VAN HET BESTUUR
Tot grote voldoening van het bestuur is op woensdag 26
augustus de
nieuwe
monumentencommissie geïnstalleerd.
Wethouder E. Weyers - van Veen installeerde de vier leden
van de commissie, waaronder ons bestuurslid Drs. J.E. (Jan)
Lamme. De commissie heeft - kort samengevat - de opdracht
om B&W te adviseren over alle beleidsaspecten ten aanzien
van het historisch en architectonisch waardevolle in de
gemeente Hilversum. Heel belangrijk is dat B&W bij het
concipiëren en bij het uitvoeren van dit beleid gehouden
zijn advies van de commissie in te winnen. Dit geeft
vertrouwen dat de nieuwe monumentencommissie daadwerkelijk
bij het beleid betrokken zal zijn en niet zal worden
afgescheept met een soort 'spek en bonen' rol. Dit zal de
commissieleden ook inspireren tot een gewetensvolle en
constructieve opstelling jegens B&W. Naast Jan Lamme zitten
in de commissie mevr.Dr. F.E. Hellendoorn en de heren
Drs.M.A. Cramer (voorzitter) en F.J.M. Stokhof de Jong en
namens de gemeente Hilversum de heer A. den Dikken, die
tevens secretaris van de commissie is.
In de bestuursvergadering van 2 september stonden de
ledenavonden centraal. Bij het feit dat de vertrouwde
'Vaart' moet worden verlaten en dat we neerstrijken op De
Akker hadden we ons al neergelegd. Vol vertrouwen overigens, dat we ons snel op De Akker thuis zullen voelen. Waar
het om ging is dat de inleidingen ook dit jaar weer
voldoende variëteit vertonen en betrekking hebben op hetzij
Hilversum's historie, hetzij de geschiedenisbeoefening in
het algemeen. Voor sommige avonden dit seizoen 87-88 dreigt
weer het probleem: waar halen we een spreker van formaat
vandaan. Voor andere avonden is er een 'embarras du choix'.
Het is hier dat onze voorzitter charmant, maar resoluut de
leiding neemt. Gebruikmakend van zijn vele contacten lost
hij problemen creatief op en hakt hij knopen beslist door.
En zo komt er een harmonisch en voortreffelijk seizoenprogramma tot stand.
Een vast punt op de agenda van de bestuursvergaderingen
zijn de financiën. Kort en goed, penningmeester Joop Meyer
vraagt alle leden die hun contributie 1987 nog niet hebben
overgemaakt (ƒ 25,--) zo snel mogelijk te betalen. Zijn
gironummer is 307328. Eén van de bestuursleden blijkt zijn
verschuldigde contributie nog niet overgemaakt te hebben.
Hij heeft een moeilijke avond! Niet alleen de leden, maar
ook de gemeente Hilversum houden Albertus Perk op de been.
Het aanvragen en verwerven van subsidies is een vast en
moeilijk agendapunt
op elke bestuursvergadering. Voor

aparte projecten zijn er bovendien aparte subsidiemogelijkheden. Vooral ook bij de Provincie.
Het bestuur heeft besloten de kosten te begroten van een
facsimile uitgave van Hengei's Geneeskundige Plaatsbepalingen en voor deze uitgave een subsidie van de Provincie
aan te vragen.
Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen twee
onderwerpen de hoofdschotel vormen: het derde lustrum in
1991 en het archief. Onze vereniging wil verder de banden
met 'aanpalende' verenigingen met kracht verder aanhalen.
Het gaat hier niet alleen om historische kringen in de
aangrenzenden gemeenten, maar ook om verenigingen die
actief zijn op archeologisch en natuur-historisch gebied.
Vooral voorzitter Piet Timmer zal in deze initiatieven
ontplooien.
Op de jaarlijkse 'Vrije Tijds Markt' heeft Albertus Perk
wederom haar activiteiten gepresenteerd. Elk der bestuursleden heeft op die zaterdag 5 september twee uren in de
kraam gestaan. Dat levert altijd leuke gesprekken, enkele
nieuwe leden en wat inkomsten uit verkopen op. Op die markt
kwamen wij in contact met de lokale omroep VLOH (91,9
MegaHertz op de kabel, alleen zaterdag en zondag), die
overwegen om ons te betrekken bij hun komend winterprogramma. Daarop vooruitlopend waren een week later Jan Lamme en
ondergetekende al te horen in het VLOH-programma vanuit de
bibliotheek met een improvisatie over de 's Gravenlandseweg
en haar historie.
A. v.d. S.
JOOP REINBOUD POSTHUUM IN HET GULDEN BOEK
Op 4 maart 1987 werd Joop Reinboud - posthuum - ingeschreven in het Gulden Boek. Velen, ook van Albertus Perk, waren
bij deze plechtigheid aanwezig. Als eerbetoon aan deze
belangrijke Hilversummer geven wij hieronder de overwegingen van B&W weer bij het nemen van hun besluit.
Johannes Marinus Reinboud
geboren 4 juli 1920
overleden 10 maart 1986
Joop Reinboud - onder deze naam genoot hij als journalist
landelijke bekendheid - werd geboren te Amersfoort, waar
hij school ging en eindexamen HBS deed.
Hij wilde geschiedenis studeren, maar werd daarvan afgehou-

den door dienstplicht, mobilisatie, oorlog en de daarop
volgende bezetting.
In de zomer van 1945 vestigde hij zich te Hilversum en kwam
in dienst van Radio Herrijzend Nederland; later Radio
Nederland in overgangstijd. De heer Reinboud ging omstreeks
1946 op free-lance-basis werken voor diverse omroepverenigingen.
In de daaropvolgende jaren was hij te Hilversum actief in
het RK-jongerenwerk, onder meer als voorzitter van de groep
Renovare. Daarnaast was hij een tiental jaren voorzitter
van de toenmalige Katholieke Culturele Kring en van de
Hilversumse afdeling van de KVP.
Hij zette zijn kennis en werkkracht ook in op ander
terrein. Zo werd hij vanaf de oprichting in 1953 lid van en
in 1972 voorzitter van de commissie voor de straatnamen.
Hij was nauw betrokken bij de naamgeving van straten en
wegen in grote projecten, zoals de wijken Kerkelanden en
Hilversumse Meent. Ook verschenen van zijn hand meerdere
artikelen omtrent straatnaamgeving in het verleden, waarbij
hij veel van het oude dorp vertelde.
Als geen ander kende hij het belang van communicatie. Het
was dan ook niet verwonderlijk dat hij een belangrijke
inbreng had bij het tot stand komen van het toenmalige
'Hilversumse Informatie en Kommunikatieblad HIK'.
In samenwerking met de historische kring 'Albertus Perk'
schreef hij de uitstekende biografie over Dr.J.F. van
Hengel.
Sedert 1966 was hij secretaris van de commissie voor het
Gulden Boek.
In die functie heeft hij veel werk in stilte op delicate
wijze verricht.
Voorts was hij ruim 25 jaar voorzitter van een stembureau.
Het pas ons zijn naam in dankbaarheid te bewaren.
Besluit van burgemeester en wethouders van
3 februari 1987.
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