VAN HET BESTUUR
Sinds 14 oktober 1993 vonden drie bestuursvergaderingen plaats. In een notedop de belangrijkste overwegingen en besluiten van die van
november en december 1993.
Op 17 november 1993 kon de voorzitter verheugd de komst van een nieuw te benoemen secretaris meedelen. Het is de heer Henk Lammers, die zich v.a. de eerstvolgende vergadering op deze belangrijke post gaat inwerken.
Voor het legaat van f1000 van ons overleden
lid mevr. De Lange-Kuiperzal een passende bestemming worden gezocht.
De forumdiscussie over monumentale kwesties kan niet plaats vinden op de 4e woensdag
van februari. Dat is een vaste avond voor verga-

dering van een raadsfractie. Naar andere mogelijkheden wordt gezocht.
Opnieuw komt het publicatie-beleid aan de orde. We verlenen medewerking aan de totstandkoming van een leesboek over de Hilversumse
geschiedenis voor verlaters van de basisschool,
waarvan de opzet is geschreven door Janne
Poort-van Eeden. Andere publicaties zijn ook in
voorbereiding. We overwogen te komen tot een
redactieraad, die de uitgave moet versnellen.
Er zijn weer de nodige contacten geweest met
de gemeente mbt. de ontwikkeling van de binnenstad. De voorzitter was gast bij de heropening van de Groest. We hadden een langdurig
en goed contact met prof. Ruijssenaars, de architect van het nieuwe winkelcentrum Hof van

Holland (zie EP 93/4). Een verslag van dit overleg werd doorgegeven aan wethouder Walch.
Bij het overleg hadden we veel steun aan de inbreng van onze adviseurs: H. Dirkx, R. Leenders
en C. Scheltema. Tevens van Egbert Pelgrim die
een analyse maakte van de Hilversumse brinken, een belangrijk stuk bij een discussie met de
afdeling groenvoorziening van de gemeente.
Omdat Eigen Perk het visitekaartje van AP is,
werd het bestuur betrokken bij het ontwerp van
een nieuw omslag. Het eerste ontwerp kreeg te
weinig steun. Reacties, aanwijzingen en suggesties voor een aangepast ontwerp worden doorgegeven.
We adverteren in het laatste nummer van 'Ach
Lieve Tijd" over het Gooi en de Gooiers, dat in
december verschijnt.
De gang van zaken op de ledenavond van oktober was aanleiding voor een korte beschouwing. Het idee voor herbouw van het VVVgebouwtje van Dudok werd door het bestuur
toegejuicht.
De vergadering van 15 december 1993 gebeurde in aanwezigheid van onze aspirant-secretaris.
Aan de kennismaking werd de nodige zorg besteed.
De monumentendag 1993 was een succes,
hoewel het samenvallen met de vrijetijdsmarkt
wel wat problemen gaf. Daarover zal voor 1994
met de gemeente overleg plaatsvinden.
Er heeft een goede discussie plaatsgevonden
tussen vertegenwoordigers van de besturen van
AP en Pas Op. De werkwijze verschilt, maar de
doelstellingen van beide clubs vullen elkaar
goed aan. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt
voor gezamelijk overleg en gezamelijke actie.
Het verzoek om mee te werken aan de actie
voor herstel van de vieringtoren van de O.L.V.
kerk aan de Lage Naarderweg wordt ingewilligd. Fred Repko neemt zitting in een jury die de
werkstukken beoordeeld die door kunstenaars
worden ingestuurd. Op de ledenavonden zullen
wenskaarten tbv. de actie worden verkocht. De
aktie zal in EP worden begeleid.
De nota cultuurbeleid van de gemeente is teleurstellend en geeft geen aanleiding om te reageren of de inspraakavond te bezoeken.
Een wezenlijke discussie vond plaats nav. de
nieuwe trend van monumentenzorg, ingeleid

door de nieuwe directeur van de Rijksmonumentendienst, de heer Asselbergs. Een artikel
van zijn hand ging over de vraag of we toe moeten naar een "marktgericht monumentenbeleid". Heel summier en wat ongenuanceerd
komt het er op neer, dat monumentenzorg in feite
een zorg is van de eigenaar/gebruiker en niet
van de gemeenschap. Daar zijn nogal wat reacties op gekomen, omdat niet duidelijk is hoe het
dan moet gaan met monumenten die een "commercieel draagvlak" missen. Naar aanleiding
van de gang van zaken met Gooiland is het duidelijk dat hier de markt een goede basis bood
voor aanpassing en behoud. Vooropgesteld dat
de gemeente als 'toezichthoudend regisseur'
zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar wat te
doen met monumenten die nooit of heel moeilijk
commercieel interessant zullen worden, b.v. de
Dudok-scholen of overtollige maar niettemin
beeldbepalende kerken?
Een voorbeeld van een dergelijke benadering
louter vanuit commerciële motieven gedacht is
de nota "Cultuurhistorische verkenning Hilversum" door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Aan de 'dorpse binnenstad' wordt hierin
geen enkele aandacht besteed. Jammer dat dit
rapport geen steun in de rug is voor ons streven
om op dit onderdeel het beleid van de gemeente
tav. monumenten en waardevolle ensembles in
de binnenstad om te buigen. We hebben nog
wat te doen!
De contouren van de forumdiscussie op 8 februari worden duidelijker. Het monumentenbeleid, de ontwikkeling van kwaliteitsplannen door
de gemeente en het beleid over de villawijken
zullen de drie onderwerpen zijn, waarover wordt
gediscussieerd. Mevrouw Visser 't Hooft, rectrix
van het A. Roland Holst College, zal de discussie
leiden. De stellingen worden uitgewerkt.
Er wordt gezocht naar een goede (en ook voor
leden bereikbare) plek om ons archief op te
slaan. Dat staat nu onbereikbaar in een school.
Voor onze vergaderingen zijn we gast in het
Goois Museum. Dat is heel prettig, maar eigenlijk hebben we een eigen 'honk' nodig. Heeft u
een suggestie?
Hard werken, zo'n lange vergadering. Maar
de prima sfeer en het glaasje wijn tot slot maken
veel goed.
JEL

