Specials
Optredens in monumenten:
Op 12 september vindt overdag een aantal optredens in
monumenten plaats om het gebouw een bijzondere beleving te
geven. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking
met het Dudok Festival.
Grote Kerk, Toren 1481, Kerk 1891 |
Kerkbrink 4
12 september optredens om 11.00
uur en 12.00 uur
Deze kerk maakt al vanaf de 15e
eeuw deel uit van het centrum van
Hilversum; de toren is het oudste
deel. Het theehuis naast de kerk is
het oudste gebouw van Hilversum.
Vier keer is de kerk door brand
verwoest. In 1977, na de laatste brand, is de kerk gerestaureerd.
De façade is in navolging van het (vm.) raadhuis in neorenaissancestijl opgetrokken.
Raadhuis / DAC 1931, W.M. Dudok
| Dudokpark 1 Burgerzaal
12 september optredens om 13.00
uur en 14.30 uur
Het Raadhuis is de kroon op het
werk van architect Willem Marinus
Dudok (1884 – 1974). Dudok werd
in 1915 directeur Publieke Werken
van Hilversum. Het Raadhuis
functioneert sinds 1931 als
bestuursgebouw van de gemeente Hilversum. Het Dudok
Architectuur Centrum bevindt zich in het souterrain aan de
achterzijde. Hier is een permanente expositie over het leven en
werk van Dudok. Het DAC organiseert rondleidingen in het
Raadhuis, lezingen en excursies op het gebied van architectuur
en stedenbouw in Hilversum.
MCO, 1928-1993 | E. Eibink en
J.A. Snellebrand (1932), P.J. Elling
en B. Merkelbach, de Architecten
Cie. | Heuvellaan 33
12 september optredens om 12.45
uur en 15.00 uur
Het MCO omvat de oudste radiostudio van Nederland, die de
VARA in 1930 liet bouwen. In de
jaren ’50, ’60 en ’90 van de vorige
eeuw werden hieraan verschillende nieuwe studio’s toegevoegd, waaronder de huidige repetitie- en opnameruimte van
het Radio Filharmonisch Orkest (850 m2).
Villa Erica / Bibliotheek Hilversum,
1844/1889, I. Gosschalk |
‘s Gravelandscheweg 55
12 september optredens om 14.00
uur en 15.00 uur
De villa, in ca. 1840 als kostschool
in U-vorm gebouwd, kreeg het
huidige aanzien in neorenaissancestijl in 1889 bij de verbouwing tot
villa Erica naar ontwerp van
Gosschalk. Het koetshuis aan de Albertus Perkstraat, nu
Woonzorglocatie Erica, hoorde bij de villa. Vanaf 1897 was het
Oranjehotel in de villa gevestigd. In 1932 kwam er de openbare
bibliotheek. Na de bevrijding bood het gebouw tijdelijk onderdak aan Canadese militairen (Maple Leaf Club). De functie als
openbare bibliotheek keerde snel weer terug.
Actueel programma, informatie over de optredens en reserveren: dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2020.

Wolfsdreuvik: Bosexcursie en educatief
programma i.s.m. Lotte van Dijck
Midden in het Smithuyserbos staat
op een natuurlijke verhoging een
raadselachtige bakstenen toren,
gebouwd in 1938 in opdracht van
D.P.R.A. Bouvy, eigenaar van het
bos. ‘Wolfsdreuvik’ roept de sfeer
van sprookjes op. Op het landgoed
zijn nog sporen van een Hessenweg te ontdekken, een handelsroute met het noorden van
Duitsland uit de 17e eeuw. Het
glas-in-lood in de toren is ontworpen door Ben Hofstee.
Actueel programma, route en reserveren:
dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2020.
Meer informatie over het Smithuyserbos: smithuyserbos.nl.

Leermonumenten in Hilversum
Vrienden van ’t
Gooi: Bezoek
Naarden Vesting
Op zondag 13 september organiseert de
Natuurwacht van de
Vrienden van ’t Gooi een
educatieve wandeling
met museumbezoek in
Naarden. De wandeling
start om 14.00 uur. Startpunt: Adriaan Dortsmanplein
(Utrechtse Poort).
Meer informatie en reserveren: vriendenvanhetgooi.nl.

