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Bestuur en organisatie 
In de samenstelling van bestuur en organisatie 
vonden de volgende wijzigingen plaats: Mr. B. 
Schweers bedankte als voorzitter i.v.m. vertrek 
naar het buitenland. Hij heeft in de jaren dat hij 
lid en voorzitter van de Stichting was, zich enorm 
ingezet voor het werk van de Stichting en met na-
me mogen dan genoemd worden : zijn betrok-
kenheid bij de toekomst van het centrum, met 
name het historische buurtje rondom de Laan-
straat. Verder is de Stichting hem veel dank ver-
schuldigd voor alle moeite en energie die hij be-
steed heeft aan de restauratie en verkoop van de 
Boerderij van Houtman. 

Tot het bestuur traden toe de heren Mr. E.Ch. 
Lisser en Ing. E.E. van Mensch. De heer F. van 
Lente moest om gezondheidsredenen zijn funk-
tie als penningmeester neerleggen. Zijn taak 
wordt waargenomen door Mr. E.O.M. Vulto. 

Projecten 
Het project 'Houtman' werd voltooid en ter ere 
van de oplevering werd een feestelijke bijeen-
komst gehouden in restaurant 'Het Dwaallicht'. 
Alle donateurs, medewerkers aan de restauratie, 
vertegenwoordigers van overheid en gemeente 
waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze bij-
eenkomst werd een publikatie over de 'Boerderij 
van Houtman', geschreven door ons bestuurslid 
Mevr.Drs. L.J. Westermann, aangeboden aan al-
le aanwezigen. 

De bovenappartementen van de gerestaureer-
de boerderij zijn inmiddels verkocht. De beneden-
verdieping is in 2 bedrijfsruimten verdeeld en ver-
huurd aan een mediabedrijf en een zaak in 
interieur- en decoratie-artikelen. De Stichting is 
voornemensom het bedrijfsgedeelte te verkopen. 

In 1991 werden de plannen uitgewerkt om de 
oude begraafplaats 'Gedenckte Sterven' te res-
taureren. Het gemeentebestuur stelt een krediet 
beschikbaar voor de restauratie van de buiten-
muur. Met deze restauratie zal in 1992 begonnen 
worden. Onze adviseur Ing. RD. van Vliet zal de 
leiding over de restauratie voeren. F. v. Lente en 
ing. E.E. van Mensch hebben een inventarisatie 

van de graven gemaakt. Na de restauratie van 
de ommuring zal begonnen worden met de her-
inrichting van de begraafplaats zelf, waarbij spe-
ciale aandacht geschonken zal worden aan his-
torisch belangrijke graven. Veel aandacht wordt 
geschonken aan de juridische kanten bij het 
restaureren van een begraafplaats. De Stichting 
stelt zich ten doel om van de oude begraafplaats 
een stadsparkje te maken, dat 's avonds kan 
worden afgesloten. 

Aan de Violenstraat is nog een pandje uit het 
begin van deze eeuw, waar het straatvuil vroe-
ger verzameld werd. Er zijn in Hilversum meer-
dere van deze huisjes geweest. Het pandje aan 
de Violenstraat is het laatste dat nog bestaat. 
Vanwege de historische waarde stelt de Stich-
ting voor om het te restaureren. Plannen hier-
voor zijn in voorbereiding. 

Omdat de plannen over de ontwikkeling van 
de binnenstad nog in een stadium van overleg 
zijn, kan er nog geen actie ondernomen worden 
t.a.v. de Laanstraatbuurt. De Stichting blijft zich 
inzetten voor het realiseren van een historische 
bebouwing. 

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een in-
ventarisatie van behoudenswaardige panden 
en ensembles waar de Stichting Pas Op zich op 
moet concentreren. Tevens wordt bezien hoe 
aantastingen of bedreigingen van deze panden 
of ensembles kunnen worden onderkend. Doel 
is in dat geval sneller te kunnen waarschuwen en 
reageren. 

Publicatie en promotie 
Op 8 maart 1991 werd tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in de Tuinzaal van Gooiland de aan-
moedigingsprijs 1991 van de gemeente Hilver-
sum aan de Stichting Hilversum Pas Op uitge-
reikt. Met deze prijs wil het gemeentebestuur 
haar waardering uiten voor het werk van onze 
Stichting. Voor deze bijeenkomst werden alle do-
nateurs uitgenodigd. 

