
WAT ANDEREN DOEN 

Stichting 

Hilversum, pas op! 
De Stichting Hilversum Pas Op viert dit jaar haar 
eerste lustrum. In de oprichtingsacte, die in 
november 1981 voor notaris C. Stolp werd verleden, 
staat als voornaamste doel vermeld het behoud van 
architectonisch en historisch belangrijke gebouwen. 
En het begint erop te lijken dat het klimaat in 
Hilversum voor monumentenbeleid wat gunstiger 
wordt, iets waartoe de Stichting in niet geringe 
mate heeft bijgedragen. 
Het eerste project van de Stichting was het behoud 
van het huisje Pas Op; eerst werd gepoogd het op de 
oorspronkelijke plaats te restaureren, maar de 
vraagprijs voor de grond stond realisering daarvan 
in de weg, zodat tot opmeting en afbraak moest wor-
den besloten. In samenwerking met de gemeente, de 
'Stichting Woningbouwcorporaties het Gooi en Om-
streken' en met veel bijdragen van het Hilversumse 
bedrijfsleven, kon het vervolgens elders aan de 
Laanstraat worden herbouwd met gebruikmaking van 
zoveel mogelijk de oorspronkelijke materialen. 
Mede door dit project is de aandacht weer gevestigd 
op dit oude buurtje. Van gemeentewege worden enkele 
plannen voorbereid om de daar nog aanwezige histo-
rische bebouwing zo veel mogelijk te sparen en te 
restaureren. Helaas zal het complex van de tapijt-
fabriek Fokker echter geheel worden gesloopt: ook 
hier sprong behoud af op gebrek aan financiële 
middelen; de brand in het fabrikeurshuis deed de 
deur dicht. 
Het pand 's Gravelandseweg Al, ten onrechte wel 
'het Perkhuis' genoemd, is een ander project van de 



Stichting. De restauratie zal dit jaar waarschijn-
lijk worden afgerond, althans aan de buitenkant. 
Het is de bedoeling dat het pand dan verkocht 
wordt, uiteraard onder zeer stringente condities 
met betrekking tot de staat waarin het moet worden 
behouden. Met de dan vrijkomende middelen kan de 
Stichting weer een andere restauratie beginnen. 

Onlangs werd ook het erbij behorende koetshuis aan 
de Stichting aangeboden. Er wordt thans onderzocht 
in hoeverre ook daarvan restauratie financieel 
haalbaar is. 
Na lang aandringen door de Stichting HPO werd door 
de 'Stichting Herbouw Grote Kerk' de in zeer slech-
te staat verkerende 18e eeuwse tuinkoepel naast de 
Grote Kerk aan de Kerkbrink, zeer fraai gerestau-
reerd: het is een sieraad van de Grote Kerk gewor-
den, en dat terwijl het aanvankelijk zou worden 
afgebroken om plaats te maken voor een fietsenstal-
ling! 
Ook met betrekking tot het Rijksmonument Groest 102 
werden door de Stichting met de eigenaar besprekin-
gen gevoerd, die moesten leiden tot restauratie. 
Van gemeentewege is die draad opgepakt hetgeen 
leidde tot de vaststelling onlangs van het subsi-
diabel bedrag door de Rijksdienst voor Monumenten-
zorg in Zeist. En nu maar hopen dat ook dit pand in 
oude luister zal worden hersteld. 
De afbraak van een deel van het naastgelegen com-
plex ligt nog vers in het geheugen en heeft tot 
veel reacties geleid (zie ook 'Eigen Perk' van 
maart 1986). Het was wéér een voorbeeld van het 
feit dat het blijkbaar niets zegt of een pand op 
een monumentenlijst prijkt. Als de eigenaar niets 
in behoud ziet, sta je machteloos. 
Deze kwestie heeft overigens geleid tot enerzijds 
een hechtere samenwerking tussen de Stichting HPO 
en de Historische Vereniging 'Albertus Perk' en 
anderzijds een permanent overleg met de gemeente. 
Dat laatste was ook de reden dat AP en HPO hun be-
zwaarschriften tegen het afvoeren van de monumen-
tenlijst van het bijgebouw van Groest 104-108 tegen 
de gemeente hebben ingetrokken. De afbraak was 



helaas toch al een feit en herbouw is niet realis-
tisch. 
Ook de restauratie-activiteiten op het kerkhof 
'Gedenck te Sterven' was een co-produktie van HPO 
en AP. Te hopen is dat niet over enkele jaren deze 
activiteiten weer ongedaan zijn gemaakt door ver-
waarlozing van de zijde van de gemeente. Daar zal 
trouwens nog over worden gesproken met enkele ge-
meentelijk diensten. 
Wat de nabije toekomst betreft: de Stichting HPO is 
betrokken bij de ontwikkeling van plannen met be-
trekking tot de Laanstraat en omgeving en de 
'boerderij van Houtman' aan de Langestraat, hoek 
Zon en Maanstraat. 
Tevens bestaat het voornemen de leden van de ge-
meenteraad nadrukkelijker te wijzen op de mogelijk-
heden, die de Stichting HPO biedt op het gebied van 
monumentenzorg. 
Hopenlijk zullen voorvallen als de sloop van Corvin 
en het bijgebouw van Groest 104-108, het verlies 
van het Fokker-complex aan de Veerstraat en het 
heen en weer zwalken met betrekking tot het 
station, veel minder of misschien zelfs helemaal 
niet meer plaatsvinden! 
Tot nu toe heeft de Stichting HPO van de gemeente 
ƒ 80.000 aan subsidies gekregen. Andere subsidies, 
speciaal voor de restauratie van de 's Gravelandse-
weg 41, kwamen van het Prins Bernhardfonds 
(ƒ 35.500) en de K.F. Heinstichting (ƒ 10.000). Ook 
kent de stichting een schare vaste donateurs, maar 
een uitbreiding daarvan is zéér welkom. De donatie 
bedraagt minimaal ƒ 25,-- per jaar. De donateurs 
worden regelmatig op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van de Stichting en worden een maal 
per jaar uitgenodigd voor een interessante lezing 
of bezichtiging. Maar het belangrijkste is natuur-
lijk dat je als donateur daadwerkelijk meehelpt aan 
het behoud van de architectonisch en historisch be-
langrijke gebouwen in Hilversum. Nadere inlichtin-
gen kunt U altijd krijgen bij het bestuur, waarvan 
U hieronder de adressen en telefoonnummers aan-
treft. 



P.H.G. de Jong, Jan Toebacklaan 10, 1401 CW Bussum, 
02159-41856; voorzitter 
Mr. R.J.W.J. Meijer, Rembrandtlaan 61, 1412 JN 
Naarden, 02159-42061, secretaris; 
H. Bakker, Diependaalsedrift 14. 1213 CP Hilversum, 
035-45892, penningmeester; 
A.J.A.M. Lisman, Huis Vreeden Hoff, Rijksstraatweg 
53, 3631 AB Nieuwersluis, 02943-4318; 
P. Messing, Sparrenlaan 9, 1213 SM Hilversum, 035-
11823; 
F. Renoü, Nieuwe Bussumerweg 83a, 1272 CE Huizen, 
02152-58601; 
Z. Schoute, 035-49841; 
Drs. L.J. Westermann-van der Steen, Alb. Perkstraat 
71, 1217 NN Hilversum, 035-46987. 


