
VAN HET BESTUUR 

Ter gelegenheid van de Jaarvergadering 
sprak onze voorzitter, 

mevr. drs. M.J.Th. Vergedaal-Ruhe 
de volgende rede uit: 

Jaarrede voorzitter 27-111-1985 

Dames en heren, 

Nog geen jaar geleden, 2 mei 1985 - we waren wat 
laat vorig jaar - stond ik op deze plaats om de 
door de statuten voorgeschreven jaarvergadering te 
leiden. 
Drie onderwerpen kregen die avond speciale aan-
dacht : 
- het Beroepschrift van Albertus Perk en T.V.E. 

ingediend bij de Raad van State tegen de 
voorgenomen sloop van het station 
ledenwerving 
het tweede lustrum 

Deze drie onderwerpen wil ik ook nu ruime aandacht 
geven. 

1. Het station. 
Zoals U weet heeft het bestuur samen met het 
bestuur van T.V.E. op 14 oktober 1983 bij de 
Raad van State een beroepschrift ingediend 
aangaande het station. De tekst van dat beroep-
schrift heeft U kunnen lezen in het nummer van 
Eigen Perk van januari 1984. Vorig jaar - 2 
mei 1984 - moest ik U vertellen, dat daarop nog 
geen reactie van de Raad van State was binnen 
gekomen. 
Uw bestuur heeft echter al deze tijd niet 
lijdzaam zitten wachten. Wij hebben de zaak 



niet op zijn beloop gelaten, maar uitgebreid 
juridisch advies ingewonnen. In eerste instan-
tie bij Mr. Lisser, die wel een klein licht-
puntje in onze zaak zag, maar die ons toch naar 
een meer gespecialiseerd jurist verwees, meer 
thuis in monumentenzaken. Deze tweede deskundi-
ge, Mr. Otten, heeft een uitgebreid onderzoek 
gedaan en daarna advies uitgebracht, met de 
volgende inhoud: 

de kans, dat het beroepschrift ontvankelijk 
verklaard zal worden door de Raad van State 
is zeer gering. (Ik meldde U dat deze 
mogelijkheid bestond al vorig jaar.) 
de kans, dat het eventueel ontvankelijk 
verklaarde beroepschrift gehonoreerd zal 
worden is zo mogelijk nog geringer. 

Op grond van dit advies heeft het bestuur - met 
pijn in het hart en na langdurig overleg -
gemeend te moeten besluiten het beroepschrift 
in te trekken. Op 15 februari 1985 hebben wij 
de Raad van State daarvan op de hoogte gesteld. 
Wij meenden, dat het na dit advies niet meer 
verantwoord was de kosten, verbonden aan 
behandeling en verdediging, te maken. 

2. Nieuwe leden. 
Vorig jaar startte ik vanaf deze plaats een 
ledenwerfactie. In Eigen Perk van september 
1984 zat een aanmeldingsformulier en werden U 
allerlei premies in het vooruitzicht gesteld. 
Het resultaat van deze actie is het volgende: 
- wij hebben nu 243 leden 
- daarvan zijn er 9 nieuw, dus ingeschreven 

sinds het begin van de actie 
degene die in aanmerking komt voor een 
premie is G. de Graaf, Peerlkamplaan, 
Hilversum 
dit lid is aangebracht door mevr. Boor - de 
Graaf uit Hilversum 



- deze personen mogen rekenen op een gratis 
uitnodiging voor de ledenavond van september 
a.s. met de historische maaltijd» 

