
Pas Op-trofee 1999
De Stichting Hilversum Pas Op! stelt zich ten doel
het behoud van architectonisch en historisch be-
langrijke gebouwen in Hilversum. Naar de mening
van de Stichting kan in het centrum van Hilversum
nog veel aan restauratie worden gedaan. Maar
ook de voor Hilversum zo kenmerkende villawijken
lopen gevaar, steeds meer villa’s moeten plaats -
maken voor bijvoorbeeld grootschalige apparte-
mentcomplexen, die maar zelden qua volume en
toon in de wijk passen. De Stichting streeft zijn
doelstellingen na door zelf te restaureren zoals
o.a. het Huisje ‘Pas Op’ in de Laanstraat, het Perk-
huis aan de ’s-Gravelandseweg, de boerderij van
Houtman aan de Langestraat, de Oude Begraaf-
plaats Gedenkt te Sterven en het binnenkort te re-
habiliteren Historische Buurtje rond de Laan-
straat/Kruissteeg. 

Ook stimuleert en helpt Hilversum Pas Op! res-
tauratie van panden door derden, een voorbeeld
hiervan is de restauratie van de tuinkoepel van de
Grote Kerk aan de Kerkbrink. Hilversum Pas Op!
juicht daarom dan ook het particulier initiatief toe,
waarbij Hilversummers oude villa’s willen bewo-
nen en in oude luister herstellen.

Periodiek kent de Stichting Hilversum Pas Op! de
Pas Op-trofee toe om diegenen te belonen die op
méér dan voortreffelijke wijze hun woning restau-
reren. De Pas Op-trofee werd voor het eerst uitge-
reikt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
de Stichting in 1991. De trofee bestaat uit een
schildje, een oorkonde en een persoonlijke atten-
tie. Eerder werd deze trofee uitgereikt aan de eige-
naren van de panden P.C. Hooftweg 1 (1991),
Langestraat 86 (1994) en het voormalig dienstbo-
dehuis De Koepel op Zonnestraal (1996).

Het bestuur van Hilversum Pas Op! heeft op 24 ju-
li 1999 opnieuw de trofee toegekend en wel aan
de heer en mevrouw H.J. Barnstijn, Soestdijker-
straatweg 110, voor de voortreffelijke restauratie
van hun landhuis ‘Middle Sex’ uit 1921. De grond
waarop deze trofee toegekend werd, treft U aan in
onderstaand juryrapport:

Juryrapport
Het landhuis – Middle Sex – met aangehorighe-
den gelegen aan de Soestdijkerstraatweg is een
van de meest opmerkelijke gebouwen aan deze
zijde van de periferie van Hilversum. Het woonhuis
met garage, tuinhuis en bijgebouw werd tezamen
met de tuinmuur, de vijver en de put in 1921 gere-
aliseerd door architect J. London voor eigen be-
woning en kantoor. Korte tijd later – in 1923 – werd
een kippenren toegevoegd en tenslotte volgde in
1927 de bouw van de tuinmanswoning in dezelfde
expressionistische stijl als de hoofdbouwmassa.

De toegepaste materialen en de detaillering
hiervan geven het geheel een zware indruk, die
wordt versterkt door de zware kleurstelling van de
donkerrode bakstenen muren in combinatie met
de ijzeren vensters. Zeer kenmerkend is het met
een plat dak afgedekte hoofdgebouw dat aan de
dakrand is voorzien van decoratief metselwerk en
loodafwerking. Ook de kleurstelling van de stalen
ramen en details van vergaarbakken dragen bij
aan de kloeke uitstraling van dit statige woonhuis.

De Stichting Hilversum Pas Op! heeft in voor-
gaande jaren de trofee uitgereikt aan personen,
die met bijzondere aandacht voor het historisch
detail hun woonhuis hebben hersteld. Daarbij
ging het steeds om panden, die in de kern van Hil-
versum waren gesitueerd.