Goois Natuurreservaat i.s.m. AWN Naerdincklant
(ver. voor archeologie): Excursie Neanderthalers,
grafheuvels en middeleeuwse waterputten
Zaterdag organiseert het Goois Natuurreservaat i.s.m. AWN
Naerdincklant vier wandelexcursies. Starttijden: 10.00, 11.00,
13.00 en 14.00 uur.
Locatie: Wester- en
Bussumerheide
gemeente Laren.
Duur wandeling: 1,5 uur.
Startpunt: staat in de
bevestigingsmail na
opgave. Reserveren via
gnr.nl/actueel/agenda
o.v.v. OMD.
Wat hebben Neanderthaler werktuigen, grafheuvels en middeleeuwse waterputten met elkaar gemeen? Je vindt ze allemaal
op de Wester- en Bussumerheide! Tijdens de excursie maken
we kennis met de grote archeologische en cultuurhistorische
rijkdom van deze heidevelden. Grafheuvels, waterputten en de
banscheiding zijn nog altijd zichtbaar in het landschap aanwezig. Maar ook het heidelandschap zelf is te beschouwen als een
cultuurhistorisch fenomeen. Tijdens de wandeling krijgt u hier
de nodige uitleg over. Ook de relatie tussen de archeologie en
het ontstaan van het landschap komt aan bod. Wandel mee op
de Wester- en Bussumerheide: niet alleen een natuurreservaat,
maar ook een geo-archeologisch en cultuurhistorisch reservaat!
Meer informatie: gnr.nl en awn-archeologie.nl/afdeling/
naerdincklant/

Monumentale horecagelegenheden
Geniet tijdens Open Monumentendag van een lunch of een
lekker kopje koffie. Verschillende Hilversumse horecagelegenheden zijn gevestigd in monumentale panden!
• In Lunchcafé Van Drimmelen kunt u genieten van een kopje
koffie en Dudok appelgebak (van Café Dudok). Lunchcafé
Van Drimmelen is recent gerenoveerd. Architect J.H. Slot
ontwierp het winkelwoonhuis aan de Kerkstraat 88. Een rijke
Jugendstil architectuur met opgetrokken gevelhoeken
waartussen de gevel wordt afgesloten door een geprofileerde lijst.
• Ook bij MOUT, aan het Marktplein, kunt u terecht voor wat
lekkers. Dit pand met een gevel van Parijse allure, dat
oorspronkelijk gebouwd werd als autopalace De Wit, heeft
door de jaren dienst gedaan als feest- en concertzaal Trianon,
werkplaats van de NSF en bioscooptheater Casino. Sinds
2017 is foodhall en ontmoetingsplek MOUT hier gevestigd, na
een renovatie door Zecc architecten.

De monumenten van Hilversum in de app
Download de QR Code Scanner in de appstore
op uw telefoon om de monumentenroute op
uw telefoon te downloaden.

Van elk monument kun je wat leren. Naast monumenten met
een leerfunctie (zoals scholen) zijn tijdens Open Monumentendag 2020 ook andere ‘leermonumenten’ opengesteld met
de nadruk op beleving in en om het monument. In elk opengesteld monument valt iets te leren, tijdens een ‘leermoment’
bijvoorbeeld via een rondleiding, optreden door een artiest, of
quiz. In het woord ‘Leermonument’ zitten immers allerlei
woorden verscholen:
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Leer – van leren
Nu – omdat het een eenmalige activiteit is
Monument – de plaats waar het gaat gebeuren
Leermoment – de beleving in het monument
Een groot deel van onze jeugd – en vaak ook daarna - brengen we door op school. Monumenten als scholen ‘vormen’ ons
in meer dan een betekenis: wij leren erin en ervan. Zij structureren de stad, het zijn bakens aan de hand waarvan wij ons
buiten oriënteren. Door gebruik, beleving en kennis krijgen
deze monumenten waarde in ons dagelijks bestaan.

Scholen

Herbestemming

De eerste dorpsschool in Hilversum stond op de Kerkbrink, is
afgebrand in 1766 en later herbouwd en had slechts één
klaslokaal voor alle leeftijden. Scholenbouw was van oudsher
particulier of kerkelijk initiatief en werd pas vanaf de 19e eeuw
een overheidstaak. De leerlingen zaten daar gemengd, in
tegenstelling tot de confessionele scholen, die naar de zeden
van destijds jongens en meisjes zo lang mogelijk gescheiden
van elkaar hielden. De meeste kinderen van arbeidersgezinnen genoten tot de leerplichtwet (1901) nauwelijks onderwijs.
Vanaf toen hield de gemeente toezicht op de schoolgang en
ontwierpen gemeente-architecten veel schoolgebouwen.

