
De schoorsteen van de NSF
Het is al weer anderhalf jaar geleden dat onze ver-
eniging haar vierde lustrum glans en luister bijzet-
te met een tentoonstelling gewijd aan de “om-
roep”. Die tentoonstelling in het Omroepmuseum
was aanleiding geweest voor nog al wat speur-
werk naar de eerste jaren van de radio. Dat heeft
toen leuke en interessante vondsten opgeleverd. 

Wat was anno 1995 over die voor ons dorp zo be-
langrijke industriële periode nog terug te vinden?
De NSF bestaat niet meer, de “omroep” heeft al-
lang zijn eigen grootschalige faciliteiten in het Me-
diapark en daarbuiten. De leegstaande fabrieks-
hallen zouden plaats moeten gaan maken voor wo-
ningbouw. De daarvoor noodzakelijke sloop zou
niet alleen alle herinneringen aan de NSF uitwissen
maar ook “het kinderbedje van de omroep” van de
aardbodem doen verdwijnen. Binnen onze vereni-
ging groeide de wens om twee objecten uit die eer-
ste omroepperiode als monument te bewaren, het
omroepgebouwtje en de schoorsteen. Ons lid en
adviseur de heer Roel Leenders heeft beide objec-
ten in Eigen Perk 96-1 beschreven. 

Onze lustrumviering heeft toen veel interesse
gewekt, ook in de kringen van de omroep en van
het gemeentebestuur. Toen voorzitter Fred Repko
op 12 oktober 1995 de lustrum-tentoonstelling
opende had hij nog al wat bestuurders uit die krin-
gen onder zijn gehoor. Uiteraard benutte Repko
de gelegenheid om de aanwezigen op het cul-
tuur-historisch belang van die twee objecten,
schoorsteen en omroepgebouwtje, te wijzen. De
plannenmakerij voor het NSF-terrein was al in vol-
le gang maar tot dat moment was niemand zich
van het belang bewust geweest. Dat kan men be-
treuren maar zolang er maar een Albertus Perk is
dat goed oplet en haar signaleringsfunctie vervult
wordt geen onherstelbare schade aangericht. In-
dien er tenminste naar de signalen van Albertus
Perk wordt geluisterd. Het pleidooi van Repko op
die twaalfde oktober werd niet zonder sympathie
aangehoord. In 1996 vatte onze vereniging alle
argumenten voor het behoud van de objecten
nog eens samen in een brief aan het College van
B&W. Welke rol deze brief bij de verdere ontwikke-

ling van de plannen voor het NSF-terrein – inmid-
dels spreekt men over het PTDSN-terrein – hee f t
gehad, is voor ons moeilijk na te gaan. Albertus
Perk kreeg een uitnodiging om in de openbare
vergadering van de raadscommissie voor stads-
ontwikkeling het woord te voeren. Het bestuur be-
sloot om bij die “inspraak” de nadruk te leggen op
het behoud van de schoorsteen. In tegenstelling
tot andere berichten is dit nog steeds de originele
schoorsteen met daarop de letters NSF en 1927.
In 1954 is deze schoorsteen enige meters opge-
hoogd. Ook bij de leden van de raadscommissie
was er wel weer sympathie maar de hoge schat-
ting van de kosten schrok velen af. De verant-
woordelijke wethouder, de heer Dubois, beloofde
met de direct betrokkenen nog eens om de tafel te
gaan zitten. Betrokken is behalve de gemeente
Hilversum en onze vereniging uiteraard vooral de
firma Mabon. Dit bedrijf heeft het PTDSN-terrein
van Philips gekocht met het doel er een groot-
schalig woon- en winkelproject van te maken.
Hoewel Mabon niet onwelwillend staat tegenover
het behouden van historische waarden en derge-
lijke moeten de grote investeringen die het bedrijf
in het project steekt wel rendabel gemaakt kun-
nen worden.

Overeenkomstig de wens van de raadscommis-
sie heeft wethouder Dubois dat gesprek georga-
niseerd. Sindsdien is de stand van zaken de vol-
gende. Het handhaven van de schoorsteen kost
vier woningen en wat parkeerplaatsen. Daar staat
tegenover dat in het ketelhuis met de schoorsteen
een ruimte voor een kantoor, voor ontvangsten of
voor een restaurant te realiseren is, welke ruimte
aan zijn historie een zeker prestige en cachet ont-
leent. Mabon zelf wil daar niet aan beginnen maar
is onder een aantal voorwaarden bereid om de
schoorsteen en de directe omgeving aan een an-
dere project-ontwikkelaar te verkopen. De vraag-
prijs is een half miljoen. Albertus Perk, lees voor-
zitter Repko, heeft eigenlijk de rol toegeschoven
gekregen om die andere project-ontwikkelaars te
vinden. Dank zij z’n uitgebreide netwerk van rela-
ties had hij al spoedig beet. De Woningbouwver-
eniging Dudok vindt het een uitdaging om voor dit
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monument in wording een goede bestemming te
vinden. Herinnert u zich nog de lezing van de
heer De Boer over industriële archeologie tijdens
de ledenavond van januari van dit jaar? Diens be-
drijf, de Hollandsche Vastgoedontwikkeling te Alk-
maar, onderzoekt thans de mogelijkheden om
mee te doen. De gemeente heeft Repko een
maand of wat gelegenheid gegeven om met een
project te komen. En bij de keuze van een nieuwe
functie voor het “monument” wordt hem grote vrij-
heid gelaten. Verder is er de toezegging dat met
de eventuele sloop van de schoorsteen niet voor
mei 1998 begonnen zal worden.

AS

Oude waterput
Tijdens graafwerkzaamheden in het ‘Gat van de
Kerkbrink’ werd eind februari j.l. een oude water-
put blootgelegd. Deze waterput hoorde bij een
huis aan de Zon- en Maanstraat. Het was echter
geen erg oude put. Dat was te zien aan het ge-
bruikte cement. De put moet gedateerd worden
op eind 19e, begin 20ste eeuw. Bij het verder uit-
graven van de put zijn amper opvallende vond-
sten gedaan. Dit moet waarschijnlijk geweten wor-
den aan het feit dat dergelijke putten aan de bo-
venkant niet open waren, maar een stenen deksel
hadden waarop een pomp gemonteerd was. De
restanten van de put zijn inmiddels verwijderd.

EJP

Het plasticfabriekje
Eind februari is in het ‘Gat van de Kerkbrink’ het
laatste nog staande pand alsnog gesloopt. Het
ging hier om het ‘plasticfabriekje’ aan de vroege-
re Zon- en Maanstraat. Architect Hans Ruijsse-
naars had het oorspronkelijk in het bouwplan wil-
len opnemen, maar er schortte nogal wat aan de
fundering en de verdere bouwkundige staat was
uiteindelijk ook te slecht om het te behouden.

EJP

De Graaf Florislaan
Hoewel het nog te vroeg is om te spreken van een
historische ‘lanen-reeks’, is ons lid Frits Rekké en-
thousiast bezig met een speurtocht naar “hon-
derd jaar Graaf Florislaan”. Nadat hij twee jaar ge-
leden een boekje over de geschiedenis van de Ja-
valaan het licht heeft doen zien, wil hij nu een
soortgelijk boekje schrijven over de ‘GFL’. Het zou

in april 1998 moeten verschijnen, want dan be-
staat de laan precies honderd jaar. Samen met en-
kele bewoners heeft de heer Rekké al heel wat his-
torisch materiaal aan het ‘dossier’ toegevoegd.
Ook de oorsprong van de naamgeving is inmid-
dels achterhaald. Het blijkt dat de vernoeming
naar Graaf Floris (‘in 1296 door d’Edelen ver-
moord’) de wens was van de oorspronkelijke ei-
genaar van de grond, de rijke Amsterdamse
koopman Frits Olie. Deze laatste schonk de grond
aan de gemeente.

De heer Rekké is nu op zoek naar oud-bewo-
ners van de laan, hun kinderen of kleinkinderen,
andere familieleden, personeel etc. om herinne-
ringen aan het wonen in die laan op schrift te stel-
len. Rekké trekt er dan op uit om met interviews de
herinneringen vast te leggen. In het bijzonder is
Rekké benieuwd of er nog nazaten van de (grote)
families Dijkstra en Beekman te vinden zullen zijn.
Ook oude foto’s zijn welkom.

Kunt u dus iets vertellen over de Graaf Florislaan
in vroeger tijden, of weet u nog een anecdote
waarvan u denkt: die mag niet ontbreken in een
boek over die laan, neem dan kontakt op met Frits
Rekké, Javalaan 18, 1217 HE Hilversum, tel. 035-
6244613.

EJP

Lopes Diasprijs van de PvdA
Bij zijn afscheid als PvdA-voorzitter stelde Felix
Rottenberg jongstleden 15 februari een prijs in
genoemd naar David Lopes Dias. De prijs zal
eens in de twee jaar uitgereikt worden aan een so-
ciaal-democraat die de PvdA opjaagt, aanmoe-
digt en scherp houdt.

David Lopes Dias (1884-1942) was een en over-
tuigd socialist en S.D.A.P.-lid. Al op jonge leeftijd
was hij in zijn geboorteplaats Amsterdam een van
de oprichters van een schoenmakersvakverbond.
In 1903 werd hij actief lid van de S.D.A.P. In 1915
verhuisde hij op doktersadvies met zijn gezin naar
Hilversum waar hij zich vestigde als reparateur
van porselein. Al snel werd hij secretaris en later
voorzitter van de Hilversumse S.D.A.P.-afdeling.

Lopes Dias was lid van de gemeenteraad na-
mens de S.D.A.P. vanaf 1919. In de jaren 1922-
1923 en later 1927-1940 was hij wethouder voor
de gemeentelijke bedrijven. In 24 september
1940 nam hij na de benoeming van de NSB-bur-
gemeester Von Bönninghausen ontslag als wet-
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houder en raadslid. Zijn afscheidsbrief werd des-
tijds in de krant afgedrukt. Op 23 december 1940
werd hij op bevel van de Sicherheitspolizei gear-
resteerd wegens zijn niet aflatende openlijke uitin-
gen van afkeer van de bezetter. In juni 1942 werd
hij op transport gesteld naar Mauthausen waar hij
op 10 juli van dat jaar is omgebracht.

In het in 1952 bij de Arbeidspers gepubliceerde
gedenkschrift In Memoriam David Lopes Dias
werd hij door o.a. een aantal bekende Hilversum-
se personen waaronder Jan van Zupthen en M.A.
Reinalda, geprezen als pracht mens om zijn so-
ciale betrokkenheid, eerlijkheid en strijdvaardig-
heid. In 1990 werd hij postuum ingeschreven in
het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.

AS

Overzicht van de archieven en collecties
berustend bij het Streekarchief Gooi en de
Vechtstreek

Het Streekarchief mag zich in een toenemende
belangstelling verheugen. Ook vele leden van on-
ze kring weten de weg naar het archief te vinden.
Om hen bij hun historisch en genealogisch onder-
zoek te ondersteunen wordt hier nog eens een
overzicht van het aanwezige materiaal gepresen-
teerd. Het overzicht noemt alleen de archieven en
collecties van het Streekarchief op die specifiek
voor de geschiedenis van Hilversum van belang
zijn. De archieven zijn opgesomd naar soort: eerst
de overheidsarchieven en vervolgens de particu-
liere archieven en collecties. Van elk archief wordt
vermeldt titel, datering, omvang in strekkende me-
ter(s) en of er beperkingen zijn op openbaarheid
of toegankelijkheid.