Voorstel nieuwe bestuursleden
Het bestuur stelt de leden voor om tijdens de
jaarvergadering als nieuwe bestuursleden te benoemen de heren H.W. Lammers en Drs. R. Beker. We stellen ze hierbij aan u voor.
Henk Lammers (59) is electronicus en was tot
voor kort als product-manager verbonden aan
een grote firma op het gebied van telecommunicatie te Hilversum. Hij heeft bestuurlijke ervaring
en is bereid de belangrijke positie van secretaris
op zich te nemen. De afgelopen maanden heeft
hij het secretariaat al op een voorbeeldige manier waargenomen.
Rob Beker (56) was docent aardrijkskunde en
geschiedenis aan de gemeentelijke HBS tot zijn

vertrek naar de lerarenopleiding d'Witte Leli te
Amsterdam. Tot voor kort was hij daar directeur.
Rob Beker heeft een brede maatschappelijke
belangstelling en is in Hilversum o.m. actief in
besturen op het gebied van onderwijs en politiek. We hopen dat het bestuurslidmaatschap
van AP eenzelfde uitdaging voor hem zal worden als de saxofoon die hij sinds kort bespeelt.
Volgens de statuten kunnen de leden voor de
ledenvergadering schriftelijk bezwaren inbrengen tegen de voorgestelde kandidaten en/of een
tegenkandidaat voorstellen. In het laatste geval
moet de voordracht door vijf leden worden onderschreven.

Jaarverslag 1993
Onze Historische Kring kan terugzien op een
uitermate geslaagd verenigingsjaar. Het ledenbestand groeide wederom, leder jaar komen er
ongeveer 100 nieuwe leden bij!
Onze Kring rust op een aantal pijlers, waarvan
de ledenavonden en ons tijdschrift" Eigen Perk"
de belangrijkste zijn. De ledenavonden , die
plaatsvonden in het gebouw "De Akker" aan het
Melkpad, werden doorgaans goed bezocht. Gemiddeld kwamen er 100 mensen naar de voordrachten.
De onderwerpen waren afwisselend. Zo kwamen aan bod: De ontwikkeling van dorpstypen;
De restauratie van het Hilversumse Raadhuis ;
Romeins Utrecht; Hilversum in de tweede wereldoorlog; Grenspalen; Vliegveld Hilversum;
Joods Hilversum; Frans Ernst Blaauw, een geniale natuur in 's-Graveland (Gooilust).
Er werden ook excursies georganiseerd. Op 29
mei een fietsexcursie gehouden langs de
grenspalen en op 2 oktober was er een uitgebreide rondleiding door het (gedeeltelijk) gerestaureerde Raadhuis.
Eigen Perk verscheen 4 keer in 1993. In totaal
werden er 192 pagina's afgeleverd door de kundige redactie, die in dat jaar werd uitgebreid tot
5 personen.
Het bestuur kwam 10 keer bijeen voor vergadering. Altijd werden we gastvrij ontvangen in
het oude Raadhuis aan de Kerkbrink. Voor de in-

houd van die vergaderingen verwijs ik naar de
pagina's "Van het Bestuur" in Eigen Perk.
In het afgelopen jaar bleek eens te meer dat
het karakter van Albertus Perk (AP) langzaam
aan het verschuiven is. Dit is trouwens een landelijk fenomeen! Onze historische kring wordt
steeds meer betrokken bij het beleid van de Gemeente Hilversum. Dit onder andere bij de plannen voor de binnenstad (Overleggroep Binnenstad), monumenten (AP is vertegenwoordigd in
de Monumenten Commissie), Kerkbrink, Groest
(brinkje!) enz. Het is duidelijk dat deze taak veel
mankracht vergt. Sinds kort is het bestuur van
onze kring daarvoor versterkt met enkele adviseurs.
De goede banden tussen AP en de Stichting Hilversum, Pas Op! werden ook het afgelopen jaar
bevestigd. Keer op keer blijkt dat de twee verenigingen elkaar goed aanvullen.
Ook waren er goede contacten met de Stichting Tussen Vecht en Eem, de stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland en andere zusterverenigingen.
Het bestuur hoopt dat de positieve ontwikkeling
van de Historische Kring Albertus Perk zich ook
in 1994 zal voortzetten.
C. van Aggelen
2e secretaris

Jaarverslag van de penningmeester 1993
BALANS op 31 december 1993
AKTIVA
kas
bank
postbank
postbank leeuwrek.

5.500,00
2.761,64
22.000,00
f30.261,64
p.m.

voorraad boeken etc.

nog te ontvangen:
rente 1993 bank
rente 1993 postbank leeuwrek.
contributies 1993
St. Hilversum, Pas Op!

226,87
1.275,00
5,00
12,50

PASSIVA
crediteuren
Huis Koerier BV dec
Uitgeverij Waanders
Secr. kosten
vooruitontvangen:
contributies 1994
advertenties 1994
giften 1994
reservering 4e lustrum '95
publikatiefonds
bestemmingsreserve archief
bestemmingsreserve De Lange
kapitaal

286,40
1.250,00
15,40
4.530,00
130,00
10,00
6.000,00
9.000,00
3.750,00
1.000,00
5.809,21

f31.781,01

f31.781,01

Resultatenrekening en begroting

Rekening
1993

Begroting
1994

BATEN

drukkosten 'Eigen Perk'
13.986,68
porto- en bez. kosten
2.818,30
repr.kosten/ledenavondkosten
1.574,12
papierwaren/kopieën
666,60
964,85
aankoop boeken
aankoop brochures
1.034,18
zaalhuur De Akker
1.109,00
148,17
excursies
lidmaatschappen/contr.
351,00
bestuurskosten
279,55
lustrumfonds
2.008,10
ledenwerving/ledenadm. kosten 1.766,66
150,00
administratiekosten
2.000,00
publicatiefonds
positief resultaat 1993
925,66

