
JAARVERGADERING 
STICHTING 'HILVERSUM, PAS OP!' 
op 21 april 1990 

Ruim 60 personen verzamelden zich de 21e 
april in de Burgerzaal van het Gemeentehuis, 
voor de jaarvergadering, annex Dudok-excur-
sie. De aanwezigheid van enkele politici en 
gemeente-ambtenaren inspireerde de voorzitter 
Mr. B.C. Schweerstoteen extra vurig betoog, om 
met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met 
hetgeen Hilversum nog aan historische objecten 
heeft. Daarin figureerden uiteraard uitvoerig de 
Kerkbrink-plannen en 'het historische buurtje 
aan de Laanstraat'. Daarna gaf architect G. van 
Hoogevest Jr. een dia-lezing, waarin in het kort 
werd ingegaan op de persoon van Dudok en zijn 
architectonisch oeuvre. Vervolgens - buitenge-
woon interessant voor de aanwezigen - ging het 
over de aanleiding tot de restauratie van ons 
Raadhuis, de problemen die daarbij, al dan niet 
voorzien, aan de dag traden en de fasen waarin 
men het Raadhuis weer in oude luister gaat her-
stellen. Het laatste is op zich eveneens interes-
sant, want de werkzaamheden gaan tijdens de 
bouw gewoon door en dat eist een zorgvuldige 
planning. De bijzondere materialen welke Du-
dok gebruikte, geven aanleiding tot allerlei pro-
blemen: verwerende baksteen, scheuren door 
uitzetting van stalen regenpijpen die in de muur 
verwerkt waren, door roest opgezwollen stalen 
raamkozijnen, verkleurend marmer, etc.. 

Hoogtepunt van de bijeenkomst was - letter-
l i jk-een excursie naar het topje van de in restau-
ratie zijnde toren. Met een bouwliftje aan de bui-
tenkant van de toren, werden de gasten in kleine 
ploegjes naar boven gebracht, waar hen, behal-
ve een adembenemend uitzicht over Hilversum, 
een explicatie wachtte. Met eigen ogen kon men 
zien, dat de hele buitenkant van de toren is afge-
bikt, waarna een nieuwe laag, speciaal gemaak-
te baksteen in de bekende gele kleur, met een 
hele kleine spouw (om vochtaantasting geen kas 
te geven) er voor is aangebracht. 

Opmerkelijk genoeg zijn de Pas Op donateurs 
blijkbaar weinig gevoelig voor hoogtevrees. 
Maar weinigen lieten zich de kans ontgaan om 
boven te kijken. Hierna was er nog een rondlei-
ding door het gebouw, waarbij o.a. de Dudok-
kamer en de kamer van de Burgemeester wer-

den bezichtigd. Daaruit bleek, dat het Raadhuis 
niet alleen aan de buitenkant, maar ook wat be-
treft het interieur, een Dudok-monument is. 

L.J.W. 

JAARVERSLAG 
Hilversum, Pas Op 1989 

Bestuur en Organisatie 
In oktober 1989 werd het bestuur opgeschrikt 
door het onverwacht overlijden van haar pen-
ningmeester de heer H. Bakker. Sinds de oprich-
ting van de stichting was hij penningmeester, 
een taak die hij op gedegen en deskundige wij-
ze heeft uitgevoerd. Wij zullen niet alleen zijn 
deskundigheid op dit terrein missen, doch ook 
zijn betrokkenheid en enthousiasme voor het 
werk van de stichting. Hoewel geen Hilversum-
mer van geboorte had hij zich veel kennis over 
Hilversum eigen gemaakt en was hij sterk geïn-
teresseerd in de ontwikkeling van Hilversum. In 
december werd de heer F. van Lente benoemd 
als zijn opvolger. 

In de loop van het jaar trad de heer A. Lisman 
terug als bestuurslid. Het bestuur dankt hem 
voor zijn waardevolle adviezen met name op 
bouwkundig terrein. 

In 1989 kwam het bestuur als gebruikelijk 
maandelijks bijeen. De bestuursvergaderingen 
worden ten huize van de bestuursleden gehou-
den zodat het bestuur geen kosten ten laste van 
de stichting heeft gemaakt. 

