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De lezing van de heer Edelstein werd voorafge-
gaan door de jaarvergadering. Er waren rondde 
100 aanwezigen, waarvan ongeveer 90 "Alber-
tus Perk" leden. 

Na de opening door de voorzitter, de heer F. 
Repko, werd het verslag van de jaarvergadering 
1995, dat in het EP 95/2 was gepubliceerd, 
goedgekeurd. 

Van de twee nieuw voorgedragen bestuursle-
den, de heren B. Wolfrat en W.C. Meter, kon de 
laatst genoemde jammer genoeg niet aanwezig 
zijn. Na een korte omschrijving van hun toekom-
stige taken binnen het bestuur en de medede-
ling, dat geen der leden bezwaar had aangete-
kend en geen tegenkandidaten waren aange-
meld, ging de vergadering bij acclamatie ak-
koord met hun benoeming. 

Na de benoeming van de heer Wolfrat tot pen-
ningmeester, was het moment daar, om afscheid 
te nemen van de aftredende penningmeester, 
de heer G(uus) Lundgren. Sinds 1992 was Guus 
penningmeester van onze vereniging. In die pe-
riode groeide het ledenaantal van 200 tot bijna 
1000 leden. Op het moment van afscheid besef 
je, hoeveel administratie en werk dat voor de 
penningmeester met zich meebrengt. Verder 
werd nog even terug gekeken op het afgelopen 
lustrumjaar. Tijdens de diverse voorbereidingen 
bleven wij dank zij Guus met beide benen op de 
grond staan, ook onze kas is niet onuitputtelijk. 
Bij een afscheid hoort natuurlijk een cadeau. In 
ons geval een aquarel en natuurlijk bloemen 
voor het "thuisfront", mevrouw Lundgren. 

De heer Jan Lamme, onze scheidende eind-
redacteur, kon jammer genoeg vanavond niet 
aanwezig zijn. Hij houdt zijn officiële afscheid 
nog tegoed. 

Het jaarverslag van de secretaris, zoals vermeld 
in EP 96/1 kreeg de goedkeuring van de aanwe-
zigen en is dus geaccepteerd. 

Bij binnenkomst kregen de aanwezigen de resul-

tatenrekening 1995 en de begroting 1996 uitge-
reikt. Bij afwezigheid van de kascommissiele-
den, de heren J.H. Jocker en R. Kuperus, leest 
de voorzitter de verklaring van de commissie 
voor, en verzoekt de vergadering, uit naam van 
de commissie, de penningmeester décharge te 
verlenen. Hetgeen gebeurt. 

Hierna geeft de nieuwe penningmeester een 
toelichting op de begroting 1996. Ook hier kan 
de vergadering mee instemmen. 

Voor goedkeuring van de nieuwe statuten moet, 
volgens de huidige statuten, tenminste de helft 
van het aantal leden aanwezig zijn. Dit was niet 
het geval. Zoals de statuten voorschrijven, zullen 
wij een nieuwe vergadering bijeenroepen en wel 
op de ledenavond van 23 april a.s. Het besluit tot 
wijziging kan dan rechtsgeldig worden aange-
nomen met een meerderheid van twee/derde 
van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezi-
ge leden. 

Vervolgens sprak de voorzitter zijn jaarrede uit, 
die hieronder is opgenomen. 

Na de rondvraag, waar geen van de leden ge-
bruik van maakte, sloot de voorzitter de vergade-
ring. 

HWL 

Jaarrede 1996 van de voorzitter 
Behouden en vernieuwen 

Van een historische vereniging wordt verwacht 
dat zij de blik naar het verleden richt. Er kan al 
snel een beeld worden opgeroepen van een 
club mensen die enigszins in zichzelf gekeerd 
geschiedenis beoefenen en wat wereldvreemd 
de maatschappelijke ontwikkelingen aan zich 
voorbij ziet gaan. 

Daarnaast treffen we de opvatting aan dat ont-
wikkelingen niet zijn tegen te houden en dat 
daarom niet alles behouden kan worden en der-
halve een historische kring zich niet aktief moet 
bemoeien met nieuwe ontwikkelingen. Kortom 
koesteraars van het verleden en vernieuwings-
gezinden gaan hand in hand in hun opvatting: 



historische kring houdt je bij je leest en bemoei 
je niet met de toekomst. 

Bij enig verder denken is dit standpunt niet vol 
te houden. Zonder ons in filosofische beschou-
wingen te begeven kunnen we vaststellen dat 
verleden en toekomst onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Sommigen spreken dan ook 
over "nieuwe historie scheppen". 

Onze vereniging heeft daarom dan ook uit-
drukkelijk gekozen voor een aktieve deelname 
aan plaatselijke en regionale ontwikkelingen. Zo 
zullen wij in gesprek blijven met de gemeentelij-
ke overheid en met vele andere plaatselijke groe-
peringen, niet alleen over de binnenstad, maar 
ook over de villawijken en het industrieel erfgoed 
van Hilversum. Daarbij zal steeds ons uitgangs-
punt zijn dat behoud en vernieuwing kunnen sa-
mengaan met versterking van het bijzondere ka-
rakter van Hilversum als brinkdorp, nijverheids-
dorp, tuindorp en omroepstad tegelijk. Hilver-
sum is in deze combinatie uniek in Nederland. 
Het is mede daarom het waard om oud en nieuw 
te laten samengaan om dit complexe karakter 
van Hilversum vol innerlijke spanning verder tot 
ontwikkeling te brengen. 

Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelij-
ken: 
1. Met de gemeente zullen wij in gesprek blijven 

over de zorgelijke verstening van de villawij-
ken alsmede over een ontwikkeling van de 
binnenstad waarbij grootschaligheid wordt 
vermeden, waar kleinschaligheid geboden is 
en waarbij omgekeerd grootschaligheid juist 
wordt gestimuleerd op plaatsen die zich daar-
voor lenen. Ook zullen wij meer aandacht vra-
gen voor het industrieel erfgoed zoals de NSF-
restanten. De komende tijd zal het bestuur 
zich buigen over de prioriteiten die hierin moe-
ten worden gesteld. Ook zal in het voorjaar 
door ons een brochure worden uitgegeven 
die onze visie op de historische verantwoorde 
vormgeving van de binnenstad zal bevatten. 

2. Bij de regionale organisatie tussen Vecht en 
Eem zullen wij ook het komende jaar bepleiten 
om gestalte te geven aan hun statutair vastge-
legde taak met betrekking tot de belangenbe-
hartiging van het Gooi. Wij hebben goede 
hoop dat door deze Stichting op het gebied 
van monumenten en historisch groen nieuwe 
wegen zullen worden ingeslagen. 

3. In toenemende mate nodigen politieke par-
tijen en service-clubs (Rotary en Lions) ons uit 
om lezingen of rondleidingen te verzorgen of 
een bijdrage te verlenen aan hun periodieken. 
Ook het komende jaar zullen wij aan deze in-
vloedrijke maatschappelijke organisatie's tijd 
en aandacht besteden. Deze contacten dra-
gen bij aan gestage groeiende inzichten in het 
bijzondere historische karakter van Hilversum. 

4. Veelvuldig worden wij ook door de media ge-
vraagd ons historisch zegje te doen, ook over 
actuele ontwikkelingen. Met name met de 
Gooi- en Eemlander, De Woonbode, Radio 
Hilversum en Radio Noord-Holland onder-
houden wij goede en veelvuldige contacten. 
Omdat wij daarmee een breed publiek kun-
nen bereiken en dus ons draagvlak kunnen 
vergroten, zullen wij ook het komende jaar de-
ze contacten blijven onderhouden. 

5. Met het omgevingsonderwijs zijn goede resul-
taten bereikt. Onlangs is het eerste lesmate-
riaal over de historie tussen Vecht en Eem aan 
de Gedeputeerde van de provincie Noord-
Holland aangeboden: een primeur voor Ne-
derland op het gebied van omgevingsonder-
wijs. Verschillende van onze bestuursleden 
hebben hieraan actief meegewerkt en zullen 
dit ook blijven doen. 

6. Tenslotte zullen we vanzelfsprekend de kern-
taken van onze vereniging weer alle aandacht 
geven: het verzorgen van ons tijdschrift 
"Eigen Perk" en het houden van ledenavon-
den. De continuiteit van het blad is onder de 
nieuwe eindredakteur Bram van der Schuyt 
gewaarborgd, maar ongetwijfeld zullen er ook 
nieuwe accenten worden gelegd. Zo bespeu-
ren we in het eerste nummer van 1996 al een 
nieuwe rubriek Historisch Nieuws. Het tijd-
schrift geniet algemene waardering om zijn 
kwaliteit - ook bij beroepsjournalisten. Onder 
de steeds enthousiaste leiding van Cees van 
Aggelen zullen onze ledenavonden weer een 
afwisselend beeld van sprekers en onderwer-
pen te zien geven. 

Vaak wordt ons wel gevraagd: kan dit allemaal 
voor de lage kontributie van f 25,-? Veel leden 
zijn dan ook graag bereid - op vrijwillige basis 
- meer te betalen. Al tien jaar lang handhaven 
wij dit lage bedrag om geen hoge drempel voor 
adspirant-leden op te werpen. Maar onze begro-



ting laat echter geen extra wensen toen, zoals 
b.v. een jaarboek. Wij hebben daarom besloten 
na een half jaar onze financiële situatie opnieuw 
te bezien. Daarna kunnen wij bepalen of onze 
contributie omhoog moet. 

Tenslotte wil ik u opmerkzaam maken op een 
zich wijzigende samenstelling van ons leden-
bestand. De nieuwe aanwas van leden in 1995 
bestond voor een derde deel uit leden van bui-
ten Hilversum. Waarschijnlijk is er een ontwikke-
ling gaande waarbij oud-Hilversummers door 

middel van hun lidmaatschap zich verbonden 
willen voelen met het wel en wee van Hilversum. 
Wij zullen ons het komende jaar bezinnen op de 
vraag of, zo ja en hoe dit verschijnsel ons noopt 
in ons beleid andere accenten te leggen. 

Behoud en vernieuwing kunnen en moeten sa-
mengaan. We zullen ons inspannen om daaraan 
gezamenlijk het komende jaar gestalte te geven. 

F.F.M. Repko 
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