De Pas Op Trofee 1999 wordt thans toegekend
aan de heer en mevrouw Barnstijn, die als bewo-
ners van dit fenomenale buitenhuis zich de laatste
jaren hebben ingespannen om de historische
waarden van dit huis opnieuw te tonen. Daartoe
werden o.a. de gevels ontdaan van een later aan-
gebrachte afwerklaag, waardoor de oorspronkelij-
ke baksteenarchitectuur zich exposeerde.

Niet alleen het exterieur werd met overgave her-
steld. In het interieur, dat fraaie elementen bevat in
Art-Nouveau stijl, werd omzichtig omgesprongen
met de historische waarden. De fraaie woonkamer
met schouw, de vloerafwerkingen, de glas-in-lood-
vensters en de aanwezige kleurstellingen werden
gerespecteerd en hersteld.

Het algemeen architectonisch en cultuurhisto-
risch belang van dit complex en de inspanning
van de huidige eigenaar/bewoner om deze waar-
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den in stand te houden wordt gaarne onderstreept
met de uitreiking van deze trofee in de vorm van
het bekende blauwwitte ‘monumentenschildje’
voorzien van Hilversums bronzen Pas Op handje.

De wijze waarop met zorg is omgegaan met de-
ze waarden zou in de visie van de Stichting Hilver-
sum Pas Op! reden zijn om het predikaat Rijksmo-
nument te mogen voeren.

Hilversum, 24 juli 1999.
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NEDERLAND 1e emissie
zeer uitgebreid voorradig
op plaatnummers, kleuren
en stempels.

NEDERLAND
PUNTSTEMPELS
uitgebreide voorraad met
vele betere en lastige
stempels.

NEDERLAND KLEIN-
RONDSTEMPELS zeer uit-
gebreid voorradig met vele
betere en zeldzame stem pels,
veel in luxe  kwaliteit.

NEDERLAND
verschillende tandingen en
typen gewone en portzegels,
uitgebreide voorraad w.b. ve-
le lastige ex.

MOTIEFZEGELS grote
voorraad bloemen, dieren,
ruimtevaart, sport, enz.
meest voor 1975.

EUROPESE LANDEN,
ENGELSE KOL., U.S.A.
met name de oudere zegels
uitgebreid voorradig.

OVERZEESE RIJKS-
DELEN uitgebreide
voorraad met vele betere
en zeldzame zegels en
series.

NEDERLAND vanaf 1852
gebruikt en ongebruikt
vrijwel compleet leverbaar,
ook grote voorraad
postfrisse zegels.
Wij beoordelen betere en zeldzame zegels GRATIS voor
u op kwaliteit en echtheid.

Wij zijn geïnteresseerd om grote verzamelingen of betere
losse zegels te kopen.

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzameling, waardoor
voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn voor u slechts 5% van het
verkoopbedrag.

Filatelistische benodigdheden zoals:
albums --- insteekboeken --- catalogi --- loupes --- hawidstroken --- pincetten --- enz.

Verzamel postzegels --- verzamel klassieke zegels
*** = postfris zonder plakker cert = certificaat
** = ongebruikt met gom lp = luchtpost
* = ongebruikt zonder gom Nederland en OR
o = gebruikt volgens cat. NVPH
Uitsluitend prima kwaliteit De prijzen zijn incl. BTW

Leveringsvoorwaarden
Aankopen boven ƒ200,- franco. Betaling binnen 8 dagen, ons onbe-
kende kopers levering tegen 2 referenties, of bij vooruitbetaling.

POSTZEGELHANDEL

M. VAN DEN HEUVEL B.V.
* inkoop - verkoop - taxatie
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen
* beleggingsadviezen

Winkel Langestraat 59c Telefoon 035-6212931
1211 GW Hilversum b.g.g. 035-5821927

Winkel geopend dinsdag, donderdag en
zaterdag 9.00-17.00 uur.

Geen koopavond
Parkeerruimte aanwezig
Girorekening 31 69 710
Bankrekeningnummer 31 06 80 581
Rabobank Loosdrecht


