
Het jaar 2002 wordt voor de Stichting Hilversum Pas
Op! gekenmerkt als het jaar waarin de vele jaren van
voorbereiding tot rehabilitatie van het Laanstraat-
buurtje afgerond kunnen worden en met de bouw
aangevangen wordt.
Opnieuw is een weg gevonden om voor Hilversum
beeldbepalende panden te behouden. Panden die
door restauratie, renovatie en herbouw een oorspron-
kelijk stukje Hilversum weten vast te houden.

Bestuur en organisatie
In het voorjaar van 2002 trad de voorzitter de heer mr.
H.J.A.S. Swanenburg de Veye uit het bestuur. De heer
De Veye was gedurende 12 jaar de stuwende kracht
achter Pas Op! De charmante wijze waarop hij waar
mogelijk immer aandacht vroeg voor de denkbeelden
en projecten van Pas Op!, zijn naast zijn immense in-
zet van grote waarde voor de Stichting geweest. 
Het project Oude Begraafplaats werd onder zijn be-
kwame leiding gerealiseerd. De start van de restaura-
tie van het Laanstraatbuurtje mag ook zeker als ode
aan deze oud-voorzitter gezien worden.
De heer drs. H.J. Kok werd op 14 maart benoemd als
nieuwe voorzitter van Pas Op!
In september trad de heer mr. E.Ch. Lisser uit het be-
stuur. Gedurende vele jaren was hij de jurist binnen
het bestuursteam.
Formeel kwam het bestuur, al of niet met haar advi-
seurs, vijf maal in vergadering bijeen. Daarnaast vond
vele malen informeel overleg plaats.
Mr. H.J.A.S. Swanenburg de Veye maakte vanuit de
historische vereniging “Albertus Perk” en Hilversum
Pas Op! deel uit van de Gemeentelijke Monumenten-
commissie. 
Pas Op! werd in het bestuur van Stichting De Hof ver-
tegenwoordigd door mevrouw F.M.G. Wisse Smit-
Kooman. 
De heer L.D. Hageman en mevrouw F.M.G. Wisse
Smit maakten deel van uit van de gemeentelijke over-

leggroep Binnenstad. In de loop van 2002 werd dit
binnenstadsoverleg opgeheven en vervangen door een
periodiek overleg van bestuursleden van Pas Op! en de
Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk” met
de wethouders binnenstad en monumentenzorg.
Mevrouw F.M.G. Wisse Smit had namens Pas Op! zit-
ting in het Algemeen Bestuur van de Stichting Tussen
Vecht en Eem.
Waar nodig was contact tussen de voorzitters van Hil-
versum Pas Op! en “Albertus Perk”, terwijl ook onder-
ling vanuit ieders werkgroep op het gebied van waak-
zaamheid / monumentenzorg overleg plaats vond.
In het blad Eigen Perk van de HHK “Albertus Perk”
werd opnieuw de mogelijkheid geboden nieuws van-
uit Pas Op! te publiceren.

Financieel
Financieel verliep het jaar zeer rustig. De Stichting
sloot het jaar 2002 af met een batig saldo van €5.469,
dat is toegevoegd aan het restauratiefonds / vermogen
van de Stichting dat per 31 december 2002 €185.902
bedraagt.

Donateurs
De donateurs van Pas Op! zijn van essentieel belang
voor de Stichting, daar zij naast de zo noodzakelijke
financiële ondersteuning tevens het draagvlak vor-
men, waarop haar doelstellingen door het bestuur na-
gestreefd kunnen worden. 
Aan het einde van het boekjaar telde de stichting 217
donateurs.

Activiteiten
Op weg naar de gemeentelijke verkiezingen werd door
Pas Op! en haar zustervereniging “Albertus Perk” aan de
politieke partijen aandacht gevraagd voor verschillende
aspecten van de monumentenzorg in Hilversum. 
De heer Kok verzorgde een voordracht over Pas Op! bij
de Stichting Bouwsociëteit.
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Op 27 februari vond in het GSA een presentatie plaats
van de bouwplannen van het Laanstraatbuurtje.
Op 24 maart vond een door Pas Op! georganiseerde
voorlichtingsavond voor eigenaren/bewoners van
nieuwe Rijksmonumenten in Hilversum in de Burger-
zaal van het Raadhuis plaats. Sprekers waren me-
vrouw K.C. Heerschop, wethouder monumenten, de
heer W.J. Beertema, accountmanager buitendienst bij
het Nationaal Restauratie Fonds in Hoevelaken en de
heer drs. I.W.M. Duyvestijn, fiscalist bij Ernst &
Young in Utrecht. Na de pauze was er een paneldis-
cussie onder leiding van de heer Kok, waarbij het pa-
nel met de inleiders achter de tafel werd versterkt met
de heer A. den Dikken, ambtenaar monumentenzorg
van de gemeente Hilversum.
Op 29 oktober vond de eerste bouwhandeling in het
Laanstraatbuurtje plaats. Een bijeenkomst van betrok-
kenen van de samenwerkende partijen gemeente Hil-
versum, HBG en Pas Op! en uiteraard de kopers van
panden. Na een feestelijke openingshandeling en
rondgang over het bouwterrein, vond een geanimeerd
samenzijn plaats bij buurman Felix III. 
Aan het eind van 2002 werd aan alle donateurs een
toepasselijke nieuwjaarswens verstuurd.

