AGENDA
De komende winter staan u twee ledenavonden
te wachten. De eerste in januari op de normale
4e woensdag van de maand, de tweede in afwijking op de 2e dinsdag (februari)! We verzoeken
u hiervan goed nota te nemen. Beide bijeenkomsten zijn in "De Akker" aan het Melkpad 14.
woensdag 26 januari 1994
Veenontginningen langs de randen van het
Gooi
Het Gooi moet lange tijd omringd zijn geweest
door hoge venen, die aansloten op de stuwwal.
Deze venen konden onder omstandigheden tot
enkele meters boven het zeeniveau groeien.
Door natuurlijke omstandigheden en door toedoen van de mens is dit veen grotendeels verdwenen. Vooral dit laatste aspect komt aan de
orde in een dialezing over de veenontginningen
aan de randen van het Gooi, de plaatsen waar
ook de Gooise nederzettingen ontstonden.
De lezing wordt gegeven door Drs. Chris de
Bont en wordt georganiseerd in samenwerking
met "Naerdincklant", de regionale tak van de Ar-

cheologische Werkgemeenschap Nederland.
We verwachten een boeiende avond.
Let op: dinsdag 8 februari 1994!
Forumdiscussie
In afwijking van de normale AP-avond op de 4e
woensdag dus nu de 2e dinsdag van de
maand!! Een bijzondere avond, die in het teken
staat van de gemeenteraadsverkiezing van begin maart. Net als vier jaar geleden worden
raadsleden van de politieke partijen uitgedaagd
om zich in een openbare discussie uitte spreken
over een aantal prikkelende stellingen. Die gaan
over het gemeentebeleid tav. oude en jonge monumenten in de Hilversumse kern en de daaromheen liggende schil.
Aan de organisatie werken behalve de historische kring ook de stichting "Hilversum, Pas
Op!" en de stichting "Jonge bouwkunst" (Hilversum) mee. Meer informatie op de ledenavond in
januari en verder in de plaatselijke kranten.
We verwachten voor deze avond een grote publieke belangstelling.

VAN HET BESTUUR
De bedoeling van deze rubriek is om u op de
hoogte te brengen van wat er in het bestuur besproken en besloten is. Maar toch ook een beetje om u deelgenoot te maken van discussies,
moeilijke beslissingen, opmerkelijke reacties
van buiten die anders binnenskamers gebleven
zouden zijn. Op 14 oktober bijvoorbeeld ging het
om een brief uit een Canadees dorp, Mississauga, waarin een destijds geëmigreerde landgenoot inlichtingen vraagt over een man en vader
van goede vrienden van hem die in '43 boven
Hilversum zou zijn neergeschoten. Achter dit in
keurig Nederlands gestelde briefje met kopieën
van wat documenten ("To my deepest regret I
must inform you
") zien wij het drama en het
grote verdriet dat enkele mensen al een halve
eeuw meedragen, daar in Mississauga. De Nederlandse emigrant T. van Akker had ons meinummer in handen gekregen met het artikel over

de Trompenberg-bombardementen en veronderstelde bij ons speciale deskundigheid. Maar
het vergaren van nieuws over vermiste vliegtuigen en hun bemanningen is een specialisme
waarvoor in ons land gelukkig een professionele
organisatie is. Wij zullen er voor zorgen dat die
aan de Canadese brief de best mogelijke aandacht geeft.
Er was nog een volstrekt andere brief, helemaal uit de wereld van vandaag. In het laatste
nummer van Eigen Perk had Jan Lamme mede
namens het bestuur zorg om Gooiland uitgesproken. Wat moet er, aldus Jan Lamme, van de
restauratie terecht komen nu de nieuwe eigenaar geen enkele verplichting terzake aan hoefde te gaan! En hoe was het mogelijk dat de gemeenteraad deze verkoop unaniem kon goedkeuren? Weten de raadsleden wel dat er heel
gauw verkiezingen zijn, zo eindigde het artikel

een beetje prikkelend. Alleen de heer Glimmerveen, fractievoorzitter van het CDA heeft de
moeite genomen om onze bezorgdheid wat te
verlichten. In een uitvoerige brief licht hij toe hoe
hij en zijn fractie tot de moeilijke beslissing gekomen zijn en getuigt hij van zijn vertrouwen dat de
nieuwe eigenaar passend met het Gooilandmonument zal omgaan. Hoewel er nog best wat
zorg resteert heeft het bestuur deze brief van de
heer Glimmerveen zeer op prijs gesteld.
We blijven nog even bij de politiek en bij de komende verkiezingen. Vier jaar geleden, februari
'90 hebben Pas Op en Albertus Perk de lijsttrekkersvan de toen in Hilversum actieve partijen alle
acht op een podium gekregen. Onze beide verenigingen hebben de dames en heren toen eerst
met een aantal stellingen geconfronteerd en hen
vervolgens aan de tand gevoeld over de binnenstad, hun visie en hun plannen. Inmiddels is besloten om dit in februari weer te proberen.
Bijna op elke vergadering blijkt dat er zich onder de Hilversummers nog erg veel historisch
materiaal bevindt. Steeds vaker krijgen wij archieven en verzamelingen aangeboden van
mensen die kleiner gaan wonen, het aantroffen
in een erfenis, kortom er niet goed raad meer
mee weten. Zolang het maar enigszins verband
houdt met Hilversum's historie nemen we eigenlijk alles met grote belangstelling aan. Op de
bestuursvergadering van 14 oktober konden
twee nieuwe aanwinsten worden genoteerd, het
volledige archief van de Coöperatieve Keuken in

