STICHTING HILVERSUM, PAS OP!
De Stichting “De Hof”
door L.J. Westermann-van der Steen
In een vorige aflevering van Eigen Perk, nu bijna
een jaar geleden (jrg. 16, no. 3, sept. 1996), werd
een overzicht gegeven van de geschiedenis van
de oude begraafplaats “Gedenkt te Sterven”. Kort
daarvoor was de stichting “De Hof” opgericht,
met als doel restauratie en herbestemming van
deze begraafplaats.
De stichting kwam voort uit de bezorgdheid
voor deze uit 1793 daterende begraafplaats van
de zijde van de stichting “Hilversum, Pas Op!” en
de beide Hilversumse Rotary Clubs. Reeds eerder had “Hilversum, Pas Op!” bij de gemeente
alarm geslagen inzake het toenemend verval van
dit unieke stukje Hilversum. Dat resulteerde toen
in de aanwijzing van de begraafplaats als gemeentelijk monument en in het herstel van de muren en de toegangspoorten. Zoals in het door de
stichting “Hilversum, Pas Op!” in 1996 uitgegeven
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boekje van L.J. Westermann en R.W.J.M. Meijer
uiteengezet wordt, kwam die restauratie maar
moeizaam tot stand, niet door gebrek aan belangstelling van de zijde van de gemeente, maar door
de krappe budgetten voor dit soort zaken.
Het lag daarom in de verwachting dat na een
minimale opknapbeurt het uiterst moeilijk zou zijn
het parkje, want dat is het tenslotte, in de toekomst
naar behoren te onderhouden. Zoiets was al eens
eerder voorgekomen, in de jaren zeventig, en “Hilversum, Pas Op!” was van mening dat de geschiedenis zich deze keer beslist niet mocht herhalen. Zij benaderde de gemeente daarom met
een voorstel een aparte stichting op te richten, om
hierin te voorzien. Dit plan werd positief ontvangen en er werd overeengekomen dat de gemeente voor een totale restauratie van muren en toegangen zou zorgen, voor het herstel van het padenstelsel, het inlopen van achterstallig onderhoud wat betreft het groen, en het controleren van
de staat van de nog resterende zerken, zodanig
dat deze geen gevaar meer zouden opleveren
voor wandelaars. Deze afspraak staat bekend als
de zg. “nul-optie”. Na afronding van deze onderhoudsmaatregelen zou vervolgens de gemeenteraad worden voorgesteld het gebied in erfpacht
over te dragen aan de nieuwe stichting.
De stichting werd, zoals boven vermeld, op 13
april 1996 opgericht. De volgende personen werden bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur: Mr. A.C.W. Graaf van Limburg Stirum
(voorz.), mevrouw F.M.G. Wisse Smit-Kooman (secr.), J.P. van Noord (penningmr.) en de heren mr.
H.J.A.S. Swanenburg de Veye, K.C. Spaan, drs. T.
Bijl en W.C. Meter als bestuursleden. De heren
ing. P.D. van Vliet en J.C. van Veenendaal werden
aangetrokken als adviseurs.
In de bijna anderhalf jaar die sindsdien verlopen zijn, is er heel wat gebeurd. De muren en
poorten – met prachtige hekken – staan er weer
als vanouds bij. Veel zorg werd besteed aan de
monumentale beuken. Deze werden deskundig
gesnoeid, en hun direkte leefomstandigheden
werden zodanig verbeterd dat ze een gezonde
tweede jeugd tegemoet gaan. Zeker in de zomer
biedt de begraafplaats een prachtige belommerEigen Perk 1997/3

de indruk, perfect passend bij zo’n historisch monument. Er is geen onderzoek naar gedaan, maar
waarschijnlijk zijn dit dezelfde bomen die in 1862
door de gemeente bij de firma Copijn in Blauwkapel werden besteld. Sportieve en minder sportieve
Rotarians leefden zich in de weekends uit bij het
opruimen van het opgeschoten struikgewas en
andere klussen die aan goedwillende (en als zodanig hebben zij zich zeker betoond) amateurs
konden worden uitbesteed. Overigens een lange
traditie, want reeds in 1981, bij het eerste “Hilversum, Pas Op!”-project, de restauratie van het huisje waaraan de stichting zijn naam dankt, bikten de
Rotarians ’s zaterdags stenen, onder grote belangstelling van de Hilversumse bevolking, die
hen wantrouwig van zwartwerken verdacht. Het
padenkruis is weer in de oorspronkelijke staat gebracht, met op het kruispunt een zg. “Dodenlantaarn”, geschonken door de bekende Hilversumse uitvaartonderneming Van Vuure, bij haar 100jarig jubileum. De ANWB zegde toe een informatie-plaquette op de muur te zullen plaatsen en de
gedenksteen van het Nieuwe Lyceum zal eveneens een plaats vinden op een van de muren. Met
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een aantal mogelijke sponsors zijn intussen veelbelovende contacten gelegd voor verdere activiteiten.
Begin september zal het voorstel voor de erfpacht-overeenkomst aan de gemeenteraad worden voorgelegd en naar verwachting zal derhalve
de officiële overdracht aan de stichting “De Hof”
nog dit najaar kunnen plaatsvinden. Dat is het moment waarop de stichting “De Hof” de oude begraafplaats dagelijks kan openstellen. Dan ook zal
het mogelijk worden om particuliere fondsen te
benaderen voor een verdere rehabilitatie van de
begraafplaats: aanleg van wandelpaden, restaureren van de grafstenen, aanleggen van beplanting, inrichten van zit- en luisterplaatsen en het
plannen van culturele manifestaties. Dan gaat de
stichting er pas goed tegenaan!
Intussen zullen op zaterdag 13 september, de
jaarlijkse monumentendag, de poorten voor één
dag reeds opengaan. Vanaf 13.00 uur is de begraafplaats, ingang Oude Torenstraat, voor het
publiek toegankelijk. Mocht een bezoek – of dit artikel – U inspireren tot suggesties voor toekomstige invullingen van, of activiteiten op “Gedenkt te
Sterven”, dan kunt U contact opnemen met de secretaris van “De Hof”, mevrouw F.M.G. Wisse
Smit, Eikenlaan 59, 1213 SH Hilversum, tel. + fax:
035-6241908.
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