HILVERSUM PAS OP!
Pas Op!-Trofee
Eind 1994 werd voor de tweede maal door Hilversum Pas Op! de Pas Op!-Trofee uitgereikt.
Bij het tweede lustrum van Hilversum Pas Op!,
in 1991, werd deze trofee voor de eerste keer uitgereikt. Een trofee welke door Hilversum Pas Op!
in het leven is geroepen en bedoeld om diegenen te stimuleren en te belonen, die op méér dan
voortreffelijke wijze hun woning restaureren. Tenslotte is de doelstelling van Hilversum Pas OpI:
het behoud van architectonisch en historisch belangrijke gebouwen in Hilversum. Daarom juicht
Hilversum Pas Op! het dan ook toe, dat bewoners van oude villa's en woningen deze in hun
oude luister herstellen!
De trofee bestaat uit een schildje, een oorkonde, het juryrapport en een persoonlijke attentie.
Het schildje toont het 'waarschuwend vingertje',
het logo van Hilversum Pas Op!. Nagestreefd
wordt de prijs periodiek toe te kennen.

is in Hilversum een van de betere voorbeelden
uit de Jugendstil-periode. (Ook in de Kerkstraat
treffen we nog steeds voorbeelden van deze
bouwstijl aan). Bij goed beheer en onderhoud
kunnen we hier zeker spreken van een waardevol pand!
Dit winkelwoonhuis, eens bewoond en uitgewoond door krakers en 'lieden aan de zelfkant
der society', werd in de afgelopen jaren vrijwel
geheel gerestaureerd door de eigenaar-bewoners, waarbij de combinatie winkel-woonhuis, zo
kenmerkend voor dit pand, intact werd gehouden. Zowel wat betreft het ex- als interieur ademt
het gehele pand de sfeer van de vroege 20e
eeuw uit. Met veel zorg en oog voor detail hebben de heer en mevrouw Jansen het huis hersteld, zonder daarbij de monumentale waarde

De eerste Pas Op!-Trofee werd toegekend aan de
heer C.C. Honig vanwege de restauratie van zijn
woning P.C.Hooftweg 1. Het huis, van oorsprong
'Huize Peerlkamp' genaamd, werd gebouwd
door architect J.R. de Jong en voltooid in 1907.
Een villa die met één ster genomineerd werd in
het gemeentelijk monumentenrapport. Het juryrapport sprak van: een villa, die met respect voor
de bestaande toestand en historische waarde,
met liefde voor detail en met toepassing van oorspronkelijke materialen en kleuren is gerestaureerd. In het interieur dwingt het herstel van de
Jugendstil-plafonds respect af. Vanuit liefde en
vakmanschap is hier vanuit particulier initiatief
op buitengewone wijze een beeldbepalende villa in de oude luister hersteld.
Op 22 november 1994 werd voor de tweede
maal de Pas Op!-Trofee uitgereikt. Dit geschiedde op feestelijke wijze door de heer Swanenburg
de Veye, voorzitter van Hilversum Pas Op!, aan
de heer en mevrouw Jansen, eigenaar-bewoners van het pand Langestraat 86, een winkelwoonhuis, thans lijstenmakerij, daterend uit
1901, van de architect D.A. van Zanten. Dit pand

De Pas Op!-Trofee werd in 1994 toegekend aan de heer en
mevrouw Janse voor de instandhouding van winkelwoonhuis aan de Langestraat 86 (zie ook EP 1994-4, blz.
168/9).

uit het oog te verliezen: de indeling werd gerespecteerd; wanden en betimmerde deuren werden in hun oorspronkelijke staat teruggebracht
en opnieuw geschilderd volgens toen heersende methodes, weggekalkte plafonddecoraties
werden weer tevoorschijn gehaald, ramen en
ruitwerk hersteld en ook de inrichting van de winkel werd zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
staat (terug-)gebracht. Er kan hier dan ook worden gesproken van een bijzondere inspanning
van de eigenaar-bewoners, die zonder enige
subsidie of andere bijdrage de monumentale
waarde van een karakteristiek pand aan de Langestraat hebben behouden en versterkt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de heer
en mevrouw Jansen met veel liefde vele anekdotes over aankoop en opknappen maar al te
graag ophalen!
Het pand liet de heer Paauw in 1901 bouwen,
een ijzerhandelaar in zeer goede doen, die de
winkel verhuurde en zelf de riante bovenwoning
betrok.
Dat ook 'goede doen' in die tijd een rekbaar
begrip was, is zichtbaar aan de imitatie marmeren wanden, niet eens gebaseerd op de prijs van
het marmer, maar op het prijskaartje van de
weeldebelasting, dat in die tijd aan luxe als marmer werd opgehangen.
Nadat het pand regelmatig in andere handen
is overgegaan kocht de heer Jansen het in 1977,
een deal die voornamelijk op een parkeerterrein
plaatsvond. Hoe uitgewoond en welke bewoning de heer Jansen in de bovenwoning aantrof,
overtrof vervolgens volledig zijn verwachtingen.
De heer en mevrouw Jansen betrokken de benedenwoning, waar naast werken, ten behoeve
van de altijd weer voor de restauratie noodzakelijke financiën, een begin werd gemaakt aan de
restauratie door voorlopig alleen maar puin te
ruimen van vorige bewoners en huurders. Leven
en werken in de lijstenmakerij beneden gingen
in die periode hand in hand, waarbij iedere ruimte beheerst werd door schilderijen en opslag.
Nadat de huurders vertrokken waren, werd de
bovenwoning ter hand genomen, een schier onmogelijke klus. Met eindeloos geduld, zoeken
naar oude verfmethodes en technieken, herstellen van het trapportaal met monumentale houten trap en uiteraard de hulp van vrienden, is het
pand gebracht in de staat, waarin het zich thans

bevindt. De heer Jansen spreekt echter de voorzichtige hoop uit ooit nog de topgevel terug te
brengen in zijn oorspronkelijke staat. Al met al
een duidelijke reden om juist deze bewoners en
dit pand met de Pas Op!-Trofee te belonen.
De uitreiking werd gedaan door de heer H.
Swanenburg de Veye, voorzitter van Hilversum
Pas Op! in het bijzijn van het bestuur van Hilversum Pas Op! en van tientallen genodigden als
mevrouw Ubbink-van Andel, wethouder van cultuur, talloze hulpvaardige vrienden van het echtpaar Jansen, buurtbewoners, Albertus Perk, etc.
F. Wisse Smit-Kooman.
Groen licht voor opknapbeurt
'Gedenk te sterven'
Hilversum Pas Op! is verheugd, dat het college
van B&W in mei j.l. een extra ton ter beschikking
heeft gesteld van het budget voor de opknapbeurt van de Oude Begraafplaats 'Gedenk te
sterven'. Dit betekent dat hiermee de allernoodzakelijkste onderdelen van de renovatie kunnen
worden gerealiseerd, zoals het herstel van muren en paden.
Hierna heeft er een constructief overleg
plaatsgevonden tussen de gemeente Hilversum
en Pas Op over de aanpak en voortgang van dit
project. Dat heeft geleid tot betrokkenheid van
Pas Op bij de plannen voor verdere herinrichting
van dit unieke plekje, dat na de opknapbeurt
weer een prettig verblijfsgebied in het hart van
Hilversum zal moeten zijn.

Bij het overleg over de Oude Begraafplaats bood voorzitter Henk Swaneburg de Veye namens Pas Op een taart
aan aan wethouder Joke Ubbink.