Hilversum en dat van het hoveniersbedrijf
'Bosch', waarover meer in een apart bericht in
deze rubriek.
Tevens ontvingen we een interessant manuscriptvoor een boek over de boombeplantingen
in ons dorp met veel informatie over het Pinetum
en de Costerustuin. Binnen het bestuur zijn mensen aangewezen die een voorstel gaan doen
hoe we met deze aanwinsten gaan handelen.
Tenslotte het lustrum. Het vierde lustrum alweer! Als centraal thema van de lustrumviering
hebben we gekozen voor "De betekenis van de
omroep voor Hilversum". Een snel groeiende organisatie begint nu serieus aan de voorbereidingen te werken. In de Stuurgroep zitten mensen
van de Omroep, het Goois Museum, het Streekarchief en uiteraard Albertus Perk. Vijf werkgroepen gaan elk een deel van het hoofdthema uitwerken. We noemen die vijf delen even heel kort:
1) de omroep, de omroepgebouwen en hun effect op het Hilversumse stadsbeeld, 2) de mensen van de omroep, 3) de omroep en het culturele leven in Hilversum, 4) de omroep en het bestuur van de gemeente en 5) de invloed van de
omroep op het Hilversums economisch leven.
Als één van deze onderwerpen u aanspreekt
moet u beslist mee gaan doen. Belt u Fred Repko (035-247691) of Jan Lamme (035-244974) en
vraag eens wanneer de werkgroep in kwestie bijeen komt. Gaat u daar dan eens heen en bekijk
of u ook enthousiast kunt worden.
AvdS

Een goede oogst
De brief die we in het vorige nummer van Eigen
Perk insloten (komt u zelf appels plukken?) is niet
voor niets geweest. Vijf leden boden hun diensten aan en na overleg over hun mogelijkheden,
tijd en belangstelling gaan ze actief meewerken
aan taken binnen onze vereniging. Vier mannen
(waar blijven de vrouwen?) gaan meewerken
aan een van de werkgroepen die voorbereidingen treffen voor het lustrum in 1995. U hoort daar
binnenkort meer van en daarbij maken we tevens de namen van de werkgroepleden bekend.
Daar is ook onze adspirant-secretaris bij, de

heer Henk Lammers, die voor ons een ideale
kandidaat lijkt om in de lopende vacature te
voorzien. Hij zal het secretariaat voorlopig waarnemen tot zijn officiële benoeming tijdens de ledenvergadering in maart 1994.
En de vijfde man? Die is inmiddels toegevoegd aan de medewerkers van dit blad. Het is
de heer W. Slootheer en hij heeft inmiddels een
flink stuk van dit nummer voor ons uitgetikt.
Al met al is het bestuur niet ontevreden met de
respons op de oproep, maar we kunnen nog
meer mensen gebruiken. U kent de weg!

Stadsgesprek over de architectuur in Hilversum

Veelbelovend. Maar nu nog de uitwerking....
Voorgeschiedenis
Bij de vele contacten die "Albertus Perk" (AP) en
"Hilversum Pas Op" (HPO) met de gemeente
Hilversum (bestuur en ambtenaren), tijdens de
voorbereiding van het binnenstadsplan in 1992
hadden, bleek het gewenst tot een discussie te
komen over de architectuur van het centrum in
Hilversum.
Bij AP en HPO bestond onvrede over de
nieuwbouwplannen in de historische kern. Aanleiding was het ontwerp van het gesloten winkelen appartementenblok aan de Langestraat juist
voor de Jonge Graaf van Buuren. Maar onze
zorg strekte zich niet alleen uit tot het gebied tussen Laanstraat, Langestraat en Kerkbrink, maar
ook over andere gebieden die nog dorpse kenmerken vertonen.
Onze onvrede en ook onze zorg over de kwaliteit van de laatste nieuwbouw in de oude kern
van Hilversum werd door de gemeenteraad gedeeld. Dat leidde tot aanvaarding van motie 451
op 23 december 1992. Deze motie vroeg om de
formulering van de randvoorwaarden en criteria
waaraan een bouwplan in een historische omgeving moest voldoen. Een 'stadsgesprek' zou
hiervoor moeten worden georganiseerd.
Aanloop tot het stadsgesprek
De uitvoering van de motie liet lang op zich
wachten. Toen er uiteindelijk een plan kwam
maakten we bezwaar omdat bleek dat een voorgestelde conferentie weliswaar de kennis van de
architectuur zou vergroten, maar niet tot besluitvorming zou leiden. Nadat de gemeente weer
was teruggekeerd tot de oorspronkelijke doelstelling hebben ook wij ons aangemeld voor het
stadsgesprek.
Ter voorbereiding vormden AP en HPO een
werkgroep die een aantal uitgangspunten nog
eens op een rijtje zette. Voor ons was het doel
van het stadsgesprek:
1. het vaststellen van een architectonisch toetsingskader;
2. het ontwikkelen van een visie m.b.t. monu-

menten en monumentenzorg;
3. de erkenning van prioriteit voor herstel van
dorpse gebieden;
4. de erkenning dat cultuur-historische aspecten
net zo belangrijk zijn als esthetische;
5. het aanpassen van nieuwbouw aan Hilversumse kenmerken;
6. een analyse van cultuur-historische kwaliteiten die moet leiden tot een stedebouwkundig
en architectonisch kwaliteitsplan.
De organisatie van de dag
Het stadsgesprek vond op vrijdag 10 september
1993 plaats in Gooiland van 09.00 uur tot 22.30
uur (I). Deze dag werd bijgewoond door 86 deelnemers. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente (college, raad en ambtenaren), de supervisoren (Bosch en Hosper),
leden van de welstandscommissie en de monumentencommissie. Verder een grote groep architecten en hun opdrachtgevers; projectontwikkelaars en woningcorporaties.
De vertegenwoordigers van AP (Lamme, Repko, Van der Schuyt en mevrouw Westermann die
ook lid is van het bestuur van H PO) waren de gehele dag aanwezig. Andere bestuursleden van
HPO (mevrouw Bakker en de heren Van der
Schaar, Swanenburg de Veije en Van Vliet)
maakten een deel van de dag mee. De dag werd
geleid door Ton Voets, architect en lid van de
welstandscommissie.
De medewerkers van de binnenstadswerkplaats hadden deze dag uitstekend georganiseerd. De tuinzaal was omgeven met presentaties van architecten, onze suggestie van de zuidwand van de Kerkbrink, de maquette van de
Laanstraatbuurt van HPO en tal van historische
kaarten. Vooraf was aan de deelnemers een dokumentatie opgestuurd.
De morgen werd gevuld met lezingen door vijf
inleiders. Onder deskundige leiding werd 's midctags gediscussieerd door vier werkgroepen.
De avond werd besteed aan een rondetafelgesprek.

