
VERSLAG JAARVERGADERING VAN 25
MAART j.l.

Alvorens de voorzitter, Fred Repko, overging tot
het behandelen van de agendapunten heette hij
de ongeveer 140 aanwezigen hartelijk welkom.
– Verslag jaarvergadering 1996
Het verslag van de jaarvergadering op 26 maart
1996, gepubliceerd in Eigen Rerk 96-2, gaf geen
aanleiding tot opmerkingen en werd goedgekeurd.
– Jaarverslag 1996
Het door de secretaris opgestelde Jaarverslag
1996 van de vereniging, gepubliceerd in Eigen
Perk 97-1, kon eveneens de goedkeuring van de
vergadering verwerven. 
– Verslag penningmeester en kascontrolecom-
missie.
Bij binnenkomst hadden de leden het jaarverslag
van de penningmeester uitgereikt gekregen.
Geen der aanwezigen had aan- of opmerkingen.
Hierna las de voorzitter de verklaring van de kas-
controlecommissie, de heren F. Meihuizen en K.
Wieringa, voor. Met applaus verleende de verga-
dering de penningmeester décharge voor zijn
werkzaamheden inzake het boekjaar 1996. De
vergadering ging graag accoord met het voorstel
om ter versterking van de kascontrolecommissie
mevrouw L. du Bois te benoemen. 
– Jaarrede van de voorzitter.
De Jaarrede van voorzitter Repko is hieronder in
zijn geheel afgedrukt.
– Rondvraag.
De heer H. van der Voort stelde de vraag of na het
ter ziele gaan van de Archeologische Werkgroep
Naerdinckland nog iemand met kennis van zaken
meekijkt in de bouwput aan de Kerkbrink. De
voorzitter antwoordde : “De mogelijkheden daar-
toe zijn onderzocht. De daaraan verbonden kos-
ten bleken voor de gemeente echter veel te hoog.
Ook “Albertus Perk” had niet de middelen om hier
initiatieven te nemen.” 

Vanuit de zaal kwam de vraag of naast de wa-
terput(ten) nog andere belangwekkende voorwer-
pen of resten daarvan gevonden zijn. De voorzit-
ter kon deze vraag ontkennend beantwoorden. 

– Sluiting
Hierna kon de voorzitter deze jaarvergadering
sluiten en het woord geven aan de spreker van de
avond, de heer B.M. Veen. 

H.W. Lammers

Jaarrede 1997 van de voorzitter
Meer aandacht voor oud Hilversum

Onze vereniging kan terugzien op een succesvol
jaar! Wij konden ons duizendste lid inschrijven en
zoals we zojuist hebben kunnen vaststellen staan
onze financiën er gunstig voor. Onze ledenavon-
den mogen zich in een groeiende belangstelling
verheugen. Eigen Perk handhaaft zich op een
goed kwaliteitsniveau. Kortom, de Hilversumse
Historische Kring heeft zich in de samenleving
een vaste plaats verworven. 

Toch heeft ons bestuur zich bezonnen op een ver-
breding van onze doelgroep. Een bestand van dui-
zend leden moge dan groot lijken, op een inwo-
nerstal in ons dorp van 83.000 is dit nog maar be-
scheiden. Een verdubbeling van het aantal leden
moet toch mogelijk zijn! Of is de Hilversumse be-
volking misschien te weinig in haar geschiedenis
geïnteresseerd? Gelet op de vele signalen die wij op-
vangen denken wij dit niet. Die signalen komen niet
alleen uit de kringen van historische onderzoekers
maar ook uit de brede lagen van de bevolking. De
zeer grote opkomst op onze vorige ledenavond bij-
voorbeeld, toen het ging om het Hilversum in de ja-
ren zestig, bewees nog eens dat voor de geschie-
denis van ons dorp een warme belangstelling leeft. 