Ondergenoemde archieven zijn gratis te raad-
plegen op de studiezaal van het Streekarchief,
Oude Enghweg 23 te Hilversum. Openingstijden:
ma.-vr. 13.00-17.00 uur, ’s morgens op afspraak.
Tel. (035) 629 26 46

Een compleet overzicht met ook alle archieven
van de omliggende plaatsen (Blaricum, ’s-Grave-
land, Laren, Loosdrecht en Nederhorst den Berg)
die bij het Streekarchief berusten is aldaar in te
zien en verkrijgbaar.

ALGEMEEN

1. OVERHEIDSARCHIEVEN

1.3 organen van intergemeentelijke samenwerking
Belangencommissie voor het Gooi, 1922-1941. (0,5 m)
Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi, 1925-

1934. (0,02 m)
N.B.:Zeer onvolledig. Uitsluitend stukken ontvangen of

opgemaakt door W.M. Dudok als voorzitter.

2. PARTICULIERE ARCHIEVEN

2.1 instellingen van economische aard
Gooisch Kanalencomité, 1924-1930. (0,25 m)
Werkgroep Sneltram Gooi en Vechtstreek, (1975) 1976-

1993. (0,6 m)

2.3 vak- en standsorganisaties en -fondsen
Hoofdbestuur van de Gerechtigden tot de Gemeene

Heiden en Weiden van Gooiland, 1903-1906.
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2.5 instellingen van onderwijs, wetenschap en cultuur
Vereniging ‘Het Goois Scheppend Ambacht’ 1946-

1951. (0,1 m)
N.B.:Zeer onvolledig. Uitsluitend stukken ontvangen of

opgemaakt door J.A.G.M. van Hellenberg Hubar als
voorzitter.

Redactie van het tijdschrift ‘Tussen Vecht en Eem’ 1983-
1990. (1,0 m)

2.7.2 instellingen van natuur- en milieubescherming
Gooise Natuurwacht, 1935-1978. (0,5 m)
Vereniging van Vrienden van het Gooi, voorheen Vereni-

ging van Vrienden van het Gooi-reservaat, 1935-1978
(1986). (2,5 m)

Vereniging Leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek e.o.
(1958) 1972-1992. (5,5 m)

Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken, 1967-1981.
(0,6 m)

N.B.: Alle jaargangen van het tijdschrift van de werk-
groep, getiteld ‘De Korhaan’ zijn in bezit van het SAGV

2.8 geloofsgemeenschappen e.d.
Classis Hilversum der Gereformeerde Kerken in Neder-

land, 1932-1984. (2,0 m)
Classis Hilversum van de Nederlands Hervormde Kerk,

1950-1967. (3,0 m)

3. PARTICULIERE COLLECTIES

Aa, O.L. van der. (1,3 m)
N.B.:Genealogie en geschiedenis Gooi en Vechtstreek,

Baarn en Lage Vuursche.
Boekschoten. (2 m)
N.B.:Bevat voornamelijk kopie-kaartmateriaal en topo-

grafische informatie betreffende het Gooi en Hilversum.
Heek, C.L. (0,4 m)
N.B.:Voornamelijk transcripties van archivalia betreffen-

de het Gooi.
De Lange. (6,0 m)
N.B.:Genealogie en geschiedenis Gooi (o.a. erfgooiers,

koptienden).
Smorenburg. (0,8 m)
N.B.: Geschiedenis Gooi.

4. EIGEN COLLECTIES

4.1 archivalia
Collectie Losse Aanwinsten. (2,45 m)
Collectie Tweede Wereldoorlog. (4,0 m)

4.2 bibliotheek
Historische bibliotheek. (25,0 m)
Krantencollectie:
Gooi- & Eembode, 1924, 1927-1938, Gooi- & Eemlan-

der, 1918-1994, Gooische Klanken, 1945-1949, Gooi-
sche Post, 1918-1937, Hilversums Informatie- en Kom-
munikatieblad (HIK), 1973-1975, 1977-1984, Vooruit,
1917-1922, (37,0 m)

N.B.:De complete serie leggers van de Gooi- en Eem-

lander vanaf 1871 bevindt zich bij het Stadsarchief
Naarden.