Het bleek niet meer efficient om altijd met het 
voltallige bestuur alle lopende zaken te bespre-
ken. Ook omdat het meer dan eens nodig bleek 
binnen een beperkte tijd standpunten te bepa-
len of visies af te stemmen, werd een werkwijze 
met werkgroepen gestruktureerd ingevoerd. 
Werkgroep 1 houdt zich bezig met projecten en 
staat onder leiding van Mr B.C. Schweers; werk-
groep 2 richt zich op beleid en promotie en heeft 
als werkgroepvoorzitter Mr R.J.W.J. Meyer. In el-
ke werkgroep hebben bestuursleden en advi-
seurs zitting. In de werkgroepen worden lopen-
de zaken besproken en eventuele nieuwe aktivi-
teiten en aandachtspunten voorbereid. Er vindt 
altijd een terugkoppeling naar het bestuur 
plaats, waar beslissingen genomen worden en 
eventuele knopen doorgehakt worden. 



Project Houtman 
In 1988 heeft de Stichting Hilversum Pas Op de 
'boerderij van Houtman' in eigendom verkre-
gen. In 1989 heeft de stichting zeer veel energie 
en aandacht aan dit project besteed. Aanvanke-
lijk leken de plannen voor restauratie vloeiend te 
verlopen. De restauratieplannen werden vlot 
goedgekeurd door de Rijksdienst voor Monu-
mentenzorg. Echter de plannen bleken duurder 
uit te komen dan waar in eerste instantie reke-
ning mee was gehouden. Na grondige onder-
handeling met de aannemer en enige bijstelling 
van de restauratiebegroting kon in de tweede 
helft van het verslagjaar tot het geven van de op-
dracht tot restauratie worden overgegaan. 

Er was rekening mee gehouden dat een deel 
van de boerderij afgebroken moest worden, wil-
de verantwoorde restauratie mogelijk zijn. Door 
een onverwacht ontbreken van de fundering 
brak kort na aanvang van de werkzaamheden in 
oktober een spannende tijd aan. Door het zeer 
slechte weer (veel regen en wind) was er een risi-
co van instorten. Gelukkig is dat niet geschied. 
Wel bleek het door het ontbreken van de funde-
ring noodzakelijk ook de achtergevel neer te ha-
len. Restauratie anderszins bleek niet mogelijk. 
Een onverwachte tegenvaller. 

De subsidiebeschikking en de voorfinancie-
ring van de subsidie lieten angstig lang op zich 
wachten. Toen de aannemer al volop bezig was 
en de eerste termijnen al ingediend waren, 
kwam na veel telefonades en aandringen van 
het bestuur bij de subsidieverstrekkende instan-
ties de zaak kort voor het einde van het jaar in or-
de. Als alles goed gaat zal oplevering plaatsvin-
den in juli 1990. 

In de boerderij zijn twee winkels en twee ap-
partementen geprojecteerd. Makelaar Chr. Smit 
is met de verkoop belast. Er wordt een uitgave 
ontwikkeld waarin de geschiedenis van Hout-
man wordt vermeld. Een en ander wordt moge-
lijk gemaakt door een bijdrage van de Rotary 
Club Hilversum-West. 

Project Laanstraat 
Al enige jaren kunt U in het jaarverslag lezen dat 
de Stichting Hilversum Pas Op zich beijvert voor 
restauratie en eventuele aangepaste nieuw-
bouw in de omgeving van de Laanstraat en dat 
hierover ondermeer regelmatig overleg met de 

gemeente wordt gevoerd. Ondanks de inspan-
ningen van Pas Op zit er nog steeds weinig schot 
in dit project. Na diverse verzoeken van Pas Op 
werden eerst in de zomer van 1989 door de ge-
meente de uitgangspunten die de gemeente wil 
hanteren bij eventuele realisering van dit project 
op papier gezet. Niet geheel onverwacht voor 
Pas Op, maar wel teleurstellend bleek hieruit dat 
de gemeente voor de grond die zij in eigendom 
heeft een forse prijs zal vragen. 