Belangrijker dan het kwantitatieve aspect van
ons ledenbestand is daarom de vraag of wij wel
alle Hilversummers bereiken. Het zou kunnen zijn
dat wij de interesse voor ons werk kunnen verbre-
den indien wij de resultaten van dat werk wat an-
ders zouden presenteren. Als wij zien hoe de Hil-
versumse historie levend werd gehouden voordat
onze kring bestond, dan waren het vooral de
dorpsvertellers die dat deden en een grote be-
langstelling genoten. Bekende namen uit die tijd
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zijn Boerhout en Van Bokhorst. Met gezellige ver-
halen over kleine, overzichtelijke onderwerpen uit
Hilversum’s verleden wisten zij hun lezers te boei-
en. Nog steeds is Boerhout’s Wandelingen door
oud en nieuw Hilversum erg aardig om te lezen.
Zeer aan te bevelen is de verzameling krantenarti-
kelen van zijn hand die in de Openbare Leeszaal
aan de ’s-Gravelandseweg te raadplegen is. Later
heeft Van Bokhorst in dezelfde geest zijn boek Het
leven in Oud-Hilversum geschreven, gevolgd door
het plaatjesboek Hilversum in oude ansichten. Wij
hebben deze nieuwe trend wel eens genoemd:
“een praatje bij een plaatje”. Het is een trend die
wij niet willen negeren, zonder dat we op de kwa-
liteit die we bereikt hebben willen inleveren.

Hoe willen we dat doen? Allereerst streven wij
naar een nog betere naamsbekendheid. Op de
jaarlijkse vrije tijdsmarkt op de Groest gaat de ver-
eniging zich beter presenteren. Verder gaan wij
ook de nieuwe media gebruiken. Reeds nu mani-
festeren wij ons op Internet waar Hilversum’s his-
torie in samenwerking met de gemeente gepre-
senteerd wordt met behulp van oude ansichten
en korte gesproken teksten. Op de Kabelkrant
zouden wij hetzelfde kunnen doen. De jeugd wil-
len wij meer bij de geschiedenis van de eigen leef-
omgeving betrekken via het onderwijs. In ons tijd-
schrift Eigen Perk zullen we met behoud van de
meer specialistische artikelen meer aandacht aan
de historie van de laatste zestig jaar besteden. Te
denken valt aan verhalen over bekende Hilver-
sumse personen of families. Samenwerking met
de Genealogische Vereniging kan daartoe bijdra-
gen. Veel interessante families van Erfgooiers uit
Hilversum wachten nog op een beschrijving. Ver-
der zullen wij graag ook een plaats willen geven
aan de rijke kennis van het Vervoersmuseum. Met
name hun grote inzicht in het beeldmateriaal uit
het oude Hilversum zal daarbij van pas komen.

De jonge historie zal ook meer aandacht krijgen
op onze ledenavonden. Het bestuur gaat na op
welke wijze de aanwezigen meer actief bij de le-
zingen betrokken kunnen worden. De vorige le-
denavond zou een voorbeeld daarvan kunnen
zijn, toen aan de lezing over Hilversum in de jaren
zestig een prijsvraag verbonden werd. Ook over-
wegen wij om met onze ledenavonden “de buurt
in te gaan”. De november-lezing over de Cle-
menskerk, die ter plekke gehouden werd, was
daarvan een voorbeeld. 

Tenslotte ziin er plannen in voorbereiding om
films over oud-Hilversum om te zetten op video zo-
dat dit beeldmateriaal beter beschikbaar komt.
De belangstelling voor dit materiaal is groot. Met
een boek over de ’s-Gravelandseweg, dat door de
heer Engel wordt samengesteld, verwachten wij
een publicatie te presenteren, die een schot in de
roos zal blijken. De heer Engel mogen wij gerust
een eigentijdse dorpsverteller noemen.

Dames en heren! U kunt weer vele nieuwe activi-
teiten tegemoet zien. Maar dat kan niet zonder uw
hulp. Graag roep ik daarom een ieder, die aan het
verwezenlijken van deze plannen kan bijdragen,
op om zich bij één van onze bestuursleden op te 
geven. Oud-Hilversum gaat ons allen ter harte!

BESTUURSVERGADERINGEN.
Een korte weergave van de belangrijkste zaken
van de bestuursvergaderingen van januari, maart
en april.

Om ons, als vereniging, wat beter te kunnen
presenteren bij de diverse manifestaties, zoals Vrij-
e tijdsmarkt, tentoonstellingen, enz., zijn afspraken
gemaakt over een te maken videoband. Deze
band, van ongeveer 5 minuten, bevat beelden
van het oude en nieuwe Hilversum en enige infor-
matie over “Albertus Perk”.

Ook het jaar 2000 heeft onze belangstelling.
Niet zozeer de eeuwwisseling, waarbij alle Hilver-
sumse bouwwerken in een klap uit de vorige
eeuw zijn, maar wel de viering van het vijfde lus-
trum. Er zijn diverse ideeën, maar er is nog geen
keus gemaakt.