De inleidingen
De architektuurhistoricus H. van Bergeijk gaf
een uiteenzetting over Dudok als stedebouwer.
Met name Dudok's kernplan uit 1946 werd door
hem beschouwd als het kostbaarste culturele
erfgoed dat Hilversum bezit. Een stelling die
meer vragen oproept dan antwoorden geeft (zie
onder).
De architekt R. Bijhouwer verdedigde, aan de
hand van voorbeelden uit Rotterdam, de stelling
dat het noodzakelijk is de steriele scheiding tussen stedebouwkundig plan en architectonisch
ontwerp op te heffen. Er moet een samenhang
zijn tussen gebouw en stad en dit is voor Hilversum de grootste opgave. Hij vond dat er in Hilversum vaak té abrupte overgangen zijn tussen
de gebouwen van verschillende stijlen.
"Welstandsbeleid in Amsterdam" was de inleiding van Ir M. Oostenbrink, als architekt verbonden aan de welstandscommissie van Amsterdam. Hij lichtte uitvoerig toe hoe deze stad de uiteenlopende stedelijke gebieden heeft geanalyseerd op bestaande kenmerken en kwaliteiten.
Hij doorspekte zijn betoog met prikkelende citaten van Gerrit Komrij. Het boek "Chaos, orde en
verzamelingen" van Komrij achtte hij specifiek
van toepassing op de situatie in Hilversum.
De ons bekende restauratie-architect Paul van
Vliet (ook adviseur van HPO) ging in op de bouwkundige geaardheid van Hilversum. Hij onderscheidde enkele hoofdkenmerken van het centrum zoals de menselijke maat, gebruik van natuurlijke bouwmaterialen, de verticale gerichtheid van
gevels, aandacht voor detail en diversiteit van in dezelfde periode ontstane bouwwerken. Hij vond dat
de nieuwbouw zich moet aansluiten bij bestaande bebouwing of dat die dezelfde hoofdkenmerken moeten bezitten. Metdia'suit verschillende Nederlandse gemeenten gaf hij voorbeelden van geslaagde en storende combinaties.
Architekt Koen van Velzen, een geboren Hilversummer, liet door middel van dia's beelden
van Hilversum zien. Daaruit bleek dat er recent
niet altijd weloverwogen is gebouwd. Voorbeelden zijn: het appartementengebouw aan de Johannes Geradtsweg (lokatie Noorderkerk), de
nieuwe brandweerkazerne tegenover een Dudokschool, de nieuwe aanbouw van het gerestaureerde Roland Holstcollege en het appartementengebouw aan de Jonkerweg, hoek Zon-

nelaan. Verder vroeg hij aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte. Als voorbeeld hoe
het niet moet liet hij beelden zien van de Havenstraat waar 18 soorten paaltjes en 16 typen
straatlantaarns een onrustige omgeving doen
ontstaan. Ook hij verwees naar de ideeën die ten
grondslag lagen aan Dudok's kernplan uit 1946.
Verder pleitte hij voor integratie van gemeentelijke sektoren, om van de openbare ruimte weer
een eenheid te maken.
Hoe verder?
Een weergave van de discussies van het
middag- en avondprogramma is hier niet mogelijk. Ik beperk me tot enige thema's die in de discussies een rol speelden:
1. Het karakter van Hilversum. De discussie of
Hilversum nu een stad of dorp is vond men
zinloos. Hilversum is een verzameling van allerlei plekken waarvan het totale beeld ontbreekt. De samenhang wordt vooral door de
landschappelijke structuur en de buitenruimte
bepaald. In de 19e en 20e eeuw kwam er een
stedelijke aanzet naar industrie- en forensenstad. Deze verstedelijking is in het centrum
niet doorgezet. Dit centrum is in wezen een karakteristieke Gooise kern.
2. Wat moet behouden blijven van het restant
van het dorpse karakter? Dat is de volgende
vraag. In het algemeen vond men elkaar in de
stelling, dat de kenmerken en de kwaliteiten
van de verschillende deelgebieden behouden moeten blijven en versterkt moeten worden. Zo zal in het stationsgebied hoogbouw
mogelijk zijn (de toren bleef ter discussie),
maar in de Laanstraat niet.
3. Kwaliteitsanalyse en kwaliteitsplan. De inleidingen en de discussies leidden vanzelf tot de
conclusie dat per deelgebied een stedebouwkundige en architectonische kwaliteitsanalyse
nodig is. Velen beriepen zich daarbij op Dudok, die zoveel aandacht had voor de stedebouwkundige situering (b.v. het Hilversumse
raadhuis) en voor beheersing en afstemming
van vorm en maat. Daarbij vertoonden bebouwing, beplanting en inrichting een samenhang. We blijven echter wel zitten met het negatieve oordeel van Dudok over het centrum
n.l.: "Alle schoons dat het vroegere dorp (..)
bood is verdwenen om plaats te maken voor

huizen zonder veel esthetische waarde." Zijn
voorstel was dan ook om het gehele gebied
tussen Kerkbrink (inklusief de Grote Kerk) en
Groest te vervangen door de :"Verheven
schoonheid van het architecturale dat toch
ook poëtisch wezen kan."
4. Kwaliteitsbevordering
en
monumentenzorg.
De paradoxale opgave is dus een Dudokiaanse kwaliteit te bereiken zonder uit te gaan van
de kwaliteitsanalyse van Dudok. Wij zijn dan
ook blij dat het Hilversum-nummer van het
vaktijdschrift 'De Architect' (sept. 1993) vooral
benadrukt dat kwaliteitsbevordering en behoud van het historisch gegroeide kunnen samengaan. Met name het artikel van Paul
Meurs spreekt ons aan. Hij pleit ervoor om,
ondanks de gemiste kansen, de monumentencommissie te betrekken bij de voorbereiding van het binnenstadsplan waarbij zorgvuldig omgegaan dient te worden met de historische structuur en de interessante bebouwing.
Ook hij pleit voor kwaliteitsplannen.
Kwaliteitsplannen en nog wat
Hoezeer wij ook achter de gedachte van een
analyse en kwaliteitsplan per deelgebied staan,
willen wij hierbij toch enkele kantekeningen
plaatsen, zo men wil voorwaarden verbinden.
1. De gemeente moeteen dergelijk plan niet zelf
maken, maar dit uitbesteden aan een deskundige externe instantie. De gemeente is teveel
partij. Dat bleek bij de analyse van de Kerkbrink, die naar ons oordeel teveel werd bepaald door de belangen van het verkeer.
2. Cultuur-historische aspecten moeten weer net
zo zwaar gaan tellen als esthetische. Een

