
Website archiefdiensten
Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum,
het Stads- en Streekarchief te Naarden en het Ge-
meentearchief Weesp gaan gezamenlijk één histori-
sche website inrichten, gericht op de hele regio. Dit
‘Historisch Netwerk Gooi en Vecht’ zal de huidige
websites van de archiefdiensten te Hilversum en Naar-
den gaan vervangen. Deze websites bevatten nu uit-
sluitend informatie óver de archieven en collecties.
Het gemeentearchief Weesp heeft nog geen website.
Samen wil men één gezamenlijke interactieve website
realiseren waarop iedereen originele bronnen kan
raadplegen en zelfs bestellen. In eerste instantie zul-
len via het Historisch Netwerk collecties worden aan-
geboden die voor de geschiedenis van de hele streek
van belang zijn: historische topografische kaarten, re-
gionale kranten en de fotocollectie van persfotograaf
Stevens, die tientallen jaren voor de regionale pers
werkte. In de volgende jaren kan men denken aan
meer lokale collecties of bronnen die van belang zijn
voor genealogen, van oudsher een belangrijke klant-
groep van de archiefdiensten. Met de website beogen
de archiefdiensten niet alleen de eigen collecties aan
te bieden maar ook als wegwijzer te dienen naar col-
lecties van andere regionale erfgoedorganisaties. Ver-
der willen de archieven de samenwerking met het on-
derwijs uitbreiden door gericht bronnen en lesmateri-
aal aan te bieden. Via de website kan de dienstverle-
ning van de archiefdiensten klantgerichter worden:
gebruikersonderzoek, gerichte nieuwsbrieven en aan-
bieding van een historisch platform horen tot moge-
lijkheden. Het ‘Historisch Netwerk Gooi en Vecht’ zal
zich richten op een breed publiek, van de licht histo-
risch geïnteresseerde tot de wetenschappelijk onder-
zoeker. De website kan gerealiseerd worden met hulp
van de provincie Noord Holland, die € 250.000 heeft
toegewezen aan dit project.
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Nieuwe website: OudGooi
Een leuk initiatief voor geïnteresseerden in histo-
risch fotomateriaal, dat is de nieuwe website
www.oudgooi.nl die onlangs is opgezet. De makers
van ‘dé historische fotobank’ constateerden dat het
vrij lastig is om op internet oude foto’s en prenten van
het Gooi en de Vechtstreek terug te vinden. Ze staan
overal en nergens op websites van instituten, vereni-
gingen en particulieren. OudGooi wil behulpzaam
zijn bij het snel terugvinden van dat fotomateriaal.
De bedoeling is dat de website vooral een grote ver-
zameling links gaat bevatten waarmee heel simpel
naar de verschillende collecties kan worden doorge-
klikt. Een korte beschrijving geeft een indruk van de
collectie en ook wordt er een Website van de Maand
gekozen. De eerste die extra aandacht krijgt is
www.beeldvanbussum.nl van de Bussumse amateur-
historicus Martin Heyne.
De makers van OudGooi hopen de lijst links met hulp
van bezoekers uit te breiden, zodat de website een
aantrekkelijk vertrekpunt wordt voor liefhebbers van
historisch fotomateriaal.

EdP

Studio-035
Deze nieuwe Hilversumse omroep is vorig jaar een nieu-
we rubriek gestart onder de naam In naam van de straat.
Dat gebeurt in samenwerking met ‘Albertus Perk’ en de
Gooi- en Eembode, maar ook de inwoners van Hilversum
worden hierbij betrokken. De krant doet een oproep en
de reacties worden in de krant en het filmpje verwerkt.
Tot nu toe zijn de Zeedijk, de Bakkerstraat en de ’s-Gra-
velandseweg aan de beurt geweest en binnenkort volgen
het Langgewenst, de Liebergerweg en de Taludweg. De
site is nog in ontwikkeling. Aanvullingen, zoals ‘weet -
jes’ van een bepaalde straat, zijn welkom.
De filmpjes zijn te bekijken op:
www.innaamvandestraat.nl.
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Canadees ‘monument’
Van Wigger van der Horst
kregen we een paar foto’s
toegestuurd van een aan-
tal Canadese soldaten in
mei 1945, staande voor
een soort monumentje.
Van der Horst doet nog
steeds onderzoek naar de
Canadese bevrijders in
Hilversum en wil graag
weten waar deze foto’s
precies gemaakt zijn. Het
betreft een verhoogd, vier-
kant ‘monumentje’, van
ongeveer 2 à 3 vierkante
meter met het logo van de
‘Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders’ en het
nummer ‘68’. De drie officieren op bovenstaande foto
zijn (v.l.n.r.) de captains Ralph Gault, Alexander Ste-
phen en Garry McCourt (coll. T. Gault, Ontario, Cana-
da). Lezers die zich dit monumentje nog herinneren,
kunnen contact opnemen met:
Wigger KF van der Horst
De Deel 10
7335 MG  Apeldoorn
055-541 83 03
e-mail: wiggervanderhorst27@planet.nl
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Medaille Willem III
Naar aanleiding van het artikel over

Scherpschuttersvereniging Willem III

in Eigen Perk 2007/3 ontvingen wij een

foto van de heer Y.J. Kobalowitz van

een medaille van deze vereniging ter

gelegenheid van het 25-jarig bestaan

in 1901. Het oecumenische karakter

van de vereniging komt tot uiting in

de weergave van de kerktorens van de

Hilversumse RK-, OK- en NH-kerken

onderaan de medaille.
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Voetbalfoto
Mevrouw Greben uit Em-
men stuurde ons deze foto,
vermoedelijk uit 1921, van
een Hilversumse voetbal-
club. Haar vader, Douwe
Greben, geboren 28-2-
1900,  is de tweede van
links op de voorste rij.
Als u een van de andere
spelers kunt identifice-
ren, stuur dan een mailtje
naar albertusperk@hilver -
sum-historie.nl.
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