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DUIZEND JAAR HET GOOI EN DE GOOIERS 

In 15 maandelijkse afleveringen krijgt men in de-
ze serie een goed beeld van het leven en werken 
van de Gooiers in hun Gooise land. 

Verzameld in een band is het al met al een inte-
ressant lees-en kijkboek geworden mede dank-
zij de vele afbeeldingen in fraaie kleuren en een 
nog groter aantal zwart-wit illustraties. En dat al-
les gedrukt op een goede duurzame kwaliteit 
papier en uitgevoerd in een prettige lay-out. 

Een aantal schrijvers, goed bekend met de 
Gooise historie, heeft aan de totstandkoming 
meegewerkt, leder van hen heeft een apart facet 
belicht. Het is hierdoor een zeer afwisselend ver-
haal geworden. In de kaderteksten is de "petit 
histoire" niet vergeten. 

De uitgave biedt een rijke variatie op het ge-
bied van de sociale en economische geschiede-
nis, volgens het beproefde recept van de uitge-
verij Waanders te Zwolle. Het leven van alle dag 
komt in de beschrijving van verkeer en vervoer, 
handel en visserij, nijverheid en industrie aan de 
orde. Maar daarnaast ook het onderwijs, de zie-
kenverzorging, oorlogen en rampen, sport en 
vertier, kunst en cultuur worden beschreven. En 
niet te vergeten de 'specials' over de erfgooiers 
en de omroep. 

'Duizend jaar geschiedenis van het Gooi en de 
Gooiers' wekt op zijn minst de belangstelling en 
nodigt uit om verder te ontdekken wat in de 
eigen woon- en leefstreek is gebeurd. 

Die functie had het boekwerk nog meer kun-
nen hebben als in de laatste aflevering een tref-
woordenlijst was opgenomen of op zijn minst 
een index van onderwerpen per gemeente. Ook 
een literatuuropgave voor het vinden van een 
meer gedetailleerde beschrijving van de onder-
werpen zou dienst hebben bewezen aan de ver-
der geïnteresseerde in de Gooise historie. 

Moge het boek ook zijn weg vinden op scho-
len, bibliotheken en als representatief cadeau 
voor hen die in het Gooi komen wonen. 
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NAAR EEN DEFINITIEVE OPLOSSING! 

De postale geschiedenis van Hilversum is voor 
een klein deel gepubliceerd in het boek "Hilver-
sum 1850", dat uitkwam bij gelegenheid van het 
3e lustrum van AP in 1990. Daarbij ging het om 
de oprichting van het eerste Hilversumse post-
kantoor in dat jaar. Schrijver was Hans Petersen. 

Van dezelfde auteur is nu een boek versche-
nen, dat de postale perikelen van Hilversum be-
schrijft tot 1944, het jaar na de opening van het 
huidige postkantoor. 

Het is een omvangrijk werkstuk geworden. 
Een goed gedocumenteerd boek, ingebonden 
in een stevige kaft. De postgeschiedenis in ver-
schillende culturen en de zich ontwikkelende 
behoeften in het eigen gebied worden beschre-
ven evenals de ontwikkeling van het net van ver-
bindingen. 

Na een beschouwing over de invloed van trein 
en tram op het post-gebeuren in onze regio, 
wordt meer 'ingezoomd' op de ontwikkelingen 
in Hilversum. Er werd veel geklaagd omdat tel-
kens bleek dat een nieuw postkantoor toch al 
snel niet meer voldeed. De terugkerende klach-
ten leidden uiteindelijk tot de opening van het 
huidige postkantoor in 1943, de definitieve op-
lossing waaraan het boek zijn titel ontleent. Een 
unieke set foto's van de bouw van dit kantoor vor-
men een waardige afsluiting van het boek, dat 
op zijn gebied ongetwijfeld het standaardwerk 
zal blijken te zijn. 
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