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Mevrouw M. Bakker-Boneschansker, secretaris
van de Stichting, begon haar voordracht met de
ontstaansgeschiedenis van Pas Op. 

Tijdens een Rotary-bijeenkomst in 1981, sprak de
heer F. Renou zijn zorg uit over alle afbraak-projek-
ten in Hilversum. Het leek erop dat niets van wat aan
het oude dorp herinnerde, mocht blijven bestaan.
Het werd tijd dat een aantal mensen zich zou gaan
bezinnen op wat er eventueel gespaard zou kunnen
worden. De heer Renou kreeg een groepje mede-
standers en zo ontstond de Stichting Hilversum Pas
Op! Doel was het het behouden van historisch of ar-
chitectonisch belangrijke gebouwen in Hilversum.
Op 19-11-1981 werd de Stichting opgericht. 

Het eerste project betrof het naast de Jonge
Graaf van Buren gelegen huisje ‘Pas Op!’ dat aan
de jonge Stichting zijn naam gegeven had. Me-
vrouw Bakker ging in op de interessante geschie-
denis van dit huisje en op alle wederwaardigheden
tijdens de verplaatsing en de restauratie ervan. In
1984 kon het pand worden opgeleverd. Het was
ge schikt gemaakt voor bewoning door twee één-
persoons huishoudens. Een jaar later nam Pas Op!
een tweede project in restauratie, het zogenaamde
Perkhuis op de ’s-Gravelandseweg 41. Ook dit huis
met een voor Hilversum lange en interessante his-
torie en zijn tuin met prachtige rhododendrons kon-
den in oude luister hersteld worden.

Inmiddels had de Stichting zoveel ervaring met
het restaureren van monumenten opgedaan dat zij
waardevolle adviezen kon geven bij de herbouw
van de Grote Kerk. Met deze adviezen werd het
tuinkoepeltje van de kerk hersteld en van binnen
verbouwd tot een kleine vergaderruimte. Deze
voorbeelden van onze activiteiten, aldus mevrouw
Bakker, geven aan hoe wij in de practijk zijn gaan
werken. De cultureel-historisch waardevolle pan-
den worden in eigendom genomen en vervolgens
in de oude staat teruggebracht op een zodanige
wijze dat het gebouw in de hedendaagse samen-
leving een nuttige rol kan vervullen. Er is dan ook
een markt voor zodat de Stichting het gerestau-
reerde pand kan verkopen. Met de opbrengst
wordt dan weer een volgend project gefinancierd.

Eén van de grootste projecten van de Stichting is
de “Boerderij van Houtman” aan de Langestraat
geweest. Dat Pas Op! zich niet alleen op gebou-
wen richt bewijzen de bemoeienissen om de oude
begraafplaats zijn waardigheid en waarde terug te
geven. Ook in Eigen Perk is aan die initiatieven
rond de begraafplaats “Gedenkt te Sterven” gere-
geld aandacht gegeven. Een nieuwe stichting, De
Hof genaamd, gaat nu de exploitatie en het onder-
houd ervan ter hand nemen. Inmiddels heeft Pas
Op! in de Laanstraatbuurt een drietal oude huisjes
opgekocht en staat een grootscheepse restauratie
van die huisjes voor de deur. Weer een nieuw pro-
ject dus! Al die restauratie en herbouw van oude
panden is inmiddels een vak geworden waarvoor
gespecialiseerde vakmensen moeten worden in-
gezet. Mevrouw Bakker benadrukte echter dat bij
de Pas Op!-projecten toch telkens ook vrijwilligers
een belangrijke inbreng  leveren.

De Stichting Hilversum Pas Op! krijgt minimaal ƒ25
per jaar van haar donateurs. Het bestuur heeft in-
middels een grote vaardigheid ontwikkeld in het ver-
werven van subsidies. Een speelse bron van in-
komsten is de verkoop van de jaarlijkse kalender.
Toch is er altijd behoefte aan meer financiële ruim-
te en mevrouw Bakker eindigde haar overzicht van
de Pas Op!-activiteiten dan ook met een pleidooi voor
meer donateurs. Het dankbare applaus van de aan-
wezigen gaf aan dat die er wel zullen komen.

Molens in en rond Hilversum
Verslag ledenavond 22 oktober 1996

Op deze ledenavond nam het bestuur eerst de
gelegenheid waar Jan Lamme uitgebreid te be-
danken voor zijn inzet als eindredacteur van Eigen
Perk. De redactie zelf had al eerder dit jaar af-
scheid van Jan genomen en hem bij die gelegen-
heid een Frans-Nederlands woordenboek aange-
boden. Van het bestuur kreeg hij nu het comple-
mentaire Nederlands-Franse deel cadeau.

Daarna was het woord aan de heer Pouw uit
Naarden die ons aan de hand van dia’s inwijdde
in het wel en wee van de Gooise windmolens van
vroeger en nu. Daarbij maakte hij ons ook weg-
wijs in het molenaarstaaltje, dat nogal wat jargon
bevat voor de verschillende onderdelen van de
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molens. Zo liggen de twee molenstenen niet op
de maalzolder, maar op de steenzolder. De maal-
zolder ligt daaronder; het is de ruimte waar de mo-
lenaar zijn werkruimte heeft en het malen, via een
stelsel van hefbomen, het malen regelt.