15.000,00
3.000,00
1.300,00
600,00
1.000,00
700,00
1.250,00
500,00
350,00
500,00
1.500,00
1.000,00
150,00
1.500,00

contributies
verkoop publicaties
opbrengst advertenties
donaties en giften
subsidie gem. Hilversum 1993
rente

LASTEN

Rekening
1993

Begroting
1994

20.911,00
2.857,85
2.600,00
10,00
1.400,00
2.004,02

20.000,00
2.600,00
2.600,00
50,00
1.400,00
1.700,00

—

f29.782,87 f28.350,00

Toelichting
Uit de resultatenrekening 1993 is f2.000, - toegevoegd
aan het lustrumfonds.
Uit de resultatenrekening 1993 is f2.000, - toegevoegd
aan het publicatiefonds.
Van het positief resultaat 1993 f 925,66 is M 25,66 toegevoegd aan het kapitaal en f800,00 aan de bestemingsreserve archief.
De kascontrolecommissie zal verslag uitbrengen op de
jaarvergadering.
Hilversum,19 januari 1994,
A.J.N.M. Lundgren,
penningmeester.

f 29.782,87 f28.350,00

Het totaal aantal leden bedroeg per 31-12-1993: 807.

Herwaardering van de brinken
Algemeen worden de brinken van Hilversum,
samen met de driften, als meest kenmerkend
voor de oude dorpskern ervaren. Meer nog dan
de overgebleven dorpse bebouwing, die meestal dateert van na de grote brand van 1766. Het
stratenpatroon daarentegen bevat nog vele elementen van vöör die datum, soms zelfs teruggaand tot de vroege middeleeuwen.
'Albertus Perk" was dan ook verheugd dat in
het gemeentelijke groenstructuurplan "Hilversum, meer dan Groen" ook aandacht werd besteed aan de brinken, die in dit plan een belangrijke cultuur-historische waarde werden toegekend. Er waren twee redenen voor ons om gebruikte maken van de gelegenheid tot inspraak:
1. Welke pleinen dienen als brink te worden aangemerkt? 2. Hoe moeten brinken zo verantwoord mogelijk worden ingericht?
Notitie over brinken
Aan ons redactielid Egbert Pelgrim, historischgeograaf, hebben wij verzocht een notitie over
dit onderwerp uit te brengen, die hij en onze
voorzitter Fred Repko hebben besproken met
het hoofd van de afdeling Groenvoorzieningen,
mw. N. van der Wal en haar medewerker, de heer
P. Arkenbout.
De samenloop van wegen in V-vormige pleinen en pleintjes levert een voor Hilversum karakteristiek beeld op, maar niet allen blijken brinken
te zijn geweest. Uit een voorlopige inventarisatie
door Egbert Pelgrim blijken er 9 nu nog bekende
brinken te zijn. Daarnaast zijn er waarschijnlijk
nog drie andere brinkjes geweest die door bebouwing grotendeels zijn verdwenen (zie bijgaand overzicht). Het Groenstructuurplan van
de gemeente telt (eveneens) 12 pleinen en pleintjes die als brinken zijn aangeduid, meestal een
V-vormige samenkomst van wegen. Van deze inventarisaties van eik 12 "brinken" blijken er
slechts vier elkaar te overlappen (Kerkbrink,
pleintje bij C&A, De Kei en Veerstraat/Herenstraat).
Gemiste kans
Er was dus alle reden om de gemeente te attenderen op de historische gegevenheden temeer

De brink aan de noordzijde van de Groest in 1911. Achter
de pomp de panden van 'Van der Meer' en 'De Ster'. Bij
x het bureau Vreemdelingenverkeer, later de entree naar
de markt (Langgewenst). De driehoekige brink is zeer
lommerrijk, een kenmerk dat met de huidige ingroening
niet terugkeert. Een gemiste kans! (foto: GM)
V E R G E L I J K I N G INVENTARISATIES
VAN DE BRINKEN VAN HILVERSUM
Vermeld door:

AP

Nu nog bekende brinken
Kerkbrink
Brinkje tussen oude raadhuis en postkantoor
Brink bij de Kei (brink van Hafkenscheid)
Brink bij C&A (brink van Doets)
Brinkje Veerstraat/Herenstraat
Brink van Gooiland
Brink aan de kop van de Groest/Stationsstr.
Brink Naarderstraat/Bussummerstraat
Brink Achterom/Prins Bernardstraat
Grotendeels verdwenen brinken
Langestraat/Kruissteeg
Groest/Veerstraat
Achterom/Leeuwenstraat/Spoorstraat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

gemeente

x
X
X

X

X

x
x

Door gemeente als brink aangeduide pleinen
Wagenmakersplein (bij restaurant De Smidse)
Vaartweg/Havenstraat
Gasthuisstraat/Havenstraat
Boschdrift/Hilvertsweg
Larenseweg/Eemnesserweg
Kleine Drift/Lorenzweg
Kleine Drift/Minckelerstraat
Liebergerweg/Lijsterweg

X
X
X
X
X
X
X
X

Bronnen:
Gemeente Hilversum - Groenstructuurplan Hilversum
meer dan Groen, mei 1993.
Drs. E.J. Pelgrim - De brinken van Hilversum. Voorlopige
nventarisatie betreffende gegevens over Hilversumse
brinken, november 1993.

omdat men allereerst moet weten of er sprake is
van een brink wanneer de gemeente de kwaliteiten van deze brinken bij de inrichting wil veilig
stellen. Een duidelijk voorbeeld is de kop van de
Groest bij de Stationsstraat (voor oudere Hilversummers bekend als het pleintje bij Van der
Meer). Als gevolg van de vele verminkingen die
in de loop der jaren heeft ondergaan is het de
gemeente kennelijk aan de aandacht ontsnapt
dat hier vroeger sprake was van een brink. Oude
foto's bevestigen het beeld van een gezellige
brink met veel geboomte en een dorpspomp.
Marktkraampjes verlevendigden het beeld. Bij
de overigens voortreffelijke inrichting van de
Groest is hiermee totaal geen rekening gehouden: Een willekeurige groepering van de bo-

men, die nu geometrisch "in het gelid" staan,
had het karakter van dit plein als brink weer tot
zijn recht laten komen. Een gemiste kans!
Verder hebben wij ervoor gepleit om de brinken niet teveel te verstenen (zoals werd voorgesteld) en meer in te groenen dan nu het geval is:
bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Kerkbrink. In het raadsvoorstel terzake wordt gelukkig rekening gehouden met onze inbreng. Toegezegd is dat gebruik zal worden gemaakt van
onze kennis bij een eventuele herinrichting,
waarbij rekening wordt gehouden met specifieke elementen, zoals: gewenst karakter materiaalgebruik en groenkarakter.
FFMR