De jaarvergadering 1991 vond plaats op 1 juni 
1991 op de Monnikenberg in het klooster 'De 
Stad Gods'. Mevr.Drs. A. Koenders, architectuur-



historica, hield een inleiding over de 'Suriname-
laanwijk', waarna een wandeling werd gemaakt 
door deze zeer interessante wijk. 

Op 14 september 1991 was de Stichting weer 
aanwezig op de Vrije Tijdsmarkt te Hilversum. 
Op deze markt werd o.a. de kalender 1992 te 
koop aangeboden: een kalender met tekenin-
gen van het oude Hilversum. Aan de donateurs 
werd de kalender wederom tegen een geredu-
ceerde prijs aangeboden. Gedurende de laatste 
maanden van 1991 werden bijna 1000 kalen-
ders verkocht. 

Op 5 oktober 1991 werd in Hilversum de jaar-
lijkse Heemschutdag gehouden. De landelijke 
vereniging 'Heemschut' zet zich in voor het be-
houd van cultuurhistorische monumenten. Drie-
honderd deelnemers bezochten deze dag. Een 
wandeling door de binnenstad en een excursie 
door de buitenwijken werd mede door Pas Op 
georganiseerd. 

Op 19 november 1991 vierde de Stichting 
haar tweede lustrum. Dit feit werd op 16 novem-
ber feestelijk herdacht met een bijeenkomst in 
Sociëteit 'De Unie'. Veel donateurs en genodig-
den waren daarbij aanwezig. Na een felicitatie-

toespraak door de Burgemeester van Hilver-
sum, sprak Ir. R. Apell, hoofdinspecteur bij de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, over 'Mo-
numentenzorg in de jaren '90'. Onze oud-voorzit-
ter, de heer P. H .G. de Jong, sprak over 'De plaats 
van het particulier initiatief in de monumenten-
zorg'. 

Tevens werd tijdens dit lustrum voor de eerste 
keer de z.g. Pas Op-trofee uitgereikt. Deze prijs 
is ingesteld om diegenen te stimuleren en te be-
lonen die op voortreffelijke wijze hun woning 
restaureren. Dit keer ging de prijs naar de Fam. 
Honig, bewoners van het pand PC. Hooftweg 1. 

Het aantal donateurs stijgt nog steeds en was 
aan het eind van 1991 ongeveer 160. 

Al met al was 1991 een jaar waarin de Stichting 
veel in de publiciteit was. Het project 'De Boer-
derij van Houtman' werd voltooid. Nieuwe pro-
jecten liggen klaar om aangepakt te worden. 
Gezien alle plannen die de gemeente Hilversum 
maakt t.a.v. reorganisatie in de binnenstad, is het 
voor onze Stichting van groot belang om alert, 
aktief en kritisch te zijn. 

Uw aller steun hebben wij daarbij nodig! 
Hilversum, maart 1992 

In dit jaarverslag kunt U lezen, dat de Stichting Hilver-
sum Pas Op zich actief bezig houdt met de verwezenlij-
king van haar doelstellingen: het behoud van historisch 
en architectonisch belangrijke panden in Hilversum. 
Uw steun is daarbij hard nodig. 
Voor diegenen die het nog niet weten: 
Voor tenminste f 25,- per jaar kunt U donateur worden 
van de Stichting Hilversum Pas Op! 
U kunt zich opgeven bij de secretaris Mevr. M. Bakker-
Boneschansker, Diependaalsedrift 14, 1213 CP Hilver-
sum, tel. 035-245892 

DeheerCC. Honig en mevrouw E.W. Honig-Willems pose-
ren met de Pas Op-trofee voor hun uit 1905 stammende 
villa aan de PC. Hooftweg 1. De villa ontkwam maar net 
aan sloop en werd door het echtpaar Honig na een ingrij-
pende restauratie in januari 1991 betrokken. 

Rond het echtpaar van links naar rechts: Paul van Vliet 
(jurylid), Loes Westermann (bestuurslid Pas Op), Ginny 
Bakker (secretaris Pas Op), makelaar J.A. Schüngel, Ed 
van Mensch (bestuurslid Pas Op) en Onno Vlaanderen 
(restauratie-architect). 

Met dank aan de Woonbode voor het afstaan van de 
foto. 