Toen de uitgangspunten van de gemeente be-
kend waren, heeft de Stichting Hilversum Pas 
Op een restauratie-aannemer bereid gevonden 
een haalbaarheidsonderzoek te doen. Dit on-
derzoek gaf aan dat de door de stichting ontwik-
kelde plannen in combinatie met de geformu-
leerde uitgangspunten van de gemeente niet 
haalbaar zijn. Er wordt momenteel bestudeerd 
of bijstelling van de plannen wel tot een haalbaar 
geheel kan leiden. Het ziet er echter naar uit dat 
indien de gemeente vasthoudt aan haar uit-
gangspunten (lees met name de hoge grond-
prijs) restauratie van panden in deze buurt in een 
samenhangend geheel niet zal kunnen plaats 
vinden. 
Op initiatief van particulieren kan mogelijk een 
incidenteel pand gerestaureerd worden. Dat is 
op zich positief, maar het zou een verlies zijn 
voor Hilversum als deze buurt rond de Jonghe 
Graaf van Buren niet als geheel behouden zou 
kunnen blijven. 

Publiciteit en promotie 
Als gebruikelijk vond in april de jaarvergadering 
met de donateurs plaats. Behalve huishoudelij-
ke zaken werd in nauw overleg met de gemeen-
telijke monumentencommissie aandacht be-
steed aan de omgeving van het Nimrod-park. 

De contacten met de Hilversumse Historische 
Kring Albertus Perk werden in het verslagjaar 
geïntensiveerd. De donateurs van Pas Op ont-
vangen 'Eigen Perk' en samen met Albertus 
Perk werd de 'Visie op de stedebouwkundige 
ontwikkeling van Hilversum' geschreven, die in 
1990 in een openbare vergadering met de poli-
tieke partijen van Hilversum gepresenteerd en 
besproken werd. De brochure werd gunstig ont-
vangen in Hilversum. 

In 1989 werd de Pas Op-kalender 1990 ont-
wikkeld. Voor donateurs was deze kalender op 



de jaarlijkse vrije tijd markt van september tegen 
gereduceerde prijs verkrijgbaar. Hoewel de ver-
koop tijdens de vrije tijd markt zeker niet tegen 
viel, maakten toch relatief weinig donateurs van 
het aanbod gebruik. De kalender 1990 werd mo-
gelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 
alle plaatselijke notarissen waardoor de vriende-
lijke prijsstelling mogelijk bleef. Er werden onge-
veer 1000 kalenders afgezet. 

Voor de opbouw van een informatie-archief 
stelde het streekarchief enkele titels ter beschik-
king. Daar de stichting steeds vaker geconfron-
teerd wordt met vragen van Hilversummers is 
het een goede zaak een dergelijk informatie-
archief te gaan opbouwen. 

Het afgelopen jaar wist Pas Op een aantal ma-
len de plaatselijke pers te halen. Ook de lokale 
omroep toonde belangstelling. We durven stel-
len dat het draagvlak van Pas Op ook het afgelo-
pen jaar weer steviger is geworden binnen de 
Hilversumse gemeenschap. 
Er is nog veel te doen in Hilversum, maar het be-
stuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet 
zolang zij zich gesteund weet door een groot 
aantal sympathisanten. 

Hilversum, april 1990 

De werkgroep 'Hilversum 1850' is op 
zoek naar veschenen nummers van het 
blad 'Gooiland en Omstreken'. Dit 
blad is begonnen te verschijnen in 
augustus 1850 en heeft waarschijnlijk 
twee jaargangen beleefd. 

In de archieven is het blad echter 
niet meer terug te vinden. Het 'Nieuws-
blad voor het Gooiland en Omstreken' 
zou echter belangrijke informatie kun-
nen bevatten over het dagelijks leven in 
het Hilversum van die tijd. Deze infor-
matie wil de werkgroep verwerken tot 
een tentoonstelling en een boekje ter 

gelegenheid van het jubileum van 'Al-
bertus Perk', eind dit jaar. 

Ieder die de werkgroep kan helpen 
bij het vinden van deze uitgave wordt 
verzocht contact op te nemen met de 
Streekarchivaris, Karin Abrahamse, te-
lefoon 035-292646. 