Dorps Hilversum in de knel bij nieuwe plannen
Door de afdeling stedebouw van de gemeente
Hilversum zijn onlangs plannen gepresenteerd
voor de bebouwing van enkele stukjes Hilversum, die nu nog een dorps karakter hebben. Het
betreft de randvoorwaarden voor het gebied
Bussumerstraat/Oude Doelen (ook wel genoemd Wagemakersplein) en een ontwerp-bestemmingsplan Spoorstraat/Kampstraat. Voor
beide lokaties geldt wat ons betreft dat er van
een zorgelijke en in bepaalde opzichten ongewenste ontwikkeling sprake is.

bied moet worden gemaakt. Historisch onderzoek samen met analyse van ruimtelijke kwaliteit
en sociaal-economische functies - ook in relatie
tot het omliggende gebied - zijn de elementen
van een dergelijke benadering. Deze werkwijze
kan veel frustratie voorkomen. De tijd die een

Behalve deze gebieden is er enkel nog het gebied Kerkbrink/Langestraat/Laanstraat en een
stukje Veerstraat, dat dorpse kenmerken heeft.
Een wezenlijk deel van de dorpse identiteit staat
derhalve op de tocht.
De gemeenteraad heeft in december 1992 bij de
aanvaarding van het plan voor de binnenstad erkend dat het om een gebied gaat dat dorp en
stad is. Noch expliciet, noch impliciet is het besluit genomen tot sloop van monumenten of
waardevolle ensembles. De mogelijkheid om
het dorpse karakter in nieuwbouwplannen te integreren werd nadrukkelijk open gehouden.
Een groots opgezette discussie over de gewenste architectonische en stedebouwkundige
aanpak van het gebied in september j.l. leidde
tot de conclusie, dat voorafgaand aan deelplannen eerst een goed (beeld)kwaliteitsplan per ge-

Kaartje van de bestaande situatie Bussumerstraat. Geen
hoogwaardige architectuur. Maar wel een aantal panden
(gearceerd) die in monumentenrapport Centrum als historisch waardevol worden aangemerkt. Typerend is de ruimtelijke (dorpse) structuur. Geen aaneengesloten bebouwing.

zorgvuldige analyse vraagt, wordt naar ons idee
later in het voortgangsproces ruimschoots ingehaald. Een voorbeeld van een zorgvuldige analyse leverde onlangs prof. Ruijssenaars met zijn
voorbereiding op het plan voor het winkelcentrum Kerkbrink/Herenstraat/Koornstraat.
De nu gepubliceerde plannen zijn niet op een
dergelijk onderzoek gebaseerd en dragen daar
ook de zeer nadelige sporen van. We beschouwen de uitwerking en besluitvorming dan ook als
een testcase voor toekomstige ontwikkelingen in
de binnenstad. Samen met onze adviseurs H.
Dirkx en en R. Leenders hebben we ons over de
plannen gebogen. De conclusies zoals hier beschreven zijn door voorzitter Repko onder de
aandacht gebracht in een vergadering van de
Overleggroep Binnenstad van 19 januari en tijdens de vergadering van de raadscommissie
voor de binnenstad van 26 januari j.l.
Randvoorwaarden Wagemakersplein
Ondanks termen als 'gebouwen die qua maat en
schaal niet in de omgeving passen' wordt in het
voorstel in feite het dorpse karakter vervangen
door een stedelijke structuur. Bij de huidige bebouwing van de Bussumerstraat hoek Nieuwe
Doelenstraat gaat het om een ensemble van min
of meer losse gebouwen, die toch samenhang

In deze schets van de voorgestelde nieuwe situatie is een
verregaande verdichting voorgesteld. De waardevolle
panden zijn (met uitzondering van De Smidse) verdwenen, mede ivm. het doortrekken van de Oude Doelen die
de kop van de Groest moet ontsluiten. De gevelwanden
aan de Bussumerstraat vormen een radicale breuk met
het nu nog aanwezige dorpse karakter. Het Oude Doelenplein wordt als Wagenmakersplein een stuk kleiner.

hebben. Ook de monumentencommissie heeft
de gemeente geadviseerd dit waardevolle ensemble te behouden.
De voorgestelde architectuur rekent genadeloos met dit aardige stukje dorps Hilversum af.
Vanuit stedebouwkundig oogpunt is er sprake
van architectonisch geweld. Gesloten gevelwanden en een brokkelige architectuur verdragen
zich niet op deze plek. Het betreft hier o. i. een mislukte poging om de aansluiting van de hier nog
aanwezige dorpse bebouwing tot het meer stedelijke winkelgebied tot stand te brengen. De referentiebeelden bij het voorstel, plaatjes van architectuurvan elders, zijn misplaatst. Ze bevatten
goede architectuur, maar niet voor deze plaats.
Onze conclusie: deze randvoorwaarden deugen niet. En ons advies naar de raadsfracties is
dan ook: accepteer zowel voor stedelijke als
dorpse stukjes Hilversum geen plan meer waaraan geen gedegen vooronderzoek is voorafgegaan en uitgangspunten voor de ontwikkeling
van tevoren zijn opgesteld en geaccepteerd. Alleen zo krijgt u het architectonische toetsingskader, waar uzelf in uw aanvaarde motie 451 op 23
december 1992 om gevraagd hebt.
Bestemmingsplan Spoorstraat/Kampstraat
Dezelfde opmerkingen als hierboven kunnen
worden gemaakt over het bestemmingsplan
Spoorstraat/Kampstraat. Het betreft hier overigens een heel ander gebied, dat enerzijds aansluit bij de strikt stedelijke ontwikkeling van het
stationsgebied aan de Schapenkamp, maar anderzijds de dorpse Kampstraat/Spoorstraat omvat en een eenheid vormt met de eveneens bijzondere Biersteeg.
Het schetsontwerp voor het kantoorgebouw
Gooi en Omstreken op de hoek SchapenkampSpoorstraat (arch. Cor Paauwe) laat een gebouw zien dat qua afmeting op die plaats hoort.
Mits goed gedetailleerd is dit gebouw wat ons
betreft accoord. Maar eenzelfde stedelijke
schaal wordt doorgezet in het achterliggende
dorpse gebied. Een zo mogelijk nog nadrukkelijker vorm van architectonisch geweld dan bij de
plannen voor het Wagenmakersplein.
Het is duidelijk, dat we ook dit plan afwijzen.
We voelen ons daarbij gesteund door het vakblad 'De Architect'. In het aan 'Dudok in Hilversum' gewijde themanummer van september

