
VAN HET BESTUUR 

In memoriam Joop Reinboud 
4-7-1920 - 10-3-1986 

Nauwelijks aan zijn pensioen begonnen, overleed 
vrij plotseling in de nacht van 10 op 11 maart 1986 
te Hilversum ons aller vriend en zeer gewaardeerd 
lid Joop Reinboud; hij werd 65 jaar. 

Drie dagen vóór zijn dood ontmoette ik Joop nog en 
hij sprak toen uitgebreid over zijn plannen; en dat 
waren er nog zo veel! 

Hij had al een aantal vastomlijnde ideeën over de 
opzet en het onderwerp voor de viering van het 3e 
lustrum van onze vereniging; evenzo zei hij nog 
veel werk te hebben op het gebied van de Hilver-
sumse geschiedschrijving en de genealogie. 

Voor radio en TV was zijn laatste werkstuk een 
documentaire over de verzetsjournalist Titus 
Brandsma, voor wiens persoon en werk Joop een groot 
respect had en die hem ook inspireerde in zijn 
eigen leven en werk. Voor onze vereniging 'Alber-
tus Perk' werkte hij in de Werkgroep Van Hengel en 
heeft hij de redactie van de biografie van dokter 
Van Hengel gevoerd en het gelijknamige dia-klank-
beeld ingesproken. 

Al zijn werk was nauwgezet en tot in perfectie 
gedaan. Op zijn overlijdensbericht stond: ' VaC-CUie. 
V<L0' - nu beschikbaar en vrij voor God - in wie 
Joop zo sterk geloofde. 

Met dankbaarheid blijven wij hem gedenken. 
Wij zullen hem missen. 

P. Timmer 



Joop Reinboud 
4 juli 1920 - 10 maccrt 1986 

"VACARE DEO" 



JAARREDE 

Uitge^pKoken op de algemene jaaA.veAgadesU.ng van de 
H^XveAAumóe HLstosuAcke KsUng ' AlbeAtuA PeAk' op 
26 maaAt 1986 

Toen mijn voorganger vorig jaar vanaf deze plaats 
haar jaarrede hield, geachte dames en heren, sprak 
zij de hoop uit dat de vele activiteiten bij de 
viering van het tweede lustrum van Uw vereniging 
ten volle zouden slagen. 

In deze verwachting is het bestuur niet teleurge-
steld; deze werd zelfs overtroffen. Het welslagen 
ervan is te danken aan de deskundigheid en grote 
inzet van de speciale werkgroep. 

Het geheel nu overziende kunnen wij met gepaste 
trots zeggen dat deze activiteiten te zamen met al 
de overige werkzaamheden in het afgelopen jaar onze 
vereniging veel goodwill hebben gebracht. 

En dat is goed om vast te stellen doch het is ook 
goed en zelfs beter om deze goodwill in de komende 
tijd te behouden en uit te breiden. 

U kunt daaraan medewerken door het aanbrengen van 
meer en meer leden die mét U elk vanuit hun eigen 
hobby, belangstelling, ideeën en suggesties al onze 
toekomstige activiteiten op een hoger en tegelij-
kertijd ook breder niveau kunnen èn willen brengen. 
Dit is een hartewens van Uw bestuur voor het 
komende verenigingsjaar! 

Belangrijk is het onderlinge contact tussen de 
leden dat bevorderd kan worden tijdens de maande-
lijkse ledenavonden - dat vorm krijgt indien U 
deelneemt in bestaande of nieuwe werk- en studie-
groepen - en vergeet U ook niet dat de redactionele 
kolommen van ons blad 'Eigen Perk' ook voor U 
beschikbaar zijn voor Uw bijdragen aan geschied-
schrijving, Uw bevindingen van historisch onderzoek 



en Uw oproep om uitwisseling van ervaringen door 
bundeling van Uw studies en documentatie. 

Een wens die wij binnenkort toch eens hopen waar te 
maken is om een begin te maken met het vastleggen 
van verhalen op schrift en band van oud-Hilversum-
mers, de zogenaamde oral-history. De tijd snelt 
voort en nu is het nog mogelijk om terug te zien 
tot eind vorige eeuw. Zo'n project vraagt deskun-
dige opzet en begeleiding. Daarnaar gaan wij op 
zoek. En alweer ....U kunt meedoen! 

Ook in dit jaar zullen wij ons, meer dan ooit, 
blijven inzetten voor het behoud van historisch 
waardevolle gebouwen die een deel van het oude 
dorpskarakter bepalen. En deze inzet geldt niet 
alleen het gebouw zelf, maar ook de plaats in 
samenhang met buurt, oorspronkelijke stratenloop en 
gevelaanzicht. 