grondige bestudering van de historie van
brink- en stratenpatronen en van de bestaande inrichting en bebouwing moet aan elk
deelplan voorafgaan. Teveel historisch erfgoed is opgeofferd aan kortstondige inzichten
over mooi en lelijk.
3. De belevingswaarde van de bebouwing door
de bevolking strookt niet altijd met de stedebouwkundige en architectonische opvattingen. Toch pleiten wij ervoor ook dit element te
betrekken bij het kwaliteitsplan. De architectuur op de Kerkbrink is niet hoogwaardig,
maar typerend vooroud-Hilversum. Ook daar
zal rekening mee moeten worden gehouden.
Conclusie
Het stadsgesprek kan als geslaagd worden beschouwd wanneer de weg van kwaliteitsplannen
wordt ingeslagen. De praktijk is echter, dat het
binnenstadsplan al wordt uitgevoerd voordat er
kwaliteitsplannen op tafel liggen. Voorbeelden
zijn: de bebouwing van het Hamelterrein op de
hoek Groest/Prins Bernhardstraat (16-18m
hoog), het woningprojekt Naarderstraat/Schoolstraat (een sterk horizontale, gesloten gevelwand), de plannen voor de toren op het Stationsplein en de gemeentelijke notitie over de Kerkbrink waarover wij in het vorige nummer van
'Eigen Perk' berichtten.
Voorlopig zal er door ons dan ook naar pragmatische oplossingen worden gezocht om invloed uit te oefenen. Een voorbeeld daarvan is
het overleg met prof.ir Hans Ruijssenaars, waarover hieronder verslag wordt gedaan. We zullen
alert de ontwikkelingen blijven volgen.
Fred Repko, voorzitter

Ontwerp winkelcentrum Hof van Holland
In de gemeenteraad is als onderdeel van de
plannen voor de binnenstad vastgelegd, dat het
huidige hotel-restaurant Hof van Holland gaat
verdwijnen om plaats te maken voor een winkelcentrum.
In onze reactie op het binnenstadsplan (samen met Pas Op!) hebben we gemeend aandacht te moeten vragen voor een zorgvuldige
vormgeving van het nieuwe complex aan een

historisch plein met dito gebouwen. We zijn van
mening dat het huidige pand van Hof van Holland, ondanks de rijke voorgeschiedenis, op
zich architectonisch van weinig waarde is. Wel
hechten we aan een terugkeer van een caférestaurant met dezelfde naam. Deze opvattingen werden bij herhaling onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijken bij de gemeente, het college van B&W en de gemeente-

raad, die deze hebben overgenomen.
Wilma Vastgoed b.v. is de projectontwikkelaar,
die samen met de afdeling Stadsontwikkeling
van de gemeente koos voor een samenwerking
met de architect Prof.lr H.J.M. (Hans) Ruijssenaars.
In oktober j.l. werd voorzitter Fred Repko benaderd door H.J. Walch, wethouder voor de binnenstad, met het verzoek of wij een gesprek wilden hebben met de architect. Deze pragmatische aanpak sprak ons aan, reden waarom we
de uitnodiging graag hebben aanvaard.
De architect
Hans Ruijssenaars (geboren 1944 in Amersfoort) volgde zijn opleiding aan deT.H. van Delft
en studeerde verder in de USA. Sinds 1971 is hij
directeur van een architectencollectief in Amsterdam. Sinds 1989 is hij tevens hoogleraar aan
de T.U. van Eindhoven.
Van zijn omvangrijke werk noemen we het
Raadhuis van Ouderkerk aan de Amstel, de Bibliotheek en het stadhuis van Apeldoorn, het
Casino/Lido en Magna Plaza (het vroegere PTTgebouw achter het paleis op de Dam) te Amsterdam. In Hilversum bouwde hij al vroeg in de jaren '70 de Wisseloordstudio's, waarvoor hij bekroond werd met een internationale architectuurprijs. Ook voor zijn werk in Apeldoorn werd
hij bekroond.
Wij waren natuurlijk heel geïnteresseerd in zijn
betrokkenheid met de historie. In zijn gepubliceerde oratie van 1989 wijdt hij daaraan een beschouwing. Na gesteld te hebben dat het heden
deel uitmaakt van een ontwikkeling uit het verleden, maar dat het heden nooit ingehaald wordt
het volgende citaat:
Het heden benaderen lijkt me het beste dat je bereiken
kunt. En dan blijkt misschien dat wat je vindt van alle tijden
is, dat het er al was. Is het niet interessanter de overeenkomst te zien in plaats van de verschillen tussen bijvoorbeeld de Amsterdamse School en "De Stijl", tussen de renaissance en de barok en te ontdekken dat die overeenkomsten nog steeds actueel zijn?

Voorbereiding op het gesprek
Sinds kort heeft het bestuur zich verzekerd van
de steu n van enkele adviseurs op het gebied van
architectuur en stedebouw. Het zijn de architecten Henk Dirkx te Amsterdam en Carlos Schelte-