1993 schrijft Cees Boekraad: Wil Hilversum werkelijk een Dudokiaanse kwaliteit bereiken dan
zal er veel meer energie moeten worden gestoken in studies naar gewenste samenhang in architectuur en stedebouw per binnenstedelijk gebied. (...) In dergelijke studies op het niveau van
het stadsontwerp kunnen opvattingen over monumentenbeleid op structurele wijze worden opgenomen. Voor het terrein Spoorstraat/Kampstraat zijn goede voorwaarden aanwezig voor
het realiseren van een bebouwing die een overgang vormt van een stedelijk naar een dorps karakter. De gemeente heeft n.l. de grond in eigendom en kan via het bestemmingsplan grote invloed uitoefenen.

Een fragment van een plankaart voor het gebied Spoorstraat/Kampstraat. De hoge gevelwand van de nieuwbouw komt tegenover het gebied rond de Biersteeg en de
Spuisteeg, dat in het Monumentenrapport voor de binnenstad (1990) is aangeduid als waardevol ensemble. De
tegenover liggende Biersteeg wordt gemarkeerd door
een gemeentelijk monument en enkele als waardevol
aangemerkte panden.

Tot slot: we zijn er ons als historische kring van
bewust, dat de aandacht die we vragen voor dat
wat van dorps Hilversum rest bij de plannenmakers en de gemeenteraad steeds meer weerklank vindt. Westellen de toezegging op prijs dat
we in lopende ontwikkelingen overleg met architecten kunnen hebben, zoals bij de voorbereiding van het plan voor het nieuwe winkelcentrum aan de Kerkbrink. We blijven echter van
mening, dat een structureel andere aanpak gewenst is. Een aanpak die bovendien veel onlust-

De Kampstraat bij de Spuisteeg in 1926, met in het midden op de achtergrond het gemeentelijk monument restaurant
'De Blaffende Eend' op de hoek van de Biersteeg. Links het al lang verdwenen 'Eilandhuisje'. Op de plaats van de huizen
rechts komt volgens het bestemmingsplan de gevelwand van ruim 16 meter hoog. En dat tegenover het laatste stukje
dorpse bebouwing waarvan de schuine daken net tot de helft komenI (foto: Goo/s Museum)

De voorgestelde gevelwand hoek Spoorstraat-Kampstraat is naar ons oordeel niet passend. Een schrikbeeld derhalve.
Er is geen enkele poging gedaan om een aansluiting te vinden bij het historisch waardevolle ensemble rond de
Biersteeg. (uit: Bouwontwerp Kokon/Ftotterdam)

Reacties op plan Wagemakersplein

Geen integratie maar polarisatie

In de (openbare) raadsvergadering van de commissie
Binnenstad werd door de politieke partijen gereageerd
op randvoorwaarden voor het plan Bussumerstraat/Wagemakersplein. Tegelijk werd gereageerd op de inspraakreactie van de voorzitter van AP, Fred Repko, die
de voorstellen in deze vorm afwees. Een kleine bloemlezing:
SGP/GPV/RPF: ondersteunt verzoek tot behoud van
historische panden; niet ieder is zich bewust geweest
van de mogelijkheid van afbraak bij aanvaarding van
het binnenstadsplan.
CDA: heeft twijfels of dit stukje dorps Hilversum niet te
stedelijk wordt; oordeel van historische kring wordt gedeeld, niet strikt vasthouden aan het stedebouwkundig
voorstel.
D66: geen duidelijk standpunt verwoord op dit punt.
H2000: niet veel problemen met deze randvoorwaarden.
PVDA: van het ontwerp gaat weinig aantrekkingskracht
uit als entree naar het winkelgebied.
FRL: In dit dorpse deel van Hilversum moet geen gesloten gevelwand komen.
W D : Mist beeld-kwaliteitsplan zoals afgesproken tijden
de architectuurdag. Juist voor dit gebied van groot belang. Hier moet zorgvuldig te werk worden gegaan. Tekening suggereert een vrij massale bouw in de Bussumerstraat. Dat past niet bij het gebied. Pleit voor 'aanpak Ruijssenaars'.
GRL: hoopt dat bouwschetsen niet overeenkomen met
de werkelijkheid.
Antwoord Walch (wethouder binnenstad): Opmerkingen Repko begrijpelijk. Worden door velen gedeeld. Er
komt een gesprek tussen de heer Repko en de architect. Randvoorwaarden bieden daarvoor elementen.
Hij verwacht een positief resultaat van dit overleg.

