
Te beginnen met deze aflevering van Eigen Perk zullen 
in ons tijdschrift regelmatig mededelingen verschijnen 
van de Stichting Hilversum PAS OP. Hieronder vindt U 
de eerste bijdrage van deze stichting. 



De Stichting Hilversum PAS OP maakt gaarne gebruik 
van het aanbod van het bestuur van"Albertus Perk" 
en de redactie van "Eigen Perk" om zich nader in dit 
blad aan de leden te presenteren. 

Reeds vanaf het begin is er contact geweest met het 
bestuur van "Albertus Perk", en bij de oprichting bij 
notaris Stolp, op 19 november 1981, was de voorzitter 
Mevrouw M.J.Th. Verdegaal-Ruhe mede aanwezig. 

De Stichting stelt zich ten doel het instandhouden 
van historisch of architectonisch belangrijke gebouwen 
en hun omgeving binnen de gemeente Hilversum, hetzij 
door zelf aan te kopen en te restaureren, hetzij door 
anderen met raad en daad bij restauratie behulpzaam te 
zijn. Dit, omdat in een snel tempo vele bouwwerken die 
getuigen van Hilversum's verleden verpauperen en ver-
dwijnen. 

De Stichting heeft haar naam ontleend aan het huisje 
PAS OP aan de Laanstraat te Hilversum, het eerste pro-
ject van de Stichting, een oud burgerwoonhuis dat blij-
kens de gevelstenen (thans in bruikleen bij De Vaart) 
dateert uit 1715 en derhalve van vóór de grote branden 
van 1725 en 1776 die een groot deel van het dorp in as 
legden. Volgens oude volksverhalen wijst de naam PAS OP 
in een der gevelstenen op de beul die hier zou hebben 
gewoond, maar omdat het gerecht van Hilversum geen 
"hoge jurisdictie" bezat, d.w.z. niet kon beschikken 
over leven en dood, is deze uitleg hoogst onwaarschijn-



Het huisje Pas Op - niet in "perfecte staat 
van onderhoud", maar heel wel bewoonbaar, 



en zoals het er nu uitziet. 

lijk. Meer voor de hand ligt een speelse verwijzing van 
de vermoedelijke bouwer J.J.Perk naar een geschil dat 
hij had met Hendrik Hooft over de benoeming van sche-
penen en waarover hij een gedicht schreef dat eindigt 
met de woorden "Pas Op". 



Het huisje PAS OP, waarin zich nog de resten van 
twee bedsteden bevinden, verkeert in een deplora-
bele staat. De Stichting heeft zich bijzonder veel 
moeite getroost wegen te vinden die zouden leiden 
tot een restauratie ter plekke, maar dit stuitte af op 
de eigenaren van de grond. Tenslotte heeft de Stichting 
met spijt moeten besluiten om tot herbouw elders aan 
de Laanstraat over te gaan met gebruikmaking van de 
oude materialen. Weliswaar een stukje geschiedverval-
sing maar naar het oordeel van de Stichting te prefere-
ren boven een totaal verdwijnen. 

De nog aanwezige bouwfragmenten, stenen, dakpannen 
enz. zijn door de eigenaren, de familie Roost, om niet 
aan de Stichting geschonken, waarbij de Stichting op 
zich heeft genomen voor de afbraak te zorgen, en het 
terrein schoon op te leveren. 

Over de nieuwe plaats van herbouw wordt nog over-
leg gepleegd met de Gemeente Hilversum. Het contact 
met de Gemeente is trouwens goed te noemen. 

Leerlingen van de Gooise M.T.S. te Hilversum heb-
ben onder leiding van de leraar bouwkunde, de Heer 

•. 

J.L.C.Dekker, het bestaande huis geheel opgemeten en 
op kaart gebracht. 

Omdat het herbouwde huis .wederom een' woonbestemming 
zal krijgen, is aan de restauratie-deskundige de Heer 
Ing.P.D.van Vliet gevraagd welke mogelijkheden er zijn. i t 
Er zijn drie schetsen gemaakt, waarvan er een, met 
de mogelijkheid van twee wooneenheden, - 34. -



U begrijpt dat een en ander van de Stichting 
een grote inspanning vergt. 

Afbraak, tijdelijke opslag en herbouw worden 
begroot op ongeveer ƒ 200.000,- waarvan een groot 
gedeelte uit particuliere bron moet komen. Zo worden 
er thans stenen, dakpannen en dorpels op symbolische 
wijze verkocht voor prijzen van ƒ 10,- tot f 100,-, 
men kan "Vriend van de Stichting" of donateur worden 
voor resp. ƒ 25,- en ƒ 250,- per jaar, maar het is 
tevens mogelijk giften in natura te doen. De Stichting 
heeft een rekening bij de AMRO-bank te Hilversum 
geopend onder nimmer 42.99.21.667; het gironummer van 
deze bank is 32750. 



Andere gebouwen waar de Stichting thans aan-
dacht aan besteedt zijn het tuinkoepeltje van de 
Grote Kerk aan de Kerkbrink, het Perkhuis aan de 
's-Gravelandseweg 41, het pand van Hamel(Rijksmonu-
ment) aan de Groest, het opgeslagen Rijksmonument 
Zeedijk 27 en een houten koetshuis aan de Witte 
Kruislaan. 

Nadere informatie over de Stichting kan altijd 
worden verkregen bij haar secretaris Mr. R.J.W.J. 
Meyer, Karei Doormanlaan 56, Bussum (02159-14729) 
of bij het bestuurslid F. Renou, Nieuwe Bussumerweg 
83a te Huizen (02152-58601). 