Voor Hilversum behandelde de heer Pouw de
twee bekendste windmolens: de ‘Erfgooier’ en de
‘Ruiter’, die respectievelijk aan de Boomberglaan
en de ’s-Gravelandseweg hebben gestaan. De
Erfgooier is ongetwijfeld de oudste van de twee.
Waarschijnlijk hebben er twee of meerdere voor-
gangers gestaan op die plek. Het waren, aan het
eind van de vorige eeuw, vrij forse molens met een
wieklengte van ongeveer 26 meter. Beide molens
zijn aan het begin van de jaren twintig van deze
eeuw gesloopt. Alleen van de Ruiter is nog iets te-
rug te vinden: het voormalige molenaarshuisje.

Maar ook in Loosdrecht, ’s-Graveland, Kortenhoef,

Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum en Laren heb-
ben veel molens gestaan. Voor de komst van de
stoommachine waren windmolens (en rosmolens)
de enige mogelijkheid om een hoop werk te ver-
zetten. In de genoemde plaatsen hebben er in to-
taal vele tientallen gestaan. Veel is er niet meer van
terug te vinden. In Kortenhoef (in de knik van de Vree-
landseweg) vinden we de ‘Gabriël’, in het Naar-
dermeer de ‘Onrust’ en in Laren de ‘molen van Ca-
lis’. En van één van de Huizer molens is nog een re-
plica te bewonderen in het Nederlands Openlucht
Museum. De meeste andere molens werden door
gebrek aan werk verwaarloosd en op den duur ge-
sloopt. Slechts hier en daar vinden we nog enkele
sporen ervan terug, maar meestal herinnert alleen
nog een straatnaam (zoals de Molenweg in Blaricum)
aan deze eens zo belangrijke industriële techniek.

EJP
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Een nieuwe eigenaar van Peerlkamplaan 18-20

Op dit adres bevindt zich één der fraaiste en
meest karakteristieke villa’s van ons dorp, het
‘Huis met de Pilaren’. In mei 1994 heeft een felle
brand de villa ernstig beschadigd. Een dispuut
over de verzekering van de schade heeft sinds-
dien de restauratie en passende bewoning van
het huis in de weg gestaan. Niet alleen de omwo-
nenden maar ook onze vereniging, Hilversum,
Pas Op! en de Dienst Stadsontwikkeling van de
Ge meente Hilversum hebben zich daar ernstige
zor gen over gemaakt. De fraaie villa leek lang-
zaam te vergaan tot een willige prooi van project-
ontwikkelaars die zich richten op de bouw en ex-
ploitatie van ‘urban villa’s’ en dergelijke. Voor Hil-
versum, Pas Op! en onze vereniging was deze
zorg aanleiding om het pand Peerlkamplaan 18-
20 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschappen voor te dragen als rijksmonument.
Een dergelijke status zou het onmiddellijk slopen
van het pand onmogelijk maken en wat meer rust
gunnen voor het zoeken van definitieve oplossin-
gen.

Inmiddels heeft de ontwikkeling zich deze zo-
mer ten goede gekeerd. Om een lange zaak kort
te houden, het pand is gekocht door de heer R.
Brons en zijn echtgenote mevrouw M.A. Verkaik te

Hilversum, die voornemens zijn het huis met de pi-
laren in oude luister te herstellen en er met hun
twee kinderen te gaan wonen. Alle reden voor
Eigen Perk om met de heer en mevrouw Brons
een gesprek te hebben.

Wat heeft u bewogen om deze zwaar beschadig-
de villa te kopen en u daarmee alle zorgen van de
wederopbouw en restauratie op de hals te halen?

Allereerst het huis zelf. Muren, plafonds en vloe-
ren zijn weliswaar zwaar beschadigd maar de plat-
tegrond van de woning is prima en geeft de mo-
gelijkheid om het huis weer tot een comfortabele
en gezellige woonruimte op te bouwen en in te
richten. Het stijlvolle uiterlijk spreekt ons zeer aan
en met enthousiasme zullen wij dat in de oude luis-
ter herstellen. Ten slotte de ligging. Het huis staat
op een prachtige plek in de Boombergwijk en van
het wonen in deze wijk stellen wij ons veel voor. 

U bent arts. Gaat u in de Peerlkamplaan praktijk
aan huis houden?

Ik heb een praktijk als kaakchirurg en voor de
uitoefening van mijn praktijk blijf ik uitsluitend ge-
bruik maken van de faciliteiten in het ziekenhuis.
Het huis aan de Peerlkamplaan zullen wij alleen
als woonhuis gebruiken.

Wanneer hebt u het huis gekocht?
De vorige eigenaar, mevrouw Van Schaik, heeft

zich zeer ingespannen om het huis voor particulie-

HISTORISCH NIEUWS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /NLD (Gebruik deze instellingen om PDF-documenten te maken met een lage afbeeldingsresolutie voor proefafdrukken. De PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Reader 5.0 en hoger. Bij deze instelling zijn de fonts ingesloten.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


