
Inge Gevaert-Kooger heeft HIK als onderwerp gekozen voor haar afstudeer-

scriptie Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Neder-

land. De inwoonster van Hoorn is de dochter van Jan Kooger, ‘geestelijk vader’

van HIK. Zij hoopt voor de zomer van 2009 afgestudeerd te zijn. 

HIK heeft een intrigerende geschiedenis en was een belangwekkend experiment, waarmee niet

alleen een democratisch credo met de mond werd beleden, maar waarmee werd geprobeerd

participatie op een unieke manier in praktijk te brengen, vertelt Inge Gevaert. Een blad

dat ondanks de moeilijke financiële omstandigheden waarin Hilversum verkeerde toch zo-

lang kon blijven bestaan, waarmee Hilversum ‘voorop liep’ en waarover tot over de grenzen

is geschreven, is alle aandacht ten volle waard!

Haar afstudeerscriptie aan de OU

Nederland is grofweg in drie delen te

verdelen. Allereerst beschrijft Inge

Gevaert het verhaal van HIK. Dat wil

zeggen de voorgeschiedenis, de

eerst verschijningsperiode, het in-

termezzo met veel aandacht voor de

actiegroep HIK moet blijven, de twee-

de periode en het einde. Aan de orde

komen onder meer: wie waren de be-

langhebbenden in het proces, wat

waren hun doelstellingen en ver-

wachtingen en wat is er van terecht

gekomen.

Daarnaast heeft zij onderzocht in

hoeverre doelstellingen van HIK

aansluiten bij het wetenschappelijke

debat over participatie en of HIK als

participatieproject paste binnen bre-

dere democratiseringsactiviteiten in

de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Ik wil door HIK te beschrijven laten zien

hoe denkbeelden uit de wetenschappelijke

HIK 20 oktober 1978. 

(coll. SAGV)

Eddie de Paepe

Afstuderen op ‘het blad 
waarmee Hilversum voorop liep’



literatuur over nieuwe vormen van (politieke)

participatie daadwerkelijk in de praktijk gestalte

konden krijgen.

Als derde komt uiteraard de inhoud van

HIK nadrukkelijk aan bod, aldus de on-

derzoekster. Het bestuderen van de krantenleg-

gers was een boeiende – maar zeer tijdrovende –

bezigheid die mij een goed inzicht verschafte in de

preoccupaties van gewone mensen in de jaren dat

het blad verscheen.

Wie schreven er? Wie niet en wat was daar-

van de reden? Waarover werd geschreven? 

HIK was natuurlijk een typerende exponent van

zaken die in Hilversum speelden in de jaren ze-

ventig en tachtig van de vorige eeuw en het on-

derzoek was als zodanig ook lokaal gericht. Ik

wilde echter aantonen dat HIK niet alleen een uit-

laatklep voor onlustgevoelens – al dan niet over

het eigen achtertuintje – was, maar door een unie-

ke formule, een democratisch discussieplatform,

uitnodigde zowel tot bijdragen over gewone alle-

daagse lokale zaken als tot discussies over vraag-

stukken van (inter)nationaal belang.

Gevaert heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van:

– materiaal dat haar vader, destijds directeur van de SHG en een beetje de geestelij-

ke vader van HIK, heeft bewaard. Het bleek een goed gevulde bron. Voor eigen

gebruik heeft zij hieruit een overzicht gemaakt (met korte uittreksels) van alle

stukken, nota’s, rapporten, notulen, correspondentie, artikelen in kranten en

tijdschriften. 

– Verslagen van raads(commissie)vergaderingen uit het streekarchief in Hilver-

sum.

– Gegevens uit de Wegwijzers (gemeentegidsen) uit die tijd.

– Relevante gegevens uit wetenschappelijke literatuur.

– Tevens heeft zij een database aangelegd van alle (meer dan 12.000) artikelen

(met uitzondering van de pagina’s Cultureluurs) die in HIK verschenen. Daar-

in kan ik snel informatie opzoeken over auteurs, onderwerpen, trefwoorden, of een artikel

deel uitmaakt van een discussie etc.
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‘Onverdroten kampioen van de

vrije meningsuiting tussen het

commerciële geweld’.

HIK 9 juni 1978.

(coll. SAGV)
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