De geschiedenis en verandering van functies is vaak van een
gebouw afleesbaar. ‘t Regthuys (1768/1882, Rietbergen) op
de Kerkbrink was tot 1931 Raadhuis en is nu al decennia in
gebruik als Museum Hilversum. De uitbreiding (2004, Ruyssenaars) is in dezelfde neo-renaissancestijl voortgezet om de
eenheid in het geheel te behouden, maar heeft door grote
glazen vlakken een eigentijdse uitstraling gekregen, passend
bij een museum. Afnemende kerkelijkheid in de tweede helft
van de 20ste eeuw leidde vaak tot leegstand en afbraak, maar
vanaf de jaren negentig kwam herbestemming tot woning of
bedrijfspand steeds meer voor. Met de verbouwing in 2013 tot
kantoren is de Tesselschadekerk (1927, Bakker/Bunders), een
zaalkerk met grote zadeldaken en hoge glas-in-loodramen en
gebouwd in een expressionistische stijl, met respect voor de
oorspronkelijke ruimte behouden. De eerdere gebruikers van
de kerk, de vrijzinnig hervormden, vonden in 1996 hun
onderkomen in De Kapel (1898, Salm) het voormalige koetshuis in chaletstijl van het landgoed Quatre Bras. Net als
leegstaande kerken vormt in onbruik geraakt industrieel
erfgoed een grote uitdaging. Het valt niet mee om investeerders te vinden om fabrieksruimten te verbouwen met behoud
van karakteristieke elementen die de geschiedenis van een
bedrijf vertellen. Fabrique Ludique is erin geslaagd de grote
ruimten van Brandsma Metaal Veredeling (1947, Weerkamp)
door wisselende culturele activiteiten te behouden; hetzelfde
gebeurt in de zakelijke architectuur van het voormalig Service
Station (1950, Bunders).

Van particulier initiatief getuigen de kostscholen voor welgestelde jongemannen (Villa Erica, (1844/1889, Gosschalk; vanaf
1932 Bibliotheek Hilversum), maar ook bijvoorbeeld de
Godelindeschool (1904, Hanrath), die opgericht werd door
een baronesse en het uiterlijk kreeg van een villa. De Kindertuin, een kleuterschool voor kinderen van welgestelden, lijkt
eveneens op een villa (1905, M.A. Poel).
In 1903 werd in Hilversum de eerste HBS gebouwd aan de
rand van een villawijk: het Roland Holst College (P. Andriessen). Rooms Katholieke raadsleden probeerden de komst van
dit schooltype te voorkomen, omdat er geen godsdienst in
het curriculum zat en de klassen gemengd waren. De Gooise
Huishoudschool (1921, B.H. Bakker en C.M. Bakker) verraadt
de behoefte aan ordentelijk opgeleide huisvrouwen en
huishoudelijk personeel. Rooms Katholieken kozen hun
architecten uit eigen kring. Zo ontwierp Nic. Andriessen in
1937 het Rooms Katholieke Alberdingk Thijm College.
Architect en Stedenbouwkundige Willem Marinus Dudok
bouwde vanaf 1915 meer dan 20 scholen in Hilversum in een
tijd waarin de stad enorm groeide. Dankzij de Wet op het
Lager Onderwijs uit 1920 die gelijke financiering van openbaar en bijzonder onderwijs regelde, floreerde de scholenbouw tot 1931 toen de uitgaven voor schoolbouw weer
wettelijk werden beperkt. Schoolgebouwen uit die periode
hadden een ongekende kwaliteit en boden tevens de kans
nieuwe onderwijskundige ideeën zoals zelf-ontdekkend leren
en openluchtonderwijs van o.a. Friedrich Fröbel en Maria
Montessori toe te passen. Voor het eerst kregen de belevingswereld en de maat van het kind aandacht, zoals te zien is aan
de lage raamplaatsing. Nieuwe scholen kwamen tot stand met
in achtneming van moderne idealen over ‘licht, lucht en
hygiëne’ en maximale klassengrootte. Dudok gebruikte in zijn
kleuterscholen felle kleuren, er kwamen spannende speelhoekjes, verplaatsbaar meubilair en ‘huppelwaranda’s’ waar
kinderen onder het afdak buiten konden bewegen of zelfstandig een werkje maken (b.v. Minckelerschool 1927, Nassauschool 1928, Nienke van Hichtumschool 1929, Nelly
Bodenheimschool 1929, Snelliusschool 1930). Dudok plaatste
zijn scholen zeer zorgvuldig midden in de woonwijken die hij
ook vaak zelf ontwierp. Met het oog op veiligheid en perspectief zorgde hij voor goede zichtlijnen van en naar de school.
De hoge centrale (duiven)torens van de scholen van Dudok
vormen als spectaculair middelpunt van een wijk opvallende
bakens in eenvormige laagbouw woonwijken. De Fabritiusschool (1925) heeft een bijna landelijk karakter: een lang
rieten dak met groot overstek.