Tijdschriftencollectie. (1,6 m)
N.B.:Bevat de tijdschriften van de lokale en regionale or-

ganisaties op het gebied van geschiedschrijving, na-
tuur-, milieu- en monumentenzorg.

4.3 foto’s, prenten, kaarten
Foto- en diacollectie. (13,0 m)
N.B.: Betreft voornamelijk Hilversum.
Topografische Kaarten
N.B.: Betreft voornamelijk Hilversum.

4.4 klappers en documentatie
Collectie Klappers op: Doop-, trouw- en begraafboeken;

Gerechtsarchieven vóór 1811; Notariële archieven
vóór 1811. (2,25 m)

N.B.:Een overzicht van de gereedgekomen klappers be-
vindt zich bij deze collectie op de studiezaal.

Genealogische documentatie. (0,9 m)
N.B.:Bestaat uit schenkingen voor zover geen archief-

stukken of zelfstandige publikaties en bevat o.a. kran-
tenknipsels, genealogieën, kwartierstaten e.d.

Historische documentatie. (3 m)
N.B.:Bestaat uit schenkingen voor zover geen archief-

stukken of zelfstandige publikaties en bevat o.a. kran-
tenknipsels.

4.5 videobanden en geluidsdragers
Collectie geluidsdragers. (0,5 m)
Collectie Videobanden. (0,2 m)

HILVERSUM

1. OVERHEIDSARCHIEVEN

1.1.0 algemeen plaatselijk bestuur
Dorpsbestuur, (1424) 1766-1850. (11,5 m)
N.B.:Bij de grote brand van 1766 is vrijwel het hele toen-

malige archief verbrand.
Gemeentebestuur, 1851-1939. (124,0 m)

1.1.1 behorend tot archief van algemeen plaatselijk
bestuur

Militieregisters Hilversum, 1814-1908. (1,0 m)
Vervallen bouwvergunningen (gesloopte panden) 1880-

heden. (16,2 m)
Vervallen Hinderwetvergunningen, 1880-heden. (8,85

m)

1.1.a bestuurscommissies
Raadscommissie van 28 december 1906 tot het instellen

van een onderzoek naar beweerde Onregelmatighe-
den van Gemeenteambtenaren, 1906-1907. (0,03 m)

Commissie van de Financiën, 1907; 1908; 1920-1946.
(0,05 m)

Commissie tot beheer van de Gemeente Gasfabriek,
1908-1939. (0,6 m)
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Raadscommissie ad hoc voor Onderwijszaken, 1909.
(0,01 m)

Commissie Openbare Werken, 1911-1941. (0,6 m)
Raadscommissie ad hoc inzake het Onderwijsvraag-

stuk, 1917-1919. (0,02 m)
Commissie voor Bedrijven, 1936-1941. (0,1 m)
Commissie van de Strafverordeningen, 1937-1952.

(0,02 m)
Commissie voor Sociale Aangelegenheden, 1939-

1948. (0,03 m)
Commissie tot Onderzoek van de Gemeentelijke Huis-

houding, 1946-1948. (0,03 m)
Kleine Verkeerscommissie, 1952-1958. (0,02 m)

1.1.b personeelbeheer
Pensioensfondscommissie, 1914-1922. (0,6 m)
Scheidsgerecht voor Gemeentewerklieden, 1916-1939.

(0,25 m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Centrale Commissie van Overleg voor de Gemeente-

werklieden, 1920-1936. (0,3 m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Centrale Commissie van Overleg met Ambtenaren in

Dienst van den Gemeente Hilversum, 1925-1936. (0,1
m)

Scheidsgerecht voor Gemeenteambtenaren, 1927-
1939. (0,05 m)

N.B.: Beperkt openbaar.
Commissie van overleg met de Ambtenaren van Politie,

1928-1940. (0,15 m)
Scheidsgerecht voor Ambtenaren van Gemeentepolitie,

1935-1943. (0,05  m.)
N.B.: Beperkt openbaar.

