INGEZONDEN
Op het artikel

"De Begraafplaats aan de Oude Toren-

laan" in E.P. Jrg.2, no.4, stuurde de bekende schrijver
Olaf J. de Landell ons de volgende, zeer persoonlijke,
reactie:
Mijne Heren,
Met belangstelling heb ik Uw artikeltje gelezen over
de prachtige oude begraafplaats aan de Oude Torenstraat.
Het is inderdaad een kostbaar oud perceel, dat gerust
wat meer eerbied en genegenheid zou mogen hebben van de
plaatselijke bevolking. De laatste keer dat ik erover
liep - enkele maanden geleden - stonden er twee afschuwelijke goalpalen van enige voetbal-activiteit - of
waren het kloprekken voor reiniging van gemeentelijke
tapijten?! Ik begrijp niet, dat zelfs op deze stille
plek de voetbal moet worden geëerd, waardoor dan meteen
de rust is vermoord. Waarom mag dit niet gewoon het
Oude Kerkhof blijven, en als zodanig worden gevrijwaard
voor al te luidruchtig vertier?
Laat ons beginnen met restauratie van de muren. Als
daar geen geld voor is te vinden bij gemeentelijke
instanties, dan moeten particulieren helpen. Dan moet
elke vorm van "sport" hier worden geweerd. Het is een
oude begraafplaats, het is een verkwikkend stuk natuur
midden in het stadsgedruis - kostbaar genoeg om te worden ontzien. Waarom worden er geen nestkastjes voor
vogels in die hoge bomen gehangen, en waarom zouden wij
er niet langs de oude muren wat mooie bloeiende struiken
laten planten? En een paar sterke, gemakkelijke banken
zouden in de schaduw niet misstaan.
Mij dunkt, dat met eenvoudige middelen, zoals zij
wellicht in het oude Hilversum gebruikelijk waren, de
sfeer hersteld zou kunnen worden en de rust-zoekenden
een heerlijke plek zouden kunnen vinden. Ik hoop hart-

grondig, dat een wijs comité hiervoor een harmonische
oplossing zal kunnen vinden, en op zijn pad medewerking
van alle instanties mag ontmoeten.
w.g. Olaf J. de Landell
Graag sluiten wij ons aan bij de wens van de Heer De
Landell. Het wordt tijd dat er een actie-comité komt,
dat een inventarisatie maakt van hetgeen gedaan moet
worden deze stille plek zijn oude luister terug te
geven. Hoewel de kostenfactor natuurlijk niet direct
te verwaarlozen is, is het allerbelangrijkste dat er
een goed plan komt. Het is vaak verbazingwekkend
hoeveel mensen voor niets willen meehelpen wanneer
men met concrete plannen komt, en begint met zelf
iets te doen. In een volgend nummer van Eigen Perk
hopen wij U nader te berichten. Meedenkers zijn
van harte welkom!