Na het succes van de ledenavond van februari,
over de jaren ’60, vroegen wij ons af of wij wat
meer en vaker aandacht moeten besteden aan de
jonge historie van Hilversum. De voorzitter is hier
in zijn jaarrede nader op ingegaan.

Tot nu toe zijn en worden wij vaak betrokken bij
de besprekingen over de “herinrichting” van Hil-
versum. Daar de diverse plannen niet onafhanke-
lijk van elkaar gezien kunnen worden, gaan wij
een brochure uitgeven “De nieuwbouw in het his-
torisch perspectief van de binnenstad”.

“Komt tijd komt raad” is zeker van toepassing
op het behoud van de villa’s Peerlkamplaan 18-20
en Boomberglaan 4. Na de afwijzing van de, sa-
men met de Gemeente en Hilversum Pas Op, in-
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gediende monumentenaanvraag, wordt het be-
houd van beide panden door de nieuwe eigena-
ren ter hand genomen.

Zeer direct waren wij ook betrokken bij het “be-
stemmingsplan Villagebied”. Het resultaat en alles
wat daaraan vooraf ging, heeft u kunnen lezen in
de dag- en weekbladen.

Een van onze leden heeft ons attent gemaakt
op de start “Planontwikkeling Havenkwartier”. Een
goed plan voor wat betreft de verkeersafwikke-
ling, maar minder rooskleurig voor het, door Du-
dok ontworpen, Havenkantoor. Door het dempen
van de havenarm(en) verdwijnt de bij een haven-
gebouw behorende omgeving, het water. Wij blij-

ven de verdere ontwikkelingen volgen.
Diverse acties en besprekingen zijn gaande,

om de NSF schoorsteen en het Omroepgebouw
te behouden. Zoals het zich nu aan laat zien is de
schoorsteen een langer leven beschoren. De toe-
komst van het Omroepgebouw is nog onduidelijk.
Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe sta-
tionsgebouw, is er het nodige gediscussieerd en
gepubliceerd. Een van onze leden, de heer Leek,
heeft door de jaren heen de diverse publikaties en
krantenknipsels verzameld en nu samen gebracht
in een bundel. Wij mochten een exemplaar ont-
vangen voor ons archief.

HWL
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Jaarverslag van de penningmeester
BALANS per 31 december 1996

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTIVA PASSIVA

Voorraad boeken en publikaties 3000 Eigen vermogen:
Algemene reserve 12059

Overlopende activa: Bestemmingsreserves:
Rente 657 Lustrumviering 1014
Achterstallige contributies P.M. Archief 1351
Overige vorderingen 817 Tentoonstelling 1998 1000

–––––– Publicatiefonds 4000
––––––

1492 19424
Liquide middelen:

Postbank, rek.courant 5776 Schulden en overlopende passiva:
Postbank, Leeuwrekening 10178 Crediteuren 6430
ING-bank, deposito 5955 Vooruit ontvangen contributies 547

–––––– ––––––
21909 6977––––––– –––––––

Totaal activa ƒ 26401 Totaal passiva ƒ 26401

RESULTATENREKENING 1996 en BEGROTING 1997
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LASTEN Rekening Begroting BATEN Rekening Begroting

1996 1997 1996 1997

Periodiek “Eigen Perk”, drukkosten 17843 19400 Contributies 28527 28000
, bezorgkosten 4243 3600 Verkoop boeken en publikaties 4607 4000

Ledenavonden 1938 2500 Opbrengst advertenties 2738 3600
Inkooop boeken en publikaties 3469 4000 Subsidie Gemeente Hilversum 1400 1400
Dotaties aan bestemmingsfondsen 1000 1000 Overige baten 1332 1300
Algemene en bestuurskosten 5879 5000

Batig saldo  4232 2800
––––––– ––––––– ––––––– –––––––

Totaal lasten + batig saldo ƒ 38604 ƒ 38300 Totaal baten ƒ 38604 ƒ 38300

Verslag van de kascontrolecommissie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Op 24 februari 1997 werd door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren F. Meihuizen en K. Wieringa, de
boekhouding gecontroleerd. Op grond daarvan werd in de jaarvergadering van 25 maart j.l. aan de penningmeester
décharge verleend.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––




