Iets over de geschiedenis en het functioneren van
de stichting Hilversum, Pas Op!
Begin 1981 hield F. Renou voor de Rotaryclub
Hilversum een lezing met als titel "De zorg voor
monumenten in Hilversum". Dat deze lezing zo'n
verstrekkend gevolg zou hebben had hij toen
niet durven hopen.
Uit verontrusting over het ontbreken van elk
gemeentelijk beleid omtrent behoud van het historisch erfgoed in Hilversum staken enige Rotarians de koppen bijeen en besloten daar wat aan
te doen. Onder hen bevonden zich F. Renou,
PH.G. de Jong, R Messing en H. Bakker. De eerste vergaderingen vonden plaats in de kantine
van C&A aan de Kerkstraat.
Al snel werd besloten een stichting op te richten en ook anderen in het bestuur op te nemen.
De filosofie was het behoud van architectonischen historisch belangrijke gebouwen in Hilversum, niet alleen door te bezien of in gebouw de
moeite van het behouden waard was maar ook
of het zakelijk verantwoord was, want dat restauratie met louter subsidies en donaties niet mogelijk was (en is!), was al heel snel duidelijk.
Op 19 november 1981 werd met enthousiaste
medewerking van notaris C. Stolp de stichtings
akte verleden, de "Stichting Hilversum, PasOp!"
was een feit en had als doel: "te bevorderen het
instandhouden van onroerende zaken welke
voorkomen of zullen worden geplaatst op de lijst
van beschermde monumenten of behoren tot
een beschermd dorpsgezicht of daarvoor in
aanmerking komen binnen de gemeente Hilversum".
Voorzitter werd RH.G. de Jong, die voorheen
al een van de oprichters was van Stadsherstel
Leeuwarden, een vergelijkbare instelling. H.
Bakker en R.J.W.J. Meyer werden respectievelijk
penningmeester en secretaris. Een mooi doel,
een enthousiast bestuur, geen geld en wat nu?
Het eerste project
Het legendarische huisje Pas Op waar de stichting haar naam aan ontleende en dat op dat moment op instorten stond zou het eerste project
worden. Restauratie ter plekke bleek helaas om

allerlei redenen niet mogelijk. Op instigatie van
F. Renou werd de Heer Hamelink van de Gooise
MTS benaderd met de vraag of zijn leerlingen
het huisje misschien wilde opmeten. Dat lukte.
Toen de Woningbouwvereniging Het Gooi en
Omstreken de herbouw financieel mogelijk wilde maken werd het afgebroken en met gebruik
van zoveel mogelijk oorspronkelijke materialen
elders in de Laanstraat herbouwd, onder deskundige leiding van Ing. PD. van Vliet die later
ook de andere projecten van de stichting zou begeleiden.
Nadien werd, voonamelijk weer door toedoen
van F. Renou, de aanzet gegeven tot de restauratie van de tuinkoepel naast de Grote Kerk welke uiteindelijk door de Stichting Herbouw Grote
Kerk werd gerealiseerd. Zelf kocht en restaureerde de stichting het zogenaamde "Perkhuis" aan
de 's-Gravelandseweg 41 en de Boerderij van
Houtman aan de Langestraat.
In samenwerking met de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk zijn gedurende twee jaren restauratie- en onderhoudswerkzaamheden
verricht aan de begraafplaats Gedenck te Sterven achter de Amro-bank en is op 1 februari
1990 de visie op de stedebouwkundige ontwikkeling van Hilversum aan de Gemeenteraad gepresenteerd. Tevens geeft de stichting jaarlijks
een fraaie kalender uit en thans ook haar eerste
publicatie: over de Boerderij van Houtman; deze
zal aan alle donateurs worden toegezonden.
De gelden van de stichting worden verkregen
uit donaties, soms - van het bedrijfsleven - in
natura. Van de gemeente werd twee maal
ƒ 35000, - ontvangen terwijl ook het Anjer fonds
en het K.F. Heinfonds bijdroegen. Voor "Houtman" was van Rijkswege een subsidie gereserveerd. Uit de verkoop van het gerestaureerde
pand zullen naar het zich laat aanzien, voldoende middelen komen om nieuwe restauraties te
beginnen.
Bestuurders en adviseurs
Van het bestuur maakten in de loop der jaren,

