tot dan

toe had verricht; het begin van een geschiedenis die nog
aan het papier moest worden toevertrouwd.  
In 1995 besprak hij het heruitgegeven boek van Hans de la
Rive Box over de hel van Bramsche en in datzelfde jaar
vond een herdenking in Bramsche plaats. Egbert was bij
de plechtige gebeurtenis aanwezig waarbij een herinne-
ringsplaquette werd onthuld. De plaquette was aange-
bracht aan de muur van een kerk, die was gebouwd op de
plaats waar eens een barakkenkamp stond. In 1998 ver-

scheen het boek Aufstehen! Kaffee holen. Aan deze Duits-
Nederlandse samenwerking gewijd aan de gevolgen van
de razzia van oktober 1944 leverde Egbert uiteraard een
bijdrage. Evenals Edelstein overigens. De geschiedenis
van de dwangarbeider bleef Egberts belangstelling hou-
den. In 2002 verscheen van zijn hand een bijdrage over
Hilversumse dwangarbeiders in het Münsterland. In het
naschrift bij het artikel schrijft Egbert, dat er geen ruimte
was in Aufstehen!Kaffee holen voor deze dwangarbeiders,
omdat het boek de belevenissen van de Bramsche-
gangers beschreef. Met dit artikel loste hij een
belofte in gedaan aan Joop Reijnders.
Reijnders had hem veel verteld over
het wel en wee van Hilversum-
mers die terecht waren geko-
men in de kampen in
Münsterland. 
Toen het Streekarchief in 2010
brieven kreeg van mevrouw A. Ver-
straten, geschreven door haar vader
tijdens diens verblijf in Duitsland in de
periode mei 1943 tot mei 1945, was Egbert
de aangewezen persoon om op basis van de
brieven en interviews met de schrijver het leven van
de dwangarbeider op te tekenen. Het boek met de titel
Een van velen verscheen in 2012. Het waren niet alleen de

Bommen 
en 
Bramsche

Schadekaart Trompenberg ‘44-’45

Het laden van een Hawker Typhoon
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dwangarbeiders waarvan Egbert de gebeurtenissen be-
schreef. Ook de ellende van de Hilversummers in

het oorlogsjaar 1944 kreeg aandacht. In het
eerste nummer van Eigen Perk in 2005

verscheen een artikel van zijn hand
over de hongerwinter in Hil-

versum. De Gooi- & Eem-
lander had in oktober

2004 een oproep gedaan
om herinneringen in te zenden

over de hongerwinter en de feest-
dagen van 1944. De reacties waren

overweldigend en konden niet allemaal
geplaatst worden. Egbert nam het op zich

om passages uit veelal niet gepubliceerde Hil-
versumse verhalen te selecteren en ze in ons blad

te plaatsen. Het sloot mooi aan bij zijn artikel.  

Daarnaast deed hij ook onderzoek naar oorlogshandelin-
gen. ‘De bombardementen op de Nieuwe Haven’ (EP 2011)
en Trompenberg (EP 2010) zijn daar onder andere een
voorbeeld van. Doorwrocht onderzoek in de archieven van
het NIOD en The National Archives in Londen leverden
een genuanceerder beeld op over de luchtaanvallen op
Trompenberg. De artikelen zijn rijk voorzien van kaarten.
Daarin ontpopte zich de geograaf in hem. Het Trompen-
berg-verhaal geeft drie gedetailleerde kaarten. Was het een
raketaanval of een aanval met bommen? Waren de coör-
dinaten door de verzetsgroep Albrecht goed doorgegeven?
Waarom ging het een en ander fout? 
Zoekend naar verklaringen, soms gniffelend wanneer hij
ontdekt had op wat voor een knullige manier iets niet goed
was gegaan en nooit een verklaring voor lief nemend,
maar altijd terug naar de bron. Dat kenmerkt Egberts his-
torisch werk.