Groene monumenten
Bijzonder in Hilversum is dat villawijken en arbeiderswijken
aan elkaar zijn gesmeed tot één grote tuinstad: hoge kwaliteit
in het ontwerp van woningen en landschap, zichtlijnen met
veel groen en zorgvuldig vormgegeven vijvers en waterpartijen. Ook ontstonden er botanische en educatieve tuinen,
waar in- en uitheemse plant- en boomsoorten, ooit als hobby
verzameld door de reizende elite, nu ter lering en vermaak
tentoongesteld werden, zoals Pinetum Blijdenstein (1909,
Copijn) en de Costerustuin (1930). Bosbouw is vanaf de
negentiende eeuw een verdienmodel voor landgoederen,
zoals het Smithuyzerbos met de sprookjesachtige toren
Wolfsdreuvik (1938, J. Rebel). Tegenwoordig leggen landgoederen in het zuiden van de stad zich toe op het experimentele
verbouwen van producten zoals wijn (Wijngaard Zonnestraal,
Wijngaard Land en Boschzicht). In het Engelse landhuis op
het Landgoed Zwaluwenberg (1914, Newton en Kuipers)
wonen hoge militairen. Maar al deze landgoederen nodigen
ook uit tot een bijzondere persoonlijke ervaring van natuur en
cultuur tijdens de open monumentendagen.

Open Monumentendag 2020
Thema: Leermonument
Het Dudok Architectuur Centrum heeft in samenwerking met de gemeente, de historische verenigingen Albertus
Perk en Hilversum, Pas Op!, in verband met de Corona-maatregelen, een aangepast programma rondom het
thema ‘Leermonument’ samengesteld. Wij zijn heel blij dat een dertigtal monumenteigenaren de deuren voor het
publiek wil openen. Vooraf aanmelden is bij veel monumenten nodig. Kijk op de website voor aanmelding en
openingstijden.
Niet alle gebouwen zullen zoals in andere jaren van binnen te bekijken zijn – waarvoor Open Monumentendag nu
juist is bedoeld. Daarentegen zijn er, naast de monumenten die direct met het thema te maken hebben, juist veel
monumenten in het groen te bezichtigen en is er extra aandacht voor de buitenkant van monumenten die via
georganiseerde maar ook individuele rondleidingen, wandelingen en fietstochten zijn te bezoeken.
In vier themamonumenten krijgen op 12 september artiesten het podium om bezoekers een bijzondere beleving
van het monument te bezorgen. Want monumenten zijn niet alleen leerzaam, je moet ze beleven!
Wij danken iedereen die aan deze Open Monumentendagen een bijdrage levert, met name de eigenaren en
beheerders van opengestelde monumenten, de gidsen en de vrijwilligers die met hand-en-spandiensten deze
dagen mogelijk maken! Wij wensen u een leerzaam weekend toe!
Bart Heller, wethouder klimaat, energie, wonen en monumenten
Patricia Alkhoven, directeur Dudok Architectuur Centrum

Bron: Lara Voerman, Wonderlijkheden, Hilversum (Verloren) 2019.

Colofon
Organisatie: Nina Svenson, Dudok Architectuurcentrum, Gemeente Hilversum, Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, Het Smithuyserbos, Stichting Hilversum Pas Op!
Fotografie: Hans Peter Föllmi, Cees van Zijtveld, Kees van Aggelen, Hans Hoes, MLR, Martin Hollander, Goois Natuurreservaat, Inkoop is teamwerk, Reinier Bouvy en
Monumentenzorg Hilversum. Teksten: Patricia Alkhoven. Vormgeving folder: Gé grafische vormgeving. Vormgeving cover: Margriet V.
Voor informatie: Dudok Architectuur Centrum, Dudokpark 1, Hilversum, 035 6292372, info@dudokarchitectuurcentrum.nl.
Openstelling en activiteiten zijn onder voorbehoud. Kijk voor actuele informatie op dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2020.
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17. GROTE KERK
Toren 1481, Kerk 1891
Kerkbrink 4

4. BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIUM ZUIDERHOF
1958-1964, W.M. Dudok
Kolhornseweg 13

18. DE KAPEL
1898, A. Salm
’s-Gravelandseweg 144

5. COSTERUSTUIN
1930
Zonnelaan 4-Z, ingang naast appartementencomplex
Schuttersheide

19. WOLFSDREUVIK
1938, Jan Rebel
Smithuyserbos
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9. WIJNGAARD ZONNESTRAAL
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10. MUSEUM HILVERSUM (VM. REGTHUYS EN RAADHUIS)
1768/1882/2004, J. Rietbergen, H. Ruijssenaars
Kerkbrink 6
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23. CATHARINA VAN RENNESSCHOOL / NU LOCATIE
FABRITIUSSCHOOL
1925-1926, W.M. Dudok
Egelantierstraat 115
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22. FABRITIUSSCHOOL
1925-1926, W.M. Dudok
Fabritiuslaan 52

8. TRIBUNE SPORTPARK
1919, W.M. Dudok
Arenapark 103
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11. MUZIEKCENTRUM VAN DE OMROEP EN GLOBE
CENTRUM VOOR KUNST EN CULTUUR (VM. VARA
STUDIO)
1928-1993, A. Eibink en J.A. Snellebrand, P.J. Elling en
B. Merkelbach, de Architecten Cie.
Heuvellaan 33

7

12. R.K. ST. VITUSKERK
1892, P.J.H. Cuypers
Emmastraat 5-7
13. VM. BEGRAAFPLAATS GEDENKT TE STERVEN /
STADSTUIN DE HOF
1792
Ingangen: Oude Torenstraat (t.o. toren van de Grote
Kerk); Burg Andriessenstraat en Torenlaan (naast nr. 20)
14. FABRIQUE LUDIQUE / BRANDSMA
METAALVEREDELING
Ca. 1947, W.M. Weerkamp
Mussenstraat 49-55
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20. VM. SERVICESTATION
1950, H. Bunders
Larenseweg 279
21. VILLA OUDT-HOLLAND
1902, J.W. Hanrath
Graaf Florislaan 7

LANDGOED DE ZWALUWENBERG
1914-1916, E. Newton en F. Kuipers.
Utrechtseweg 225
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1890, L.A. Springer
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6. GEBOUW DE VEREENIGING / VRIJMETSELAARS LOGE
1905, A. Salm.
Oude Enghweg 19
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16. BOTANISCHE TUIN PINETUM BLIJDENSTEIN
1909, H. Copijn
Van der Lindelaan 125
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1930, W.M. Dudok
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15. VILLA ERICA / CENTRALE BIBLIOTHEEK HILVERSUM
1844/1889, I. Gosschalk
’s-Gravelandseweg 55
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1931, W.M. Dudok
Dudokpark 1
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24. HILVERSUMSE SCHOOLVERENIGING
1909, vermoedelijk P. Andriessen
Frans Halslaan 70
25. VM. POLITIEPOST
Larenseweg 277
1916, W.M. Dudok
26. VM. GEUZENSCHOOL / WIJKCENTRUM DE GEUS
Geuzenweg 82-84
1906, E. Hogervorst
27. VM. TESSELSCHADEKERK
1927, B.H. Bakker en H. Bunders
Tesselschadelaan 15-F
28. BETHLEHEMKERK
1963, D. Zuiderhoek
Loosdrechtseweg 263
29. WIJNGAARD LAND EN BOSCHZICHT,
In de ommuurde tuin van landgoed Hilverbeek (1735)
Leeuwenlaan 34
30. VM. AVRO-STUDIO
1936, B. Merkelbach en CH. F. Karsten.
’s-Gravelandseweg 50-52
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31. ONZE LIEVE VROUWEKERK
1910, W. Te Riele
Naarderstraat 106

Belangrijke informatie Open Monumentendag 2020
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Om monumenten te bezoeken is in veel gevallen vooraf
reserveren verplicht! Houd er rekening mee dat niet alle
monumenten beide dagen geopend zijn! Kijk voor aanmeldprocedure, achtergrondinformatie en openingstijden
op dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2020.
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