ma uit Naarden en de stedebouwkundige Roel
Leenders uit Blaricum. Met deze adviseurs hebben we enkele avonden gepraat en gaandeweg
ons specifiek op de Kerkbrink gericht. Vervolgens maakten we een excursie naar projecten
van Ruijssenaars in Amsterdam (Casino-Lido),
het raadhuis in Ouderkerk aan de Amstel en de
bibliotheek en het raadhuis van Apeldoorn. En
dat alles als inleiding voor het gesprek dat op
vrijdag 5 november j.l. plaats vond in jawel... het
Hof van Holland.
Een zeer zorgvuldige aanpak
Ook de stichting Hilversum Pas Op! was voor het
gesprek uitgenodigd en werd vertegenwoordigd door de vice-voorzitter Paul Messing en René Meyer, adviseur. Namens het bestuur van AP
waren aanwezig voorzitter Fred Repko, Jan Lamme en de adviseurs Henk Dirkx en Roel Leenders.
Het werd een gesprek van ruim zes (!) uur
waarvan de vertegenwoordigers van Pas Op!
helaas maar een deel konden meemaken. Het is
natuurlijk onbegonnen werk om de gehele discussie hier weer te geven, maar ik doe een poging om iets van de sfeer weer te geven.
Na introductie van de gesprekspartners volgde op ons verzoek een uiteenzetting van Ruijssenaars over zijn opvattingen betreffende architectuur. In feite een boeiend college. Vervolgens gaven wij veel informatie over de historie van de
Kerkbrink en de gebouwen die daar staan en
stonden. Het viel ons daarbij op dat door de architect de bestaande gebouwen (kerk, oude
raadhuis, oude postkantoor, Spijkerpandjes en
veilinghuis) als 'rijkdom' ook in ambachtelijke zin
zeer serieus werden genomen. Om de plek 'in
de vingers' te krijgen had hij een groot deel van
de oudste kadasterkaart (1824) met de hand
overgetekend. Ook een studie van het vroegere
wegenstelsel van en naar Hilversum en het zoeken naar een historisch verkeerscentrum spraken tot onze verbeelding. In het gesprek kwam
ook de hoogteligging aan de orde. Bij de Grote
Kerk bijvoorbeeld sta je zeker twee meter hoger
dan bij de afslag naar de Herenstraat. Een specifiek kenmerk van de ruimte.
Een aantal aandachtspunten die we tevoren
hadden opgesteld besloten het gesprek in Hof
van Holland. Rooilijnen, het stratenpatroon in de

omgeving en materiaalgebruik waren daarbij de
belangrijkste zaken. Roel Leenders geeft hieronder nog eens kort weer welke zaken wij onder d e
aandacht van d e architect brachten.
Ter afronding volgde nog een wandeling in de
omgeving, waarbij w e stilstonden bij de kerk, de
oude begraafplaats, het veilinggebouw, de bebouwing van d e Herenstraat (rooilijnverspringing in het pand van D e Bazel), de Koornstraat
en de verbinding met d e Laanstraatbuurt. In het
Goois M u s e u m konden w e d e heer Ruijssenaars
nog wijzen op een aantal specifieke stukjes
Gooise en Hilversumse geschiedenis.
Samenvattend: een lang maar inspirerend
contact voor beide partijen, dat bovendien in
een zeer prettige sfeer plaatsvond. Met dank
aan wethouder Walch die het initiatief nam voor
het gesprek. Van ons mag dat opnieuw gebeuren als de invulling van 'het gat van d e Kerkbrink'
aan de orde komt.
M a a r allereerst het ontwerp van het nieuwe

'Hof van Holland'. De voorbereidingen en aanpak van architect Hans Ruijssenaars getuigen
van een zorgvuldige aanpak en respect voor de
historie van de omgeving. We hopen dat w e over
het eerste ontwerp net zo enthousiast kunnen
zijn.
- JEL

Hans Ruijssenaars ontwierp zowel aangepast (zoals het
Magna Plaza in Amsterdam) als modern, zoals het 'Stadswarenhuis' van Apeldoorn, waarvan hier een schetsje.

Een nieuw gebouw in een historische omgeving
In het gesprek met architect Hans Ruijssenaars over het
gebouw op de plaats van Hof van Holland hebben we
historische kenmerken van de dorpskern van Hilversum
onder de aandacht gebracht. Zo u wilt: typisch Hilversumse kenmerken die in de vormgeving van het nieuwe
bouwwerk herkenbaar zouden moeten zijn.
De sfeer in de oude kern laat zich in een paarwoorden
vangen: kleinschalig, verrassend, rommelig. De meeste
mensen waarderen de oudere bebouwing die daar nog
aanwezig is. Niet altijd echt "mooi", maar wel vertrouwd
en vaak, voor wie goed kijken wil, heel verrassend. Wel
mooi is de zijde van de Kerkbrink met het Oude Raadhuis en de Grote Kerk, met zijn bomen ervoor. Ook in de
toekomst moet dat een blikvanger van het plein blijven.
Dat betekent dat op de plaats van Hof van Holland weliswaar een fors gebouw mag komen (dat is het huidige hotel ook), maar dat het niet teveel mag roepen: "Kijk eens,
hier sta ik". Goede gebouwen hebben die kwaliteit trouwens vanzelf. Het moet dus een ingetogen maar stijlvolle
gevel hebben. Dat hebben we de architect meegegeven. Geen gemakkelijke opgave, want achter die gevel zit
wel het tweede winkelcentrum van de kern en ook dat
moet je kunnen zien. Het moet dus zeker een eigen gezicht hebben.
Verder hebben we gepraat over rooilijnen. Rechte,
straklopende gevellijnen of met sprongetjes erin of rondlopend misschien? "Albertus Perk" heeft bij de presentatie van het Binnenstadsplan al gezegd dat de voorgestelde afrondingen in gevellijnen niet horen bij het karakter
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van Hilversum. Ook voor de nieuwbouwplannen aan de
Kerkbrink zijn die afgeronde hoeken aangegeven in het
plan. Als argumenten worden aangevoerd dat de bussen zo meer ruimte hebben, maar vooral dat het Oude
Raadhuis dan prominenter midden op het plein komt te
staan. Zeker als die gevels ook nog een paar meter naar
achteren verschuiven en het plein dus groter wordt. Dat
zegt de gemeente.
Wij denken dat het effect juist averechts zal zijn. Door
de bredere toegangen vanaf de Vaartweg, Herenstraat
en Langestraat ontstaan ahw. gaten, die het besloten karakter van het plein teniet doen. Zoals het nu is, is de verrassing groter naarmate je het plein benadert. En juist die
verrassing in de route (flauwe bochten, b.v. langs de apotheek en het Goois Museum) is typisch Hilversums. In de
dorpskern zijn weinig lange en rechte zichtlijnen, die meteen laten zien wat je honderd meter verder wacht. Er zitten bijna altijd bochten in de straten. Let u er maar eens
op. Die oude gevellijnen mogen van 'Albertus Perk" dus
blijven zoals ze zijn. En ook het Oude Raadhuis staat voor
ons perfect. Voor dat verrassingselement leek de architect gevoelig.
Het gaat te ver om alle besproken zaken hier weer te
geven zoals het terras aan de Kerkbrink, de fietsroutes
e.d. We zijn hoopvol dat het de goede kant uitgaat. Dat
er een nieuw gebouw op een historische plaats komt dat
over een aantal jaren "typisch Hilversums" blijkt te zijn
geworden.
Roel Leenders (adviseur AP)