Hoewel het ontwerp-bestemmingsplan KampstraatSpoorstraat tot februari 1994 nog niet is behandeld in de
raadscommissie voor de binnenstad, zijn die plannen
openbaar. De bewonerscommissie binnenstad heeft
een eerste reactie aan de raadsoommissieleden doen
toekomen. Daarin wordt grote bezorgdheid uitgesproken over het plan. Kort samengevat vragen de bewoners
het plan pas te aanvaarden als aan twee voorwaarden is
voldaan: bouwen op menselijke schaal, zeker in aansluiting op het oude dorpsdeel van Kampstraat en Biersteeg
en geen uitbreiding van horecabestemmingen.
Men constateert dat de voorstellen een ongebreidelde
verstelijking van het gebied betekenen. Het schrikbeeld
van een wand van ruim 100 meter met een hoogte van
die van het Silverpoint-complex! Een enorme futuristische gevelwand tegenover en aansluitend bij een samenhangend ensemble van historische panden die nog
de charme van het oude Hilversum uitstralen.
Het plan voor de binnnenstad beoogt een samenhang te bereiken tussen dorpse en stedelijke elementen.
Dit plan, zo stelt de bewonerscommissie binnenstad, is
geen integratie van stad en dorp, dit is polarisatie!
Nadere informatie Bewonerscommissie Binnenstad: H.
den Boer, Spoorstraat 63, 1211 GV Hilversum, tel.
211324.

gevoelens bij de burgerij kan voorkomen en
waardoor een groter draagvlak voor de plannen
wordt verkregen.
JEL/FFMR

Het nieuwe Hof van Holland
Tijdens de vergadering van de raadscommissie
voor de binnenstad op 26 januari 1994 presenteerde prof. Ir Hans Ruijssenaars het voorontwerp voor het winkelcentrum in het gebied Kerkbrink/Herenstraat/Koornstraat. Na ons uitvoeri-

ge en inspirerende contact met de heer Ruijssenaars (zie EP 93/4) waren we vanzelfsprekend
zeer benieuwd naar het voorlopige eindresultaat. De juist gereedgekomen maquette gaf gelegenheid om een en ander te verduidelijken.

Maquette voorontwerp winkelcentrum Kerkbrink-Herenstraat-Koornstraat van Prof. Ir Hans Ruijssenaars. Links de
Kerkstraat, rechts de Herenstraat. De passage is in feite een nieuwe weg door het gebied, die de Kerkbrink verbindt
met de Koornstraat. De ronde vorm aan het einde geleidt de wandelaar ahw. weer naar de Kerkstraat. De voorzijde biedt
ruimte voor winkels en een café-restaurant gedeelte. Daarboven en enigszins terugspringend een aantal woningen in
twee lagen.

Naast veel positieve elementen hebben we ook
een aantal op- en aanmerkingen die wellicht nog
tot verbetering aanleiding kunnen geven.
Tijdens de presentatie bleek opnieuw hoezeer
de architect zich heeft ingeleefd op de plek. Een
voorbeeldige historische analyse ging aan de
presentatie van het eigenlijke ontwerp vooraf.
We hoorden veel terug van de zaken die we in
het eerdere contact hadden aangedragen. Als
je dan naar het ontwerp kijkt ben je op het eerste
moment geneigd toch enigszins teleurgesteld te
zijn. De wensen van de opdrachtgever (Wilma
Vastgoed) en de daaruitvoortvloeiende bouweconomie hebben hun tol geëist. Heel direct is
weinig terug te vinden van kenmerken van de
vroegere bebouwing (de twee logementen van
het latere Hof van Holland). Geen knik in de gevel, geen verspringende daklijn die contrasterend werkt op het verschil in hoogte aan weerszijde van het plein e.d.

Bij nadere bestudering van het ontwerp krijg
je toch meer begrip voor de eigentijdse vertaling
van de ruimtelijke mogelijkheden. Maar er blijven vragen. Wordt de passage aan de voorzijde
wel voldoende ervaren? Moet de passage in het
front niet in de hoogte worden geaccentueerd
ten kosten van de nu wel heel breed uitwiggende
ingang? Hoe zal de uitwerking zijn van de monumentale kolommen? Passen ze wel bij de menselijke maat? En kan dat op deze plek? En komt
de strakke lijn van de woningen boven aan de
gevel niet erg recht en ongenuanceerd over?
Welke verbeteringen zijn in dit beeld nog te verwachten? Enz.
Als heel positief ervaren we de uitwerking
van het ruime terras aan de voorzijde, die de
oude functie weer terug moet brengen. Niet
heel duidelijk is nog, of ten allen tijde van een
overdekt terras sprake is. Juist het zitten in het
door bomen gefilterde zonlicht was en is een
van de charmes van de plek. Is er ook sprake

van een verdieping die dit mogelijk maakt?
Heel fascinerend vinden we de achter het gebouw geprojecteerde en aan beide zijden uitwaaierende passage. Winkelrijen ter weerszijde
van slechts een verdieping worden gescheiden
door een glazen passage van drie verdiepingen
hoog. Dat garandeert het hele jaar door zon- en
daglicht met steeds wisselend effect. Aan weerszijde van de kolommen is een ruimte van een
meter met eigen daglichttoevoer waarin de winkels zich door reclame kunnen presenteren,
maar garandeert tegelijk dat dit geen hinder
oplevert voor de beleving van de passage.
Ook positief zijn we over de arcade, de overdekte passage aan de Herenstraat. In feite wordt
het voetgangersgebied bij het gebouw getrokken, wat meer ruimte overlaat voor het wegprofiel van het 'Koornplein'. De verspringende rooilijn van het pand van De Bazel in de bocht van
de Herenstraat is speels overgenomen in het
ontwerp aan de overzijde van de straat.
De geprojecteerd boekwinkel aan de Koornstraat, de enige winkel waar drie ipv. één verdieping acceptabel wordt geacht, moet het beeld
van die straat verlevendigen. Veel zal afhangen
van de relatie van de Koornstraat met de ontwikkelingen in het aangrenzende Laanstraatge-

bied. Overleg van de architect met de St. Hilversum Pas Op! die zich met de ontwikkeling van
dat gebied bezig houdt heeft al enkele keren
plaats gevonden. Ook voor de levensvatbaarheid van de geplande winkels is een goede en
logische doorstroming vanaf de Neuweg en het
Laanstraatgebied een vereiste.
Een apart punt van zorg is gevoeligheid van
de passage voor vandalisme. Afsluiten van het
gebied Kerkbrink tot Koornstraat bij avond kan
nodig blijken en is wat ons betreft dan acceptabel. Maar als de doorgang door de Koornstraat
naar de Kerkstraat ook moet worden afgesloten,
dan lijkt er met het ontwerp iets mis.
We zijn het geheel eens met de architect dat
hoge eisen aan de verdere ingroening van de
Kerkbrink moeten worden gesteld, want daar ligt
in feite de ruimtelijke kwaliteit van het plein. En
verder zal er een passend antwoord moeten komen van de (nog niet bekende) architect van het
Dura-terrein ("het gat") aan de zuidzijde. Het nu
gepresenteerde plan kan pas worden uitgevoerd als ook de bouw aan de zuidzijde (met
parkeergarage!) ter hand wordt genomen.
Maar de eerste stap is gezet. En wat AP betreft: een bemoedigende!
JEL