Bombardement op Trompenberg, geschilderd door Karel Willink
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Jos De Ley

Tien jaar geleden werd Egbert Pelgrim benaderd door
de redactie van het jubileumboek ter gelegenheid

van het 100-jarig bestaan van de gemeentelijke HBS en
MMS, nu A. Roland Holst College. Of hij een bijdrage
wilde leveren over het ontstaan van de school. Hij schreef
prompt een lijvig artikel over de ‘lokale schoolstrijd’ die
voorafging aan de oprichting van de HBS. 
Zelf was hij leerling geweest in de periode 1970-1977 en
had in de redactie van de schoolkrant De Schutter geze-
ten. In dat blad schreef hij een column onder de spitsvon-
dige titel Losse Flodders.  
Overigens was zijn bijdrage ‘Honderd jaar Hilversumse
HBS’ in de bundel School Honderd Jaar School (1903-
2003) bepaald geen losse flodder. De redactie schaamt

zich er nog steeds voor dat het artikel, nota bene het pièce
de résistance, onvermeld bleef in de inhoudsopgave. Hij
heeft er nooit iets over gezegd.
De ontstaansgeschiedenis van de Hilversumse HBS is een
goed geschreven, interessant en zorgvuldig gedocumen-
teerd verhaal, waarin Egbert als historisch geograaf na-
tuurlijk eerst even de diepte ingaat. In zijn inleiding nam
hij zowel Thorbeckes Wet op het Middelbaar Onderwijs
(1863) mee als de industriële ontwikkeling van Hilversum
eind negentiende, begin twintigste eeuw. Met name dat
laatste was van belang bij de totstandkoming van de eer-
ste hogere burgerschool in Hilversum. Voorstanders
waren immers de door de komst van het spoor aange-
trokken fabrikanten van buiten, die de HBS zagen als een
moderne school voor hun kinderen, welke Nederland
ging opstoten in de vaart der volkeren, terwijl de oude ge-
vestigde fabrikeursfamilies, met een belangrijke vinger in
de pap in het gemeentebestuur, vreesden dat zij het gelag
(via de belasting) moesten betalen voor een betrekkelijk
kleine groep elitaire nieuwkomers. 
Het gesteggel begon in het vroege voorjaar van 1886 en
pas in 1902 was de strijd beslecht en kon architect P. An-
driessen aan de slag met zijn ontwerp. Het werden elf klas-

Beslist geen 
losse flodders

De Hoogere Burgerschool, momenteel Roland Holst College
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lokalen, een scheikundig laboratorium, twee tekenloka-
len en een gymnastiekzaal. De auteur voegde nog een aar-
dig detail toe, een echt Egbert-weetje: De huidige
conciërgekamer, rechts naast de ingang, was in 1903 overigens een
kabinet voor plant-en dierkunde. Kosten voor dit alles bedroegen
128.425,60 gulden en een halve cent, oftewel 58.277 euro. 
Aan de bundel Gooise Pracht, uitgegeven door Waanders
(Zwolle) in 2010, leverde Egbert drie bijdragen over archi-
tectuur in de regio. Zij maakten eerder deel uit van de serie
Het Gooi Toen & Nu, uitgegeven door Waanders in de peri-
ode 2008-2010. Egbert beschreef Het Spaanse huis in
Naarden, Het tolhuis in Blaricum en Villa’s aan de
Sandtmannlaan in Naarden. Dat deed hij kort en puntig.
Dat was volgens de opdracht, maar hij kon het ook goed.
Met name de laatstgenoemde bijdrage is interessant,
omdat het over een vrij onbekend project gaat. Het betreft
een rij fraaie houten villa’s, die trouwens het bezoeken