1.2.1 rechtspraak vóór 1811
Gerecht, 1766-1811. (4,3 m)

1.2.10 sport, recreatie en evenementen
Commissie voor het Gulden Boek, 1955-heden.
Werkgroep Herdenking Mei 1940-1945 en Werkgroep

Beschrijving Hilversums Verzet 1940-1945, 1979-
1984. (1,0 m)

1.2.2 burgerlijke stand en bevolkingsadministratie
Burgerlijke stand: geboorteakten, 1811-1894 huwelijks-

akten, 1811-1920, overlijdensakten, 1811-1945 tien-
jaarlijkse tafels, 1811-1940. (8,4 m)

N.B.: Raadpleegbaar op microfiches.
Doop-, trouw- en begraafboeken (retro-acta burgerlijke

stand), 1676-1811. (0,55 m)
Wijkregisters, (1850-1862) 1884-1920. (3,5 m)
Bevolkingsregister, 1850-1940. (58,0 m)
N.B.: Raadpleegbaar op microfiches

1.2.3 financiën
Gaarder, 1801-1808. (0,02 m)

1.2.4 openbare werken en ruimtelijke ordening
Commissie inzake Verbetering van de Hilversumsche

Meent, 1878-1881. (0,01 m)
Gemeentelijk Energiebedrijf Hilversum en rechtsvoor-

gangers (Gasfabriek, Electriciteitsbedrijf, Lichtbedrij-
ven, Radiodistributiebedrijf) 1884-1979. (7,0 m)

Hoofdopzichter, later inspecteur, van het bouwtoezicht,
1905-1918. (0,03 m)

Commissie tot Verbetering van de Kern van de Bebouw-
de Kom der Gemeente, 1941-1943. (0,03 m)

1.2.5 openbare orde en veiligheid, defensie
Schutterij Hilversum, 1828-1907. (7,0 m)
Commissie van Toezicht op de Bioscopen, 1928-1940.

(0,01 m)
Gemeentepolitie, 1930-1992. (15,6 m)
Luchtbeschermingsdienst Hilversum Wijk II E, 1939-

1945. (0,12 m)
Dagrapporten gemeentepolitie, 1939-1947. (2,0 m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Commissie inzake Speelgelegenheid en Jeugdbalda-

digheid, 1959-1960. (0,01 m)

1.2.6 economische zaken
Leider van de Distributiedienst, 1942-1945. (0,01 m)
Marktcommissie, 1954-1969. (0,02 m)

1.2.7 sociale zorg
Burgerlijk Armbestuur, 1889-1913. (0,15 m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Sociale Raad, voorheen Armenraad, 1913-1964. (0,25

m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Commissie inzake Vaststelling Verhaal Uitkeringen op
Onderhoudsplichtigen, 1930-1961. (0,05 m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Commissie voor Jeugdwerk en Jeugdzorg, 1949. (0,05 m)

1.2.8 gezondheidszorg
Algemene Begraafplaats “Gedenkt te Sterven” 1793-

1899. (1,0 m)
Algemene Begraafplaats aan de Boschdrift, 1891-1978.

(0,6 m)
Gezondheidscommissie, 1904-1906, 1912. (0,25 m)
Algemene Begraafplaats “Noorder Begraafplaats”

1930-1975. (0,4 m)
Schoolmelkcomité, 1941-1967. (0,15 m)

1.2.9 onderwijs, wetenschap en cultuur
Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager On-

derwijs, 1858-1953. (0,4 m)
Curatorium Gemeentelijk Gymnasium, 1912-1967. (1,15

m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Handelsschool met 3-jarige cursus, 1920-1934. (0,01 m)
Gemeentelijk Studiefonds, 1921-1961. (0,05 m)
N.B.: Beperkt openbaar
Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs,

1923-1965. (0,25 m)
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Commissie tot Onderzoek van de Wijze waarop Aanslui-
ting van het Lager aan het Voortgezet Onderwijs ware
te Verbeteren, 1924-1925. (0,02 m)

Commissie van Bijstand voor het Onderwijs, 1927-1947.
(0,05 m)