Visie gemist in nota beheer monumentale kwaliteit
"Albertus Perk" en "Hilversum, Pas Op!" hebben op 20 januari j.l. gebruik gemaakt van hetinspraakrecht om in de commissie cultuur een
reactie te geven op de onlangs verschenen gemeentelijke discussienota Beheer Monumentale
Kwaliteit. Hoewel we als clubs intensief samenwerken, was deze inspraak niet van tevoren
overlegd. De invalshoek van ons beider reactie
was gelijk: er is zorg over het gemeentelijk monumentenbeleid. De accenten die we plaatsten waren wat verschillend. In het volgende nummer
vindt u een uitgebreide reactie van HPO op de
nota. Om doublures te voorkomen geven we hier
de reactie van AP verkort weer.
We hebben waardering voor de nota. Het is een
helder geschreven stuk, dat de ontwikkeling op
het gebied van de monumentenzorg in Hilversum goed weergeeft. Wat we hebben gemist in
het stuk is een duidelijk visie op het toekomstig

beleid, zeker tegen het licht van de beperkte financiële middelen.
Monumentenzorg Hilversum is nog steeds te
weinig betrokken bij het gemeentelijk beleid. Dat
geldt met name voor de binnenstad, die vogelvrij lijkt te zijn verklaard. En dat terwijl de monumenteninventarisatie voor het centrum een prima opstap zou kunnen zijn voor kwaliteitsanalyses per deelgebied waar veranderingen op
komst zijn.
Verdere inventarisatie en het beschermingswerk vragen om actie. Maar ook de samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg die Hilversum uitkoos voor een 'pilot-plan',
een nieuwe weg om aan financiële middelen
voor het herstel van monumentaal bezit te komen, vragen inzet van de gemeente. Die taken
samen gaan de draagkracht van de dienst Monumentenzorg van de gemeente ver te boven.
De ene man die voor al dit werk staat is boven-

dien zwaar belast met de restauratie van recent
Gooiland en tot 1996 het Raadhuis. We hebben
opnieuw gepleit voor een adequate oplossing
voor dit probleem.
We hebben voorts onze bezorgdheid geuit
over de voortgaande ontluistering van de unieke
villawijken. Bij de bepaling van bestemmingsplannen is gekozen voor een beleid dat kwaliteitsvermindering in de hand werkt. We bepleiten herziening van de bestemmingsplannen op
dit punt.
De marktgerichte aanpak die monumenten-

beleid lijkt op te gaan is een uitdaging voor de
gemeente. De gang van zaken rond de verkoop
van Gooiland heeft ons geleerd, dat de rol van
de gemeente als 'toezichthoudend regisseur'
belangrijk is. Dat het met Gooiland redelijk goed
is afgelopen danken we meer aan toeval dan
aan goed beleid. In het geval de gemeente opnieuw monumentaal bezit verkoopt (b.v. Dudokscholen) pleiten we voor duidelijke voorwaarden
aan de koper voor herstel en instandhouding
van de monumentale waarde.
JEL

AP op de bres voor restauratie O.L.V.-kerk
Het staat zo keurig in de statuten van 'Albertus
Perk'; onder meer de doelstelling dat de vereniging "bevordert het behoud van historisch waardevolle objecten, roerend zowel als onroerend".
Er was dus geen lange discussie nodig om ja te
zeggen op de vraag van de 'Stichting tot Behoud Rijksmonument Onze Lieve Vrouw Naarderstraatte Hilversum' om aan hun actie mee te
werken.
Restauratie vieringtoren
Het doel van de actie is om gelden bijeen te krijgen voor de restauratie van de vieringtoren van
de OLV-kerk. Een groot deel van de benodigde
gelden (ca. f 500.000) komt uit subsidies. Zo is in
het meerjarenplan 'Besluit Rijkssubsidiëring
Restauratie Monumenten' (BRRM) 1992-1998
voorzien en een subsidie van f30.000 voor 1994
en voor 1996 en 1997 resp. f167.000 en
f 112.000. Samen dus goed voor f309.000. Op
grond van de rijksbijdragen zegde het Prins
Bernhardfonds een bedrag van f33.500 toe. De
rest zal moeten komen uit fondsen die de stichting zelf aanboort. De actie 'Laat mij niet vallen'
heeft in 1993 al f20.000 opgeleverd.
Er is goede hoop dat de restauratie van de toren nog dit jaar kan beginnen. Dat is technisch
gezien ook nodig. De toren verkeert in tamelijk
slechte staat en dat kan een gevaarlijke situatie
opleveren.
Een andere reden om de beperkte subsidiegelden juist aan deze toren te besteden is, dat
het een belangrijk oriëntatiepunt in Hilversum
betreft. Afbraak van de toren zou leiden tot een

verarming van het stadsbeeld.
De restauratie is in handen gegeven van Ing.
Paul van Vliet, die ook als restauratie-architect
betrokken was bij het herstel van o.m. het Oude
Raadhuis en de boerderij van Houtman aan de
Langestraat.
Ontwerpwedstrijd
Net als vorig jaar vindt er in 1994 een ontwerpwedstrijd plaats, waarvoor Gooise kunstenaars
(ook amateurs) worden uitgenodigd om mee te
werken. Ze stellen hun producten beschikbaar