waard zijn. De huizen, tegenwoordig allemaal rijksmo-
numenten, werden tussen 1903 en 1911 gebouwd door de
Amsterdamse makelaar George Ernest August
Sandtmann. Ze staan op een voormalig Naardens bosper-
ceel dat Sandtmann had gekocht van Johanna Hendrika
Perk. Volgens de Kringenwet van 1853 mocht er in denk-
beeldige cirkels van 300, 600 en 1000 meter rondom de
vestingwerken alleen in hout gebouwd worden, zodat het
schootsveld in tijd van oorlog snel kon worden vrijge-
maakt. Egbert schrijft: De Sandtmannlaan viel niet onder de
militaire invloedssfeer van de vesting, maar binnen de ‘middelbare’
kring van de militaire batterijen aan de Karnemelksloot. In een
middelbare kring mochten uitsluitend houten gebouwen met een
stenen voet van maximaal 50 cm hoogte en een stenen schoorsteen
worden gebouwd. Zo’n toevoeging is Egbert Pelgrim ten voe-
ten uit. Je ziet hem genieten, de ogen twinkelend, met een
hand zachtjes plukkend aan zijn baard. 

De houten huizen aan de Sandtmannlaan
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‘Landschapsvorming in Gooi en Vechtstreek’. In: De Wijde Blik, tijd-
schrift over natuur en milieu in de regio Gooi, Vecht streek e.o.,
1984, nr. 1, p. 4-12.

‘Het Goois Energie Komitee, aktiegroep tussen (kern-)energie en
milieu’. In: De Wijde Blik, 1985, nr. 2, p. 15.

Oude straatnamen in het Gooi. 350 Straatnamen in Hilversum,
Laren en Bussum. Scriptie voor het doctoraal bijvak Toponymie en
nederzettingsgeschiedenis, Hilversum, juli 1986, 83 pp.

De ontwikkeling van de industrie in Hilversum 1830-1914. Inven ta-
risatie van de oude industrieën te Hilver sum, in het bijzon der met
het oog op de opsporing van locaties waar in de 19de eeuw moge-
lijk bodemverontrei niging heeft plaatsgevonden. Docto raal scriptie
histori sche geografie VU, Hilversum, oktober 1987, 153 pp.

‘Industrie in Hilversum. De Gifatlas voor Gooi en Vechtstreek met
48 nieuwe locaties aangevuld’. In: De Wijde Blik,1987, nr. 4, p. 34-
39.

‘Van bos en molens, de geschiedenis van de Gooise windmolens
tegen de achtergrond van de (her-) bebossing van het Gooi in de
19de eeuw’. In: De Wijde Blik, 1988, nr. 1, p. 13-17.

‘Uitzuigers! De ontgronding in de Spiegel- en Blijkpolder te Ne-
derhorst den Berg’. In: De Wijde Blik, 1988, nr. 2, p. 19-23.

‘Het Wasmeer. Landschappelijke veranderingen in het gebied rond
het Hilversumse Wasmeer’. In: De Wijde Blik, 1988, nr.3, p. 15-19.

‘Over straatnamen’. In: A.H. Meijer e.a., Straatnamenboek van Hil-
versum, p. 13-17. Hilversum, 1988. (Tevens veel redactio neel werk
hiervoor, alsmede het schrijven van een aantal tek sten bij diverse
straatnamen.)

‘Van mestvaalt tot riolering. Sanitaire ontwikkelingen in het Gooi in
de 19de en 20ste eeuw’. In: De Wijde Blik, 1988, nr. 4, p. 16-19.

‘Het potstalsysteem. De bemesting in het landbouwsysteem van
de Gooise zandgronden vanaf de vroege middeleeu wen’. In: De
Wijde Blik, 1988, nr. 4, p. 20-27.

‘Biogas, een vorm van alternatieve energie als oplossing van het
mestoverschot.’ In: De Wijde Blik, 1988, nr. 4, p. 80-86.

De Hilversumse schutterij. Tentoonstellingsgids voor een ten toon-
stelling over de geschiedenis van de Hilver sumse schutte rij, 1785-
1907, van 11 maart tot 4 juni 1989 in het Goois Mu seum. Hilversum,
1989, 16 pp.

‘De Hilversumse schutterij’. In: Eigen Perk, tijdschrift van de Hil-
versumse Historische Kring ‘Albertus Perk’, 1989, nr. 2.
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