145

Voorbereiding lustrum 1995 begonnen
Het vierde lustrum van onze vereniging in 1995
werpt zijn schaduw vooruit. In het najaar van
1992 werd in het bestuur het idee geboren om
eens te onderzoeken of het thema "Hilversum
als omroepstad" kans van slagen zou hebben.
Kontakten werden opgenomen met het Goois
Museum en het Omroepmuseum en een eerste
bespreking vond in november 1992 plaats. Een
hoopvolle start, al werd de voortgang even op
sterk water gezet ivm. de opening van het nieuwe Omroepmuseum in juni 1993. Daarna zijn de
voorbereidingen verder gegaan.
Het is de bedoeling dat er een tentoonstelling
wordt gehouden die voor een deel in het Goois
Museum en voor een deel in het Omroepmuseum gaat plaatsvinden. Daarnaast moet er een
publikatie verschijnen. De coördinatie vindt
plaats door vertegenwoordigers van beide musea, het Streekarchief en AP. Uit besprekingen in
die groep werd duidelijk dat we voor een vrij grote opzet moesten kiezen, waarvoor ook een beroep moet worden gedaan op een flink aantal
mensen die meewerken in een vijftal werkgroepen. Zowel door de musea als door AP werden
in eigen kring mensen benaderd. Om de bedoe-

ling van het project duidelijk te maken aan alle
betrokkenen werd besloten om een startbijeenkomst te organiseren waarbij alle leden van de
werkgroepen aanwezig waren. Die bijeenkomst
vond op 15 november j.l. plaats in het Omroepmuseum.
Daar waren 21 medewerkers aanwezig die
werden voorgelicht over de werkwijze die ons
voor ogen staat. Een aantal mensen die toezegden mee te werken waren door ziekte of om andere redenen verhinderd. Uiteindelijk zullen de
vijf werkgroepen samen ruim 30 deelnemers
hebben, die onderzoekend, adviserend en
schrijvend een stukje van de omroepgeschiedenis in Hilversum gaan maken. Een redactieraad
moet ervoor zorgen dat er van alle pennevruchten een eenheid wordt gemaakt. Een tentoonstellingsraad houdt zich bezig met het vinden van de attributen die het onderwerp tastbaar in beeld moeten brengen.
Een groots project, dat niettemin over anderhalf jaar moet zijn voltooid. We houden u via dit
blad op de hoogte van de ontwikkelingen.
JEL

Het hoveniersarchief "Bosch" overgedragen
In toenemende mate blijkt onze historische kring
een aanspreekpunt te worden voor het ter beschikking stellen van archieven. Konden wij de
vorige keer de verwerving van het 'Korpershoekarchief' melden, ditmaal werd ons door de bloemist A. Bosch het archief van de Hilversumse
Tuinbouw Vereniging aangeboden, waarvoor
onze dank!
Het omvat vijf notulenboeken vanaf de oprichting in 1910 tot 1953. We komen daarin vele bekende namen tegen van hoveniers en bloemisten zoals; Bosch, Brummelkamp, Hooyer,
Knoppers, Lamaker, Lameres, Puijk, Veenendaal en Vrugte. Zelfs de naam van K.J. Perk jr.
treffen we in dit verband aan. Gedurende een
lange periode van 1913 tot 1945, vergaderden zij
in de Jonge Graaf van Buuren. Het archief bevat

daarnaast verschillende andere stukken zoals
een notulenboek uit 1941 en 1942 van de gecombineerde bloemisten en hoveniersverenigingen uit verschillende Gooise gemeenten.
Hetmatariaal is des te meer welkom, omdat er
nog zo weinig bekend is over de geschiedenis
van de Hilversumse middenstand. Ons beleid is
erop gericht om deze archieven onder deskundig beheer en in brand- en vochtvrije depots te
brengen. Wij dragen dus de stukken weer met
een gerust hart over aan het Streekarchief, dat
aan deze voorwaarden geheel voldoet.
Ook nu weer roepen wij leden op om dit archief aan een historich onderzoek te onderwerpen en zo mogelijk tot een publikatie te komen.
FFMR

Goed nieuws over Gooiland
In het vorige nummer spuiden we onze boosheid over de verkoop van Gooiland door de gemeente Hilversum. Vooreen relatief laag bedrag
werd het gebouw verkocht. Wat ons in het verkeerde keelgat schoot was de verkoop zonder
de in de gemeenteraad vastgelegde verplichting tot verdere restauratie van dit monument.
Dat de gemeenteraad dit voorts - weliswaar
morrend - accepteerde, bracht ons tot de aansporing aan onze lezers om zich nog eens te bezinnen op de keuze van de politieke partij en de
nieuwe raadsleden in het komende voorjaar.
De enige politieke partij die hierop reageerde
was het CDA. In een lange brief legt fractievoorzitter Glimmerveen uit dat het gebouw door te
hoge lasten door de gemeente moest worden
verkocht, dat er een koper was gevonden die de
oude functies van Gooiland weer wilde herstellen en toezegde het gebouw zoveel mogelijk in
oude staat terug te brengen. Verdere verpaupering zou zo kunnen worden voorkomen. En
daarmee gloort weer enige hoop op herstel van
het gebouw in zijn oude luister. Hij verdedigt de
opstelling van de gemeenteraad en stelt dat ook
de PVDA en de VVD die de grootste critiek hadden, de voorwaarden van de verkoop uit de
stukken konden weten. Hun opmerkingen doet
Glimmerveen af als 'praat voor de tribune'.
Turbulente ontwikkelingen
We zijn nu enkele maanden verder. De nieuwe
eigenaar is voortvarend te werk gegaan en heeft
vier huurders gevonden die het gebouw gaan
gebruiken. Een Japans restaurant, een exploitant voor het Theater Café Restaurant, een ijssalon en een biljartzaal. Overleg met een hotelhouder moet uitwijzen of ook de laatste functie weer
in ere wordt hersteld.
Elk van die gebruikers heeft natuurlijk zijn
eigen specifieke wensen voor de herinrichting
van de te huren ruimte. Dat betekent dat nieuwe
vormgevers werden aangetrokken die plannen
uitwerkten. In goed overleg tussen de huurders
en hun architecten onder supervisie van Ir. G.W.
van Hoogevest (van het gelijknamige bureau dat
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de restauratie van het Raadhuis begeleidt) samen met de afdeling Bouwtoezicht en Monumentenzorg van de gemeente Hilversum wordt
op dit moment (eind november) heel hard gewerkt aan aanpassingen van Gooiland. En daarmee lijkt een klein wonder te gebeuren.
Terugrestauratie
De nieuwe eigenaar en zijn huurders lijken doordrongen van de importantie van het monumentale gebouw. Ze zien ook in dat het herstel naar
de oude situatie in veel gevallen hun bedrijfsvoering niet in de weg staat of dat deze door 'terugrestauratie' zelfs wordt versterkt.
Tapan yaki tafels
Het curieuse Japanse restaurant "Sensei" komt
in de meest westelijke vleugel, tot voor kort de
tentoonstellingsruimte. Hier verdwijnen de trap
en de railing van verzinkt staal aan de vide die