Wij zullen daarover schrijven en publiceren, wij 
proberen kennis te vergaren van de geldende 
monumentenverordeningen, van de subsidiemogelijkhe-
den en het lijkt ons zinvol om een prioriteiten-
lijst te maken van al die gebouwen waar behoud en 
onderhoud urgent is. Wij kunnen ons daarbij laten 
leiden door het enige jaren geleden samengestelde 
gemeentelijke architectuurrapport. Maar vooral ook 
wil onze vereniging nieuwe contacten en nauw 
overleg tot stand brengen met gemeentelijke en 
andere instanties, die zich voor behoud en beheer 
inzetten. Daartoe zal een vertegenwoordiging in een 
gemeentelijke commissie met een duidelijke advise-
rende stem onmisbaar zijn. 

Wij zullen, in het verlengde van de dokter van 
Hengel-herdenking die bij de lustrumviering 
gemanifesteerd werd in een tentoonstelling en de 
uitgave van twee boekwerkjes, medewerken om dit 
jaar een herdenkingsgevelsteen te plaatsen aan het 
vroegere woonhuis van dokter van Hengel, Kerkbrink 
18. 



Het kan een aanleiding zijn om ons ook eens met de 
registratie van gevelstenen in Hilversum bezig te 
houden. Het is jammer indien bij sloop van een 
gevel geen acht wordt gegeven dat zo'n steen best 
een museaal object kan zijn. Er zijn, indien U erop 
let, vele gevelstenen in Hilversum, waar te nemen-
jaartallen, spreuken, afbeeldingen enz.. Wie van 
ons vindt dit een project dat een directe aanpak 
waard is? Voor zover mij bekend is nog niet eerder 
een fotografische en plaatsbeschrijvende registra-
tie in ons dorp gedaan op dit terrein. 

Er zijn al weer plannen gemaakt voor de viering van 
het derde lustrum van onze kring in 1990. En willen 
wij iets goed doen dan is een voorbereidingstijd 
nodig. Bij de opzet van deze viering heeft ons zo 
gewaardeerde lid Joop Reinboud tot vlak vóór zijn 
dood al heel veel suggesties gegeven en ook heeft 
hij zijn eerste studies voor ons op schrift gezet. 

Wij mogen daar zeker een dankbaar gebruik van 
maken. In samenwerking met het Goois Museum willen 
wij het dorp Hilversum anno 1850 uitbeelden door 
o.a. een maquette van het oude dorp aan de hand van 
kaarten en beschrijvingen te bouwen, die een 
permanente opstelling verkrijgt alsmede een studie 
op te zetten en in boekvorm uit te geven; een 
tijdsdocument van bevolking en gebeurtenissen van 
het dorp Hilversum toen nog zo volkomen agrarisch 
van karakter en na korte tijd zo revolutionair 
ontwikkeld tot een steeds-allure. Voorwaar een 
interessant onderwerp. 

Dames en heren, wij gaan een lang verhaal kort 
maken. U hoort: er is nog veel werk te doen. 

Ontvang mijn laatste cri-de-coeur. Laten wij ons 
meer richten naar een jongere generatie. Wie iets 
wil begrijpen van de woonplaats- en werkomgeving-
hoe het allemaal zo gegroeid is - moet ook iets 
weten van het verleden - hoe het ontstond en hoe 
het geworden is. Als deze kennis geplaatst wordt in 



het perspectief van vandaag en morgen dan hoeft 
zo'n historische kennis niet saai te zijn. 

Elke cultuur, elke verworvenheid bouwt immers voort 
op het leven, denken en handelen van vorige 
generaties. Wat doen wij met deze verworvenheden in 
deze tijd? 

Het is de kunst en ik denk ook onze taak om 
geschiedschrijving in te bouwen en vorm te geven in 
de dynamiek van deze tijd. 

Onze vereniging kan daar op haar veelzijdige gebied 
overeenkomstig haar doelstellingen belangrijk aan 
bijdragen en Uw bestuur wil zich daar dan ook in de 
toekomst sterk voor maken; zij hoopt daarbij wel op 
Uw volle instemming, niet alleen maar vooral op 
steun en medewerking. 

Het ga U allen goed, dames en heren. 

P. Timmer 

Uit: Gids voor Hilversum1908 



(Uit: Naar Hilversumuitgave VVV Hilversum1921 
Bron: Streekarchief Hilversum) 



JAARVERSLAG 1985 VAN DE HILVERSUMSE HISTORISCHE KRING 
'ALBERTUS PERK' 
In dit tiende verenigingsjaar van 'Albertus Perk' 
heeft de viering van het tweede lustrum ongetwijfeld 
in het middelpunt gestaan. De viering vond zijn 
hoogtepunt in de expositie gewijd aan leven en werken 
van Dr. Van Hengel en daarmee aan het Hilversum van 
de vorige eeuw. Een werkgroep onder leiding van de 
heer Pott en met als leden de heren Lamme, Meijer, 
Van Aggelen en Noordman heeft meer dan een jaar deze 
manifestatie voorbereid. De heer Burgemeester heeft 
op 14 september 1985 zelf de opening willen verrich-
ten en daarmee aan de tentoonstelling luister 
bijgezet. Een tweede belangrijk lustrum-manifestatie 
was de ledenavond van 25 september. Ongeveer 70 leden 
hebben daar aangezeten aan een historische maaltijd 
onder de enthousiaste en leerzame leiding van de heer 
Serné. 