Projecten
Project Laanstraatbuurtje
Voorafgaand aan het bouwrijp maken was het nog
even spannend of de krakers van Laanstraat 2a/2b zich
aan de afspraken zouden houden en de panden tijdig
zouden verlaten, hetgeen probleemloos geschiedde.
Voorwaarde voor de bouwstart van fase I was de ver-
koop van tenminste een drietal woningen, inmiddels
zijn alle vijf de woningen uit deze fase verkocht. In
augustus werd begonnen met het bouwrijp maken van

het terrein van het Laanstraatbuurtje, waarna met de
bouw van fase I begonnen werd. Fase I omhelst res-
tauratie van ons voormalig pand Laanstraat 2a/2b,
herbouw van de oude stadsboerderij Zeedijk 27, de
voormalige Witte Boerderij van de Zon en Maanstraat
en het afgebrande fabrikeurshuis van Fokker aan de
Veerstraat. Daarnaast wordt in aangepaste stijl een ge-
bouwtje gerealiseerd ten behoeve van de fustopslag
van Felix III en een tweetal bergingen.
De ontwikkeling van de plannen en ontwerpen van de
tweede fase werd zover afgerond, dat de eerste bouw-
vergunning ingediend kon worden. Het ligt in de be-
doeling om fase II aansluitend aan de eerste fase te rea -
liseren.

Brandspuit-/storthuisje
De ontwikkelingen rond het brandspuithuisje aan de
Violenstraat zijn zodanig, dat er een reële mogelijk-
heid is om binnenkort tot restauratie van dit unieke
semi-vakwerk gebouwtje over te gaan. Met de ge-
meente heeft overleg plaatsgevonden en lijken er toe-
zeggingen te komen, die voor Pas Op! een basis zijn
om tot restauratie over te kunnen gaan. Wel moet nog
aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Project Waakzaamheid
De leden van de werkgroep waakzaamheid trachten
waar mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikke-
lingen in Hilversum uitgaande van de doelstellingen
van de Stichting.
In dit kader vindt met regelmaat overleg plaats met Al-
bertus Perk. Gezamenlijk zal 1 à 2 maal per jaar over-
leg met de wethouders binnenstad en monumenten-
zorg plaatsvinden.

92 hht-ep 2003/2

Bestuur en adviseurs
Bestuursleden: Adviseurs:
Drs. H.J. Kok, voorzitter Mr. R.J.W.J. Meyer
F.M.G. Wisse Smit-Kooman, secretaris K. van der Schaar
Mr. A.A.G. Fluitman, penningmeester G. Stroboer
Ing. H.J.W. Bruggeman Ing. P.D. van Vliet
L.D. Hageman
Ing. E.E. van Mensch
Drs. L.J. Westermann-van der Steen



IN MEMORIAM 
Mr. H.J.A.S. Swanenburg de Veye 

Op dinsdagochtend 4 maart is de heer Mr. H.J.A.S.
Swanenburg de Veye op 75-jarige leeftijd overleden.
Henk de Veye was gedurende de periode 1991-2002
voorzitter van de Stichting “Hilversum Pas Op!” Een
lange periode in het 21-jarig bestaan van Pas Op! 
Op vele Hilversummers maakte Henk de Veye indruk
als de man met de indrukwekkende wenkbrauwen,
terwijl anderen hem herkennen in het beeld van de
man op zijn fiets. Voor Hilversum Pas Op! was hij veel
meer dan deze beeldende herinnering. 
Voor Pas Op! was hij gedurende de afgelopen 12 jaar
strijder voor realisatie van het Laanstraatbuurtje,
waarbij hij op zijn charmante wijze steeds naar moge-
lijkheden zocht om van alle betrokken partijen mede-
standers te maken bij de realisatie van de plannen voor
dit Historisch Buurtje. Zijn jarenlange inzet is van es-
sentieel belang geweest voor de totstandkoming van
dit project. 
Henk de Veye was nadenkend, wikkend en wegend,
wetend dat hij vaak maar één kans kreeg en dat die ene
kans maximaal benut moest worden. Maar ook was
hij wilskrachtig en doortastend, liet nooit een moge-

lijkheid of een kans liggen. Hij was een volhouder die
bij tegenslagen zijn eigen spoor trok, onverstoorbaar
doorging en dan ook in staat was een zestal wethou-
ders achtereenvolgens voor de ideeën van Pas Op! te
winnen. Of zoals een der wethouders hem recent nog
typeerde: “met die ontwapende charmante benade-
ring wist hij steeds feilloos zijn zin te krijgen”. 
Binnen de taken en projecten van Pas Op! heeft Henk
de Veye zich ook jarenlang sterk gemaakt voor de res-
tauratie van de oude begraafplaats “Gedenkt te Ster-
ven". Na restauratie van muren en hekken heeft hij de
gemeente weten te overtuigen dat behoud slechts mo-
gelijk was door de begraafplaats in een hiertoe op te
richten Stichting onder te brengen: Stichting De Hof.
Hij bleef vervolgens ook daar zijn verantwoordelijkhe-
den dragen en nam dan ook zelf zitting in het bestuur. 
Het bestuur van Pas Op! was onder zijn bekwame lei-
ding een hechte vriendenkring, waar voor velen gold:
“Eens Pas Opper, altijd Pas Opper”. 
Niet alleen Pas Op!, maar heel Hilversum mag blij zijn
met de jarenlange inzet van Henk de Veye. Het Laan-
straatbuurtje zal daar straks het levendige bewijs van
zijn en blijven! 

Flos Wisse Smit 
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