Het storthuisje aan de Violenstraat. Het prijswinnend ontwerp van de aktie "Laat mij niet vallen" 1993. Een gewassen pentekening van Eiiy Schut. Een van de afbeeldingen
van de wenskaarten die voor het herstel van de vieringtoren van de OLV-kerk aan de Naarderstraat worden verkocht. Pogingen van AP en Pas Op om het storthuisje aan
de Violenstraat te restaureren zijn tot heden niet gelukt.

o m te w o r d e n gebruikt voor het maken v a n
wenskaarten, die in het najaar zullen w o r d e n verkocht. Nadrukkelijk mikt m e n daarbij ook op d e
productie v a n kerst- en nieuwjaarskaarten 1995.

eventueel a n d e r d r u k w e r k voor het b e o o g d e
doel. O p d e l e d e n a v o n d e n zijn inmiddels d e
kaarten v a n d e aktie 1993 te koop. Dat zal ook
met d e resultaten v a n d e aktie 1994 het geval
zijn.

't G o o i v a n straat tot straat

In dit n u m m e r v a n E i g e n Perk is e e n artikel gewijd aan d e kerk. Het begin v a n d e aktie valt (niet
toevallig) samen met het uitkomen v a n dit EPnummer.

Het motto voor d e wedstrijd v a n dit jaar is '"t
Gooi v a n straat tot straat". G e d a c h t wordt aan
markante plaatsen e n karakteristieke ruimten die
vaak door particulieren of door particuliere organisaties in stand w o r d e n g e h o u d e n . E e n lijst met
suggesties voor dergelijke plaatsen en p a n d e n
in Hilversum en Laren is voor d e betrokkenen e n
geïnteresseerden beschikbaar.
Het w e r k zal w o r d e n b e o o r d e e l d door e e n j u r y
die bestaat uit Ing. Paul v a n Vliet te Loosdrecht,
d e architect v a n d e restauratie; Drs. F.F.M. Repko, voorzitter v a n d e historische Kring "Albertus
P e r k " en P. Hanegraaf, lid v a n het stichtingsbestuur. D e w i n n a a r ontvangt (behalve d e
spreekwoordelijke onsterfelijke roem) e e n waard e b o n voor schilder- e n tekenartikelen v a n f 100.
Steun Historische Kring
Behalve d e m e d e w e r k i n g v a n voorzitter R e p k o
aan d e jurering v a n d e kunstwerken, zal A P zich

JEL
Aktie-informatie
Informatie over de aktie "Laat mij niet vallen" bij de
"Stichting tot behoud Rijksmonument Onze Lieve Vrouw
Naarderstraat te Hilversum". Kontaktpersoon: H.F. Hardeman, Larenseweg 116a, 1222 HL Hilversum, tel. 035836273 en bij de secretaris van de Historische Kring.
Inzending van schilderijen, tekeningen en aquarellen op
formaat 40x60cm tot uiterlijk zaterdag 4 juli 1994.
Expositie van het werk op zaterdag 10 september 1994
van 10.00 - 16.00 uur en zondag 11 september van
11.00 - 14.00 uur in wijkgebouw 't Spintje, Naarderstraat
98 te Hilversum.
Dubbele wenskaarten met envelop zijn te koop aan de
lectuurtafel tijden de ledenavonden a f 1 per stuk. 8 verschillende voorstellingen w.o. het oude Hotel Gooiland,
de kerk aan de Kerkbrink, de Laanstraat en het storthuisje aan de Violenstraat. Een hele set kost f7.50. Goede
kwaliteit. Zeer aanbevolen!

inzetten voor d e v e r k o o p v a n wenskaarten e n

W a a r o m OLV-kerk e e n m o n u m e n t ?
Misschien was u de kerk nog niet als een bijzondere opgevallen. Het heeft ook lang geduurd voor de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg tot bescherming overging.
Dat gebeurde pas in 1989. En dat was het bisdom niet
eens echt welgevallig. Immers, onderhoud van kerken is
duur en de OLV-kerk kwam eigenlijk in aanmerking om
te worden opgeheven. Met kans op afbraak natuurlijk.
Dat is door de erkenning van het gebouw als monument
nu niet meer aan de orde. Wat zijn nu de specifieke kwaliteiten van het gebouw ontworpen door Wolter te Riele
(1867-1937)?
Het is een neo-gothische kerk uit 1910, die in zijn vorm
misschien niet geheel uniek is maar toch heel weinig
voorkomt in ons land. Het is een overgang tussen de
kruisbasiliek (zoals de Vitus-kerk aan de Emmastraat) en
een koepelkerk (zoals die in Bussum). Waar bij grotere
basilieken de zuilen van het schip in één lijn staan, zijn
hier twee pijlers aan weerszijde van de middenbeukter
plaatse van het dwarsschip naar buiten geplaatst. Dat levert een 'verruiming' op die de kerkgangers in deze kerk
een uitstekend beeld geven op het hoofdaltaar (een ge-

schenk van de bekende Hilversummer Johannes Geradts). Dit altaar kwam nog centraler te staan toen het na
het Tweede Vaticaans concilie werd verplaatst van de absis naar de ingang van het priesterkoor.
Ook naar buiten toe heeft de bijzonder vorm zijn uitwerking. Kapelachtige uitbouwen geven de kerk een levendig uiterlijk.
De kerk herbergt voorts een schat aan gebrandschilderde ramen. Die aan de voorzijde zijn al bij de bouwtijd
aangebracht door Joep Nicolas sr. Die aan de achterzijde zijn van de leerling van zijn zoon Nicolas jr., de glazenier Max Weiss (1943). Ondanks de stijlverschillen hebben de ramen een grote mate van samenhang.
De slotconclusie van de redengevende omschrijving
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg : een fraai
gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige
en kunsthistorische waarde.
Ook voor niet-parochianen dus zeer de moeite waard
om de O.L.V.O.O.-kerk aan de Naarderstraat (kadastraal
gelegen aan Koninginneweg 40) eens van binnen te bekijken!