Dit is niet helemaal wat het bestuur van zijn 
initiatief verwacht had, daarom sporen wij U 
aan toch nog eens goed in Uw omgeving te vragen 
en te kijken. Er zijn beslist meer mensen, die 
in onze activiteiten en doelstellingen geïnte-
resseerd zijn. Wij zetten deze actie dan ook 
door tot aan de ledenavond van september a.s. 
want: 
een goed ledental is niet alleen nodig om de 
vereniging een gezonde financiële basis te 
geven, maar ook om de stem van de Historische 
Kring meer kracht te geven. 
Bij diverse gelegenheden hebben wij in het 
afgelopen jaar in de gemeente onze stem laten 
horen, mondeling zowel als schriftelijk. Ik 
denk hierbij in het bijzonder aan de Kerkbrink 
en aan het monumentenbeleid. 
In het kader van de nieuwbouwplannen Kerkbrink 
heb ik namens U allen, naar ik hoop, gepleit 
voor het behoud van het witte boerderijtje in 
de Zon en Maanstraat en voor het behoud van de 
geveltjes van de smederij van Spijker. Het moet 
toch mogelijk zijn, zoals dat ook op andere 
plaatsen mogelijk is gebleken, oud en nieuw 
samen in een goed en bruikbaar bouwplan op te 
nemen, zodat stukjes van onze geschiedenis 
bewaard blijven. 
Wat betreft het gemeentelijke monumentenbeleid 
en de monumentennota, het is goed, dat er nu 
eindelijk concrete plannen op papier staan, 
maar deze plannen zouden naar onze mening wat 
evenwichtiger kunnen zijn: wat minder aandacht 
voor het Dudok bezit, wat meer voor onze 19e 
eeuwse villa's. Het historisch gezicht van 
Hilversum wordt door beide evenzeer bepaald en 
verdienen dus beide evenveel aandacht. 
Om deze en soortgelijke zaken met de nodige 



overtuiging aan de diverse gemeentelijke 
instanties te kunnen duidelijk maken, is het 
nodig ons gesteund te weten door een vereniging 
met een stevig aantal leden. 

3. Het lustrum. 
In september van dit jaar is het zo ver. In 
alle nummers van Eigen Perk van het laatste 
jaar zijn U onderdelen van het programma ont-
huld. De papieren plannen zijn door de enthou-
siaste commissie steeds meer geconcretiseerd. 
Begin september zal U een speciaal nummer van 
Eigen Perk bereiken. Dat nummer zal helemaal 
gewijd zijn aan dokter Van Hengel. Een aantal 
schrijvers belicht in dat nummer allerlei 
facetten van de veelzijdige persoonlijkheid, 
die dokter Van Hengel was. Het geheel zal de 
nodige achtergrondinformatie geven voor de 
tentoonstelling, die in september/oktober 
rondom Van Hengel gehouden wordt. Daarnaast 
zult U daarin een van de verhalen van de hand 
van Van Hengel kunnen aantreffen. 
Dit speciale nummer van Eigen Perk is een 
andere uitgave dan die waarover U in de krant 
heeft kunnen lezen. De 'schetsen uit het 
Hilversumse Volksleven' zal als een aparte 
uitgave verschijnen. Intekenen daarvoor is, 
zoals U weet, mogelijk bij de penningmeester. 

Om de Hilversumse jeugd meer bij de geschiede-
nis van haar woonplaats te betrekken, wordt een 
diaserie samengesteld, waar scholen op kunnen 
intekenen. 
De ledenavond van september wordt, het is al 
eerder gezegd, een bijzondere. Wij vragen U 
deze keer daarvoor te willen inschrijven, zodat 
wij weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. 
U kunt allemaal actief aan het lustrum meedoen 
door deelname aan de maaltijd en bezoek aan de 
tentoonstelling, maar ook door U op te geven 
als toezichthouder bij de tentoonstelling. Wie 
over een paar vrije uren beschikt in september/ 



oktober wordt van harte uitgenodigd zich 
hiervoor op te geven. 

U ziet en hoort het, dames en heren, ons wacht een 
interessant jaar. Een en ander is natuurlijk 
alleen mogelijk dank zij enthousiaste leden, dank 
zij actieve leden, de mensen die in de verschillen-
de voorbereidingscommissies zitten. 

Het bestuur hoopt, dat U ons weer een jaar Uw 
vertrouwen wilt geven, door Uw aanwezigheid en 
medewerking. Zo zullen wij weer een goed vereni-
gingsjaar hebben. Dank U. 

WERKGROEP TOURISME IN HILVERSUM 

Ongeveer honderd jaar geleden begon in Hilversum 
een periode van grote bloei van het toerisme en 
het hotel- en pensionwezen. Een werkgroepje onder 
leiding van de heer Kees Middelhof wil aan deze 
periode een onderzoek wijden. Zij die geïnteres-
seerd zijn mee te doen worden verzocht zich op te 
geven bij één van de bestuursleden. Een eerste 
bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 december 
a.s. om 15.00 uur in het nieuwe gemeente-archief, 
achter het stadhuis. 