Commissie tot Wering van Schoolverzuim, 1935-1963.
(0,3 m)

N.B.: Beperkt openbaar.
Commissie voor de Huisvesting van het Goois Museum

en een Cultuurcentrum, 1953-1956. (0,05 m)
Onderwijs-adviescommissie, 1966-1976. (0,05 m)

1.5 organen van waterschappen
Waterschap de Hilversumse Meent, 1976-1979. (0,15

m)

1.7 organen van de centrale overheid
Oud Notarieel Archief, 1719-1842. (5,0 m)
Nieuw Notarieel Archief 1 (I-II) (1842) 1843-1895. (13,0

m)
Nieuw Notarieel Archief 2, 1896-1905. (7,0 m)

2. PARTICULIERE ARCHIEVEN

2.1 instellingen van economische aard
Houtman, W., aannemersbedrijf, 1843-1932. (1,5 m)
Commissie tot beheer van de Grindweg van Hilversum

op Laren, 1853-1930. (0,9 m)
Hilversumsche Stoom Spinnerij en Weverij, 1867-1901.

(0,15 m)
Veen, Firma A.N., tapijtfabriek, 1902-1941; 1842-1884.

(0,6 m)
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Hilversum,

1920-1961. (0,3 m)
Dudok en Magnée, architectenbureau, 1920-1974.

(7,15 m)
N.B.: Niet toegankelijk.

2.2.1 armen- en werklozenzorg
Vereniging Centrale Raad voor Hulpbetoon (en Armen-

zorg) 1903-1989.  (0,3 m)
N.B.: Beperkt openbaar

2.2.2 volkshuisvesting
Naamloze Vennootschap “Hilversumse Bouwvereni-

ging” 1868-1882. (0,01 m)

2.2.3 maatschappelijk werk
Stichting voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting

“Het Baken”, 1935-1988. (0,9 m)
Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulp-

verlening, afdeling Hilversum, 1961-1974. (1,25 m)
N.B.: Niet toegankelijk.

2.2.4 verstrekking van levensmiddelen en brandstof-
fen

Vereniging “Hilversumse Coöperatieve Keuken” 1915-
1973. (0,2 m)

N.B.: Beperkt openbaar

2.3 vak- en standsorganisaties en -fondsen
Nederlandse Chistelijke Bond van Overheidspersoneel

afdeling Hilversum, voorheen Christelijke Gemeente
Werkliedenvereniging “de Zaaier” onderafdeling van
de Christelijke Gemeente-Werkliedenbond, 1909-
1979. (0,6 m)

Hilversumse Tuinbouw Patroons Vereniging, 1910-1953
(1960). (0,25 m)

Christelijk Nationaal Vakverbond afdeling Hilversum,
voorheen Hilversumse Christelijke Besturenbond.
1914-1979 (1990). (0,8 m)

N.B.: Niet toegankelijk.
Erfgooiersvereeniging “Macht door Recht”, afdeling Hil-

versum, 1923-1958. (0,1 m)
Hilversumsche Bloemist Patroons Vereeniging, 1939-

1942. (0,01 m)

2.4 instellingen van volksgezondheid
Rooms-katholieke begraafplaats van de parochie St. Vi-

tus, 1852-1927. (0,6 m)
Ontsmettingsdienst Hilversum / Haarlemmermeer van

de Noord-Hollandse Vereeniging “Het Witte Kruis”
(1902) 1907-1952. (1,75 m)

Vereeniging Volksbadhuis Hilversum, (1910) 1912-1975.
(0,65 m)

N.B.: Niet toegankelijk

2.5 instellingen van onderwijs, wetenschap en cultuur
Vereeniging Ambachtschool voor Hilversum en omstre-

ken, 1900-1902. (0,05 m)
Godelindeschool, 1901-1910 (1947). (0,4 m)
Vermeerschool, voorheen Vereeniging tot Stichting en

Instandhouding van een Gooische Huishoudschool
en Vakschool voor Meisjes, 1918-1971. (0,75 m)

