TERUGBLIK
EEN HARTVERWARMENDE LEDENAVOND
IN EEN IJSKOUDE FEBRUARI-MAAND
Toen wij de laatste woensdag van februari - nog
vol van Friese schaatsbeelden - in De Vaart kwamen,
troffen wij daar meer dan honderd leden en andere
belangstellenden aan. Een verheugend volle bak dus!
En dat voor ons lid J. Noordman en zijn lezing over
de geschiedenis van het Hilversumse zakenleven.
Noordman, zelf zoon van een bekende Hilversumse
ondernemersfamilie, liet meteen de lichten doven en
toonde uit zijn rijke collectie meer dan honderd
dia's van nog bestaande of verdwenen winkelpanden.
Met grote kennis van zaken en op smakelijke wijze
wist hij van elk pand de geschiedenis kort samen te
vatten. Herhaaldelijk klonken uit de zaal, waarin
wij nogal wat bekende ondernemers aantroffen, de
aaah's en oooh's van herkenning op. Om kwart over
tien sloot de voorzitter deze zeer geslaagde ledenavond af, maar niet nadat de heer Noordman alle
aanwezigen had verzocht om archieven, foto's en
dergelijke die op het Hilversumse zakenleven betrekking hebben, niet weg te gooien. Als U het
kwijt wilt, bel mij dan eerst (035 - 857392), aldus
de spreker.
Overigens wil 'Eigen Perk' met erkentelijkheid
de aandacht vermelden, die haar Grote Broer de Gooi
& Eemlander daags te voren aan de heer Noordman en
zijn lezing had besteed. Dit heeft zonder twijfel
veel Hilversummers naar De Vaart geleid en hen een
genoegelijke avond bezorgd!
De avond was trouwens met een belangrijke gebeurtenis begonnen. Aan mevrouw Drs. T. VerdegaalRuhe, die ons vijf jaren als secretaris en daarna
vijf jaren als voorzitter heeft gediend en geleid,
werd het ere-lidmaatschap van de vereniging toegekend. In een gloedvolle toespraak bracht de nieuwe

voorzitter, P. Timmer, de grote erkentelijkheid van
ons allen tot uitdrukking. Een dankbaar applaus
onderstreepte deze woorden alsmede het dankwoord
van mevrouw Verdegaal. Haar vielen de - door bestuurslid Meijer - fraai gecalligrafeerde oorkonde
en een atlas met interessante historische kaarten
ten deel.

De eerste uitgave van het Streekarchief voor
het Gooi verscheen bij gelegenheid van de
officiële opening op 29 januari 1986. Het
betreft de
BANSCHEYD1NGE
HILVERSUM

TUSSCHEN
VIE
VAN
EN
LARECARSPEL

Het is een kopie van de oorkonde opgesteld door
Splinter van Nijenrode, baljuw van Naarden,
Muiden, Weesp en Gooiland. De uitgave bevat een
vertaling van de oorkonde en werd van een
toelichting voorzien
door
Dr.
A.C.J. de
Vrankrijker.
Zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij
het Streekarchief. Kosten ƒ 1,50.
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