Een impressie uit de jaren '30. Het ziet er naar uit dat Gooiland binnenkort weer zijn oude uitstraling
terugkrijgt.
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Gooiland in de jaren

'30. Juist boven de 'old-timers' is de rondlopende

raampartij

aan het terras te zien. (foto: GM)

In de jaren '60 werd een deel van het terras opgeofferd aan een verspringende uitbouw. Bijvoet, architect van het gebouw
na de dood van Duiker in 1935, tekende ook voor deze aanbouw die in het algemeen als afbreuk aan het ontwerp wordt
gezien. Het ziet er naar uit dat de oude situatie binnenkort wordt hersteld, (foto: Dienst Monumentenzorg
Hilversum)

enkele jaren geleden door Koen van Velsen werden ontworpen. Het restaurant kon beter uit de
voeten met de vormgeving uit de jaren '30. Een
nieuwe trap geïnspireerd op het ontwerp van Bijvoet naar de 'zwevende bar' elders in het gebouwen het terugbrengen van de oorspronkelijke vorm van de railing, zij het in enigszins afwijkend materiaal. Ook het kleurgebruik van de
ruimte zal veranderen. Het lichte interieur van
deze ruimte is niet authentiek en zal weer kleurrijker worden. De sfeer zal mede worden bepaald
door gebruik van kersehout.
Ondanks de invulling van de ruimte met een
'sushi-bar' en 'teppan yaki tafels', bakplaatsen
waaromheen bezoekers groepsgewijs aan een
soort bar zitten, wordt de structuur van de ruimte
in wezen niet aangetast. Mocht het restaurant
een voorbijgaande modegril zijn, dan kan zonder meer een nieuwe bestemming worden gevonden.
Theater Café Gooiland
De authentieke ruimte van het café-restaurant

wordt in ere hersteld. De uitbouw aan de terraszijde van de jaren '50 wordt afgebroken. Het was
een aanpassing die werd ontworpen door Bijvoet, de compagnon van Duiker, maar algemeen wordt beschouwd als een puist die afbreuk aan het ontwerp doet. De oorspronkelijke
glazen ronding wordt weer zichtbaar en daarmee ook de veel betere lichtinval die zo kenmerkend was van Duikers ontwerp. De terrasfunctie
wordt in ere herstel. Twee 5 meter brede ramen
worden weer opschuifbaar gemaakt, waardoor
in de zomer een verbinding tussen restaurant en
terras weer mogelijk wordt.
Over de ruimtelijke indeling werd eind november nog gestoeid door de betrokkenen,
maar ook daar komen zeker opmerkelijke verbeteringen. De scheidingswand die later in de
ruimte werd aangebracht is inmiddels al verwijderd. Ook de oorspronkelijke daglichttoetreding aan de binnenzijde zal gelukkig worden
hersteld.
De achterliggende foyer en theateringang die
door de gemeente worden gehuurd, zullen

Foto interieur begin november 1993. De later toegevoegde scheidingswand
is inmiddels al verdwenen. De lichttoetreding achter de trap is hier nog niet hersteld. De zwevende bar bij de trap is tijdelijk afgeschot. (foto: Dienst Monumentenzorg Hilversum).
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Schets plattegrond Gooiland (zonder theaterdeel en turnzaal) met enkele belangrijke 'monumentale'
aanpassingen:
1. Uitbouw van Bijvoet verdwijnt. Oorspronkelijke
glazen
pui wordt hersteld. Twee schuiframen van 5 meter breed
worden weer verticaal beweegbaar, waardoor het voorliggende terras met het restaurant kan worden
verbonden.
2. De entree wordtin oude glorie hersteld. De twee tourniquets gaan weer draaien.
3. De later ingebouwde scheidingswand
is inmiddels verwijderd, het begin van herstel van de ruimtelijke kwaliteit.
4. De 'zwevende bar' wordt weer zichtbaar over de volle
lengte.

5. Het hoge raam van glazen bouwstenen
wordt weer
lichtdoorlatend
gemaakt.
6. De spiegelhoek wordt op de oorspronkelijke plaats teruggebracht, het lichtraam daarboven wordt waarschijnlijk weer geopend:
7. De oude keuken van het hotel krijgt een nieuwe functie
als tweede foyer of te verhuren zaal.
8. De trap en de railing van Koen van Velsen, uitgevoerd
in verzinkt staal, worden vervangen door een trap en railing naar het oorspronkelijke
ontwerp.
(schets en informatie: Dienst Monumentenzorg
Hilversum, situatie op 28 november 1993)

waarschijnlijk ook meegenomen worden bij de
opknapbeurt.
In de tuinzaal komt zoals het er nu naar uitziet
een 'poolplaza', een biljartcentrum. Dat zal ook
aanpassingen vragen, maar het betreft hier het
niet beschermde gedeelte van het complex, resultaat van een latere aanbouw.
VVV: retour naar Dudok?
De huidige theaterwinkel, tevens VVV, wordt een
luxe ijssalon. Waar de VVV naar toe gaat is nog
niet bekend. Een plaats bij het station lijkt voorde
hand te liggen.
Dat brengt me op een idee: Wat te denken van
herbouw van het alleraardigste VVV-gebouw
van Dudok dat vroeger aan het Stationsplein
stond? Het is afgebroken in 1972 als voorbereiding op de aanleg van de verdeelweg. Het college heeft (zo meldt het Streekarchief) nog het idee
geopperd om het gebouw op te slaan, maar
heeft daar uiteindelijk van afgezien. Wel zijn de
bouwtekeningen bewaard.
Dit gebouwtje zou een mooi visitekaartje kun-

nen zijn voor treinreizigers naar Hilversum. Die
bezoekers mogen bij binnenkomst wel iets merken dat ze in de stad komen die het stempel
draagt het Mekka van de jonge bouwkunst te
zijn. En daarmee wordt - voor alle duidelijkheid
- niet de nu aanwezige nieuwbouw in het stationsgebied bedoeld.
Navraag bij de directeur van de VVV Gooi- en
Vechtstreek, deheerGros, leerde me dat het idee
voor herbouw van het 'verkeershuis' van Dudok
toegejuicht wordt. Wie bindt de kat de bel aan?
Gooiland model voor verder
monumentenbeleid?
De vraag is of de gunstige ontwikkeling van
Gooiland model kan staan voor een nieuwe aanpak van momumentenzorg. Dat lijkt mij op zijn
minst een voorbarige conclusie. Het betreft hier
een project met bijzondere omstandigheden:
- Het rijk heeft een flinke vinger in de pap. Elke
verandering aan het gebouw behoeft goedkeuring van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg;

Zou het niet mooi zijn als het herstel van Gooiland de herbouw van het VVV-gebouw van Dudok bij het station zou inluiden? Foto uit de jaren '20 van het verkeershuis aan de Stationsstraat gebouwd in 1921 en afgebroken in 1972.

- Bijzonder is ook dat de gemeente Gooiland
tot voor kort in eigendom had en uit dien
hoofde de restauratie al had ingezet. Er was
bij de gemeentelijke dienst Monumentenzorg
zeer veel kennis en ervaring mbt. de kwaliteiten en de mogelijkheden van het gebouw
aanwezig die bij het overleg een grote rol
speelde;
- Alle betrokkenen, zowel de nieuwe eigenaar
als de nieuwe huurders, bleken gevoelig voor
de intensieve argumentatie van de gemeentelijke dienst Monumentenzorg. Ze raakten geïnspireerd om het nieuwe gebruik in te passen
in de oude allure van Gooiland. Bovendien
waren ze bereid daarvoor flinke financiële offers te brengen.
- Zowel het college als de dienst Bouw- en Woningtoezicht werken aan de aanpassingen
mee in een sterk 'pragmatische' aanpak.
Dat had ook heel anders kunnen gaan. Door de
niet-verplichtende voorwaarden bij de verkoop
van Gooiland nam de gemeente (lees: het college en de gemeenteraad) een enorm risico tav.
de bereidheid van de betrokkenen om tot positieve oplossingen voor het gebouw te komen.
Zonder die verplichting tot restauratie en herstel
van de vroeger ruimtelijkheid had het net zo gemakkelijk heel anders kunnen aflopen:

- De eigenaar en huurders hadden het gebouw met alle 'verminkingen' weer in exploitatie kunnen nemen;
- De gemeentelijk dienst Monumentenzorg en
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg hadden geen juridische middelen gehad om dat
tegen te gaan.
Al met al lijkt het met Gooiland goed af te lopen. De
oudefuncties komen goeddeels terug en het gebouw krijgt weer de oude uitstraling. Het toeval
speelde echter een grote rol. De gang van zaken
kan niet model staan voor toekomstig monumentenbeleid. Bij verkoop van monumentale gebouwen moet een basis worden gelegd voor de toekomstige monumentale aanpak. Commercieel
management en een toezichthoudende overheid
kunnen best samengaan als die overheid niet bij
voorbaat de sturende instrumenten uit handen
geeft. Het iste hopen dat de dames en heren politici zich hiervan nu meer bewustzijn geworden.
Met het herstel van het Raadhuis en Gooiland lijken twee 'kanjers' van de Hilversumse jonge monumenten te zijn gered. De derde is goed voor
een nieuwjaarswens: een monumentale oplossing voor Zonnestraal in 1994!
Namens het bestuur: Jan Lamme
(tevens lid gemeentelijke Monumentencommissie)

MAG HET EEN BEETJE MEER ZIJN?
Bij dit laatste nummer van EP van de jaargang
1993 ontvangt u een acceptgirokaart voor de
contributie voor de "Historische Kring Albertus
Perk" voor 1994. Met nadruk staat op deze
kaart dat de minumum-bijdrage f 25,- is. In feite een te laag bedrag.
Het zal u niet verwonderen dat verreweg het
grootste deel van de inkomsten wordt opgeslokt door dit blad. Dat we het tot nu toe toch
redden komt door de enthousiaste medewerking van een aantal jonge mensen die het blad
tegen een redelijke vergoeding binnen Hilversum rondbrengen. Daarmee besparen we een
groot deel van de portokosten van ruim MO,per abonnee die we wel kwijt zijn voor abonnees buiten Hilversum.

We proberen aan dit minimumbedrag vast te
houden omdat ook mensen met een kleine
beurs lid van de vereniging zijn en we de drempel zo laag mogelijk willen houden. Dat we daar
tot heden in geslaagd zijn komt ook omdat ons
jaarlijkse verzoek aan u om - als het even kan
- een wat hoger bedrag over te maken, goed
blijkt over te komen. Het afgelopen jaar ontvingen we, met veel waarderende opmerkingen,
soms aanzienlijk hogere bedragen dan het minimum.
Met andere woorden. Zo gaan we door. En eigenlijk rekenen we dus al een beetje op een extraatje
bovenop die f 25. Bij voorbaat dankt u,
namens het bestuur,
Guus Lundgren, penningmeester