Vereniging Volksuniversiteit Hilversum, 1919-1960. (0,6 m)
Stichting Goois Museum en Vereniging Vrienden van het

Goois Museum, 1933-1968. (2,5 m)
Rooms-katholieke Middelbare Handelsavondschool,

1934-1971 (1987). (0,25 m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Commissie voor de Propaganda van het Gooisch Mu-

seum, 1940. (0,01 m)
Joods Lyceum, 1941-1942. (0,12 m)
N.B.: Beperkt openbaar.
Stichting Cultuurcentrum “Koningin Wilhelmina” 1947-

1970. (0,12 m)
Stichting Hilversumse Filmkring, 1951-1977. (0,55 m)
Vrij Evangelisch Zangkoor ‘Immanuël’ 1930-1984. (0,12

m)

2.6 instellingen van sport, recreatie en evenementen
Comité Hilversum 100.000, 1958. (0,1 m)
Organisatiecomité Spreekbeurten in de Burgerzaal van

het Raadhuis, 1960-1972. (0,1 m) 

2.7.1 instellingen op politieke en ideële grondslag
Vereniging “De Hilversumsche Burgerwacht” 1918-

1921. (0,02 m)
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2.8 geloofsgemeenschappen e.d.
Nederlands Hervormde gemeente (kerkeraad, kerk-

voogdij, diaconie) (1746) 1766-1952. (3,15 m)
Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband, 1927-1951.

(0,85 m) N.B.: Nog niet openbaar.

2.9.2 families
Buwalda, 1677-1903. (0,12 m)
N.B.:Bevat fotokopieën van retro-acta betreffende de lo-

gementen “Het Hof van Holland” en “’t Wapen van Am-
sterdam”.

Bijlard/De Wit, tapijtfabrikanten, 1774-1944. (0,65 m)
Keyzer, tapijtfabrikanten, 1895-1966. (0,25 m)

2.9.3 personen
Perk, Albertus, notaris, gemeentesecretaris, agent van

Domeinen, amateur-historicus, 1795-1880. (3,0 m)
N.B.:Dit archief bevat tal van archiefstukken van oudere

datum, verzameld door Perk bij zijn onderzoek naar
Gooise en Hilversumse geschiedenis.

Grothe-Twiss, Amy, 1885-1945. (0,15 m)
N.B.: Memoires en enkele losse stukken. Amy Grothe

Twiss bewoonde villa Corvin.
Boot, J.J.G., voormalig burgemeester van Hilversum,

1902-heden. (1,2 m)
N.B.: Bestaat uit memoires met bijlagen 1951-1966.

Chronologisch geordend.

Tulp, H.G. 1923-1964. (0,4 m)
N.B.: Bevat voornamelijk stukken ontvangen of opge-

maakt als voorzitter van de verenigde plaatselijke co-
mité’s voor hulpverlening aan Oostenrijkse kinderen.

Reinboud, J.M. 1963-1977. (0,25 m)
N.B.: Bevat stukken ontvangen als bestuurslid van de

Stichting Hilversumse Gemeenschap (1963-1968), en
als voorzitter van de Stichting Informatie en Discussie-
blad (1973-1977) uit welke hoofde hij betrokken was bij
het Hilversums Informatie- en Kommunikatieblad.

3. PARTICULIERE COLLECTIES
Kuijper Dzn., F. (1,0 m)
N.B.: Voornamelijk geschiedenis hervormde en gerefor-

meerde gemeenten in Hilversum.
Van Oostenrijk. (0,3 m)
N.B.: Prentbriefkaarten en foto’s van Hilversum.
Otten (0,25 m)
N.B.: Bevat voornamelijk gegevens over de Nederlands

Hervormde gemeenten Hilversum en Kortenhoef.
Talsma-Siccama, A.C. (0,25 m)
N.B.: Bevat gegevens betreffende de Nederlands Her-

vormde gemeente in Kortenhoef en de opgravingen in
de Grote Kerk te Hilversum.
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