Historisch nieuws

Oproep aan onze lezers:
Het doen van historisch onