Afgelopen november heeft de heer Henk Kok na zes
jaar afscheid genomen van het bestuur van Hilversum,
Pas Op!. Zijn voorzittersperiode begon tijdens de feitelijke bouwstart van het Laanstraatbuurtje. Het staartje van dit project, renovatie van de panden Kruissteeg
26 en Herenstraat 47, zal onder zijn opvolger Ronald
Brons haar afronding krijgen.
Inmiddels is er binnen Pas Op! alle aandacht voor de
directe omgeving van het Laanstraatbuurtje dat deel
uitmaakt van een der historische gebieden in de Hilversumse binnenstad. Later dit jaar hopen wij u over
onze plannen en ideeën verder te kunnen informeren.
Van de voorzitter
In 1991 vanuit Een, gemeente Norg, verhuisd naar Hilversum om hier als kaakchirurg in het toenmalige Ziekenhuis Hilversum te gaan werken naast collega Gerlof Zijlstra. Getrouwd met Margot Verkaik en vader
van Steven en Rosanne.
Na enig zoeken vonden wij een aantrekkelijk huis in
de Waldecklaan. In het verleden was het huis gemoderniseerd en van een verlaagd plafond en grote ramen voorzien. Omdat het huis uit 1908 stamde, hebben we met behulp van de oude tekeningen het huis
weer zoveel mogelijk in oude staat teruggebracht en
daar enkele jaren met veel plezier gewoond.
Zoals bekend zijn we uiteindelijk terechtgekomen in
het huis met de pilaren aan het rosarium. Onze betrokkenheid bij Hilversum, Pas Op! is ingegeven door
Paul van Vliet BNA, al tijdens de restauratie van het
huis. De kroon op ons werk was uiteraard de toekenning van de Hilversum, Pas Op!-trofee.
Enige maanden geleden werd ik benaderd om het
voorzitterschap van Hilversum, Pas Op! over te nemen, wat ik als “ervaringsdeskundige” met groot plezier heb aanvaard.
Als voorzitter van HPO meen ik dat mijn inzicht in
procedures en ervaring in het restaureren van pas kan
komen bij de doelstelling van Pas Op!: het behoud van
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Ronald Brons en zijn vrouw Margot bij de uitreiking van de
Hilversum, Pas Op!-trofee in 2006 (foto HPO).

belangrijke panden en annexen in onze gemeente.
Daarmee stip ik direct aan dat niet alleen de gebouwen
maar soms ook andere objecten van historisch belang
kunnen zijn voor Hilversum. Ook daar moeten wij ons
voor inzetten.
Tevens hecht ik er aan, de verstandhouding met andere organisaties goed te houden en te pogen zoveel mogelijk in samenwerkingsverband tot sneller resultaat
te komen. De Historische Kring Albertus Perk is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Bundeling van
onze krachten moet tot betere resultaten kunnen leiden. Ik hoop daarom ook op een zeer vruchtbare samenwerking.
Ronald Brons