naast de thans nog zittende bestuursleden en
adviseurs deel uitA.J.A.M. Lisman (bouwkundige), genoemde P.H.G. de Jong en H. Bakker die
helaas in 1989 overleed en Mevr. Mr. E.M.H. van
Erp-Kuije die tijdens het voorzitteschap van Hr.
R.J.W.J. Meyer de zware functie van secretaris
voortreffelijk bekleedde. Het bestuur wordt geassisteerd door een aantal adviseurs op historisch, juridisch, bouwkundig en algemeen terrein.
Bestuur en adviseurs komen éénmaal per
maand bijeen. Zij zijn tevens verdeeld over een
twee-tal commissies die zich respectievelijk bezighouden met financiën/restauraties en beleid/publiciteit. Ook deze commissies vergaderen éénmaal per maand.
Er bestaat regelmatig contact met het bestuur
van "Albertus Perk" en andere restaurerende instellingen. Éénmaal paar jaar houdt de stichting
een jaarvergadering om de donateurs op de
hoogte te houden; deze vergadering gaat dan
gepaard met een excursie, lezing of wandeling
langs interessante gebouwen.
10 Jaar 'Pas Op!'
De stichting bestaat dit jaar 10 jaar. Eigenlijk is
het bestuur best trots op wat de stichting bereikt
heeft; de restauraties maar ook een groeiende
mentaliteitsverandering bij bevolking en gemeentebestuur: een voorbeeld daarvan is het afblazen van het afschuwelijk massale hoogbouwproject aan de Kerkbrink.
Dat de stichting de Culturele Aanmoedigingsprijs van de gemeente Hilversum op maart zal
worden uitgereikt beschouwt zij als een extra stimulans.
We zijn er echter nog lang niet. Grote wensen
van de stichting zijn, buiten (veel) meer donateurs, de verwezenlijking van de restauratie van
een aantal pandjes aan de Laanstraat waarmee
het historisch buurtje kan worden gerealiseerd,
de restauratie en conservatie van de begraafplaats Gedenck te Sterven, een beter functioneren van de gemeentelijke monumentencommissie en meer ambtelijke ondersteuning van die
commissie.
Wij blijven hopen...

Donateurs kunnen zich opgeven bij de secretaris. De jaarlijkse donatie bedraagt tenminste
f 2 5 , - en voor bedrijven f 2 5 0 , - ; zij krijgen eerder genoemde publicatie over de Boerderij van
Houtman gratis.
Tenslotte de bestuursleden en hun adviseurs bij
wie altijd nadere informatie is te verkrijgen.

Bestuur:
voorzitter: Mr. B.C. Schweers, Mozartlaan 9,
1217 CM Hilversum 035-47522
vicevoorzitter: P. Messing, Sparrenlaan 9,
1213 SM Hilversum 035-211825
secretaris: Mevr. M. Bakker-Boneschansker,
Diependaalsedift 14, 1213 CP Hilversum
035-45892
penningmeester: F. van Lente, Albertus Perkstraat 55, 1217 NM Hilversum 035-216842
lid: Mevr. Drs L.J. Westerman-van der Steen,
Albertus Perkstraat 71, 1217 NN Hilversum
035-46987
adviseurs:
Mr. R.J.W.J. Meyer, Rebrandtlaan 61, 1412 JN
Naarden 02159-42061
F. Renou, Nieuw Bussummerweg 83a, 1272
CE Huizen 02152-58601
Z. Schouten, p/a Melkpad 16, 1217 KC Hilversum 02158-3300
Ing. PD. van Vliet, Oude Molenmeent 1, 1231
BD Loosdrecht 02158-3695
Ing. K. van der Schaar, Burg. Gülcherlaan 10,
1217 PB Hilvesum 035-47457
Ing. E.E. van Mensch, J.H.B. Koekoekstraat 26,
1214 AD Hilversum 035-234913
Mr. E.C.H. Lisser, Oude Amersfoortseweg 71,
1213 AC Hilversum