Mede door de publiciteit rond het tweede lustrum 
konden 40 nieuwe leden worden geworven. Door verhui-
zing, overlijden e.d. verliest elke vereniging op den 
duur aanhang en ook 'Albertus Perk' moest 20 leden 
uitschrijven. Per saldo echter kon het ledenbestand 
met ongeveer 20 worden verhoogd, zodat het aan het 
eind van dit verenigingsjaar op circa 260 is gekomen. 

Behalve de eerdergenoemde historische maaltijd werden 
in het afgelopen verenigingsjaar nog zeven andere 
ledenavonden georganiseerd. De januari-avond werd 
traditiegetrouw door onze zustervereniging 'Naar-
dincklant' voorbereid. De ledenavond op 1 mei 1985 
kende een inleiding van de heer De Geus en was gewijd 
aan verzet en bevrijding. Bijzondere belangstelling 
ging uit naar de laatste vergadering van ons vereni-
gingsjaar waar ons lid de heer Noordman de Hilver-
sumse middenstand in het zonnetje zette. 

Bestuur en enkele leden zijn actief geweest bij het 
verdedigen van waardevolle historische panden in onze 
gemeente. Allereerst het station. Een door 'Albertus 
Perk' ingediende arob-procedure werd echter op advies 



van de door ons geraadpleegde jurist, uiteindelijk 
ingetrokken. Voorzitter en secretaris hebben deelge-
nomen aan een hoorzitting gewijd aan villa Corvin. 
Aan het eind van het verenigingsjaar heeft het 
bestuur overigens in nauw overleg met dat van de 
stichting 'Pas Op' een sterk protest tegen de afbraak 
van het pand Groest 108 laten horen. De hele gang van 
zaken zowel rond Corvin als rond Groest 108 heeft het 
bestuur aanleiding gegeven tot bezinning op de vraag 
hoe wij op meer effectieve wijze en in een vroeger 
stadium afbraak van historisch waardevol materiaal in 
Hilversum kunnen gaan voorkomen. 

Overigens heeft het bestuur acht keer vergaderd en 
daarenboven te zamen met de werkgroep lustrum-viering 
nog een avond gewijd aan een nabeschouwing. Dit onder 
meer om te leren zodat de viering van het derde 
lustrum tot een zo mogelijk nog groter succes wordt. 
Overigens zijn reeds dit jaar de eerste ideeën voor 
de viering van dat derde lustrum tot stand gekomen. 
De gedachten gaan onder meer uit naar een maquette 
van Hilversum rond 1850. 

Twee bestuursleden traden af te weten: mevrouw 
M.J.Th. Verdegaal-Ruhe en de heer R.G.H. van Drie. 
Twee leden werden bereid gevonden zich voor het 
bestuurslidmaatschap candidaat te stellen de heren 
E.E. van Mensch en C. van Aggelen. Na het aftreden 
van mevrouw Verdegaal is de heer P. Timmer als 
voorzitter opgetreden. Zijn plaats als secretaris 
wordt vervuld door de heer A. van der Schuyt. 

De benoeming van een erelid is voor elke vereniging 
een feestelijke gebeurtenis. Het was bijzonder 
verheugend dat de grote verdienste van mevrouw 
Verdegaal het bestuur aanleiding gaf om haar het 
erelidmaatschap aan te bieden. De benoeming tot 
erelid vond plaats in de ledenvergadering op 20 
februari 1986. Mevrouw Verdegaal is na Dr. De Lange, 
ons tweede erelid. 
Op initiatief van de heer De Lange is een begin 
gemaakt met de facsimile-uitgave van een kaart van 



Hilversum uit de Collectie Boekschoten. Enkele 
bestuursleden hebben acte de présence gegeven op de 
vrije tijds-markt op de Groest, begin september 1985. 
Evenals de vorige zomer is ook in de zomervakantie 
1985 onder leiding van mevrouw Westerman door enkele 
vakantiewerkers gewerkt aan het kerkhof en aan het 
'Albertus Perk-huis'. Onder aanvoering van de heer 
Middelhof en met professionele begeleiding van 
mevrouw Abrahamse is een werkgroepje begonnen aan een 
project dat het toerisme in Hilversum eind vorige 
eeuw nader bestudeert. De feestelijke nieuwe behui-
zing van het Hilversums gemeente-archief verleent aan 
dit werkgroepje gastvrijheid. 

Het lustrum-jaar dat succes en vruchten heeft 
gebracht is helaas toch op wat droevige wijze 
geëindigd. Begin maart ontviel ons Joop Reinboud. Hij 
was niet alleen een groot stimulator van geschiede-
nisbeoefening van nationale allure. Ook voor 'Alber-
tus Perk' heeft hij veel betekend. Zijn laatste 
inbreng was het Van Hengel-boekje, dat alom bewonde-
ring heeft geoogst en dat aan het succes van de 
lustrum-viering zo'n duidelijke bijdrage heeft 
geleverd. 

A.van der Schuyt 


