
VAN HET BESTUUR 

GOOIS MUSEUM NAAR OUDE RAADHUIS 

Op 11 maart jl. heeft de gemeenteraad van Hilversum zijn 
goedkeuring verleend aan het voorstel tot restauratie van 
het Oude Raadhuis en de overplaatsing van het Goois Museum 
vanuit de Vaart aan de Vaartweg naar het monument aan de 
Kerkbrink. Dit besluit volgt na een lange tijd van voorbe-
reiding welke al in september 1984 van start is gegaan. 

De plannen voor de restauratie zijn uitgewerkt door 
architect P.D. van Vliet en betreffen zowel het exterieur 
als het interieur. De gevels zullen worden hersteld waarbij 
vooral de banden van kalk-zandsteen, de natuurstenen trap, 
de deuren en de ramen onder handen worden genomen. Van het 
interieur is een groot deel van de parterre-verdieping 
reeds enkele jaren geleden opgeknapt. Nu komen vooral de 
eerste étage en de zolder aan de orde. In de gang en de 
voormalige raadszaal zijn nog vele restanten van de oude 
situatie aanwezig. De architect heeft om deze reden 
voorgesteld om deze twee ruimten terug te brengen in de 
oude stijl. De overige ruimten worden op een sobere wijze 
opgeknapt. Het gebouw wordt verder geschikt gemaakt om te 
kunnen functioneren als museum. Zo zal in het gebouw een 
lift komen. 

Volgens de plannen voor de inrichting ten behoeve van 
het Goois Museum komen beneden een ontvangstruimte, de 
kantoren en een klein zaaltje voor lezingen en voor het 
vertonen van audio-visuele programma's. Op de eerste 
verdieping en een gedeelte van de zolder komen de exposi-
tieruimten. In de vaste opstelling zal de geschiedenis van 
het Gooi vanaf de prehistorie tót heden aanschouwelijk 
worden gemaakt. Met name de geschiedenis van de Erfgooiers 
en de ontwikkeling van de textielindustrie komen daarbij 
aan de orde. Op zolder zullen de wisselende exposities 
worden opgesteld. 

Naar verwachting zullen de werkzaamheden half april 
beginnen. De opening van het Goois Museum volgt waarschijn-
lijk in het voorjaar 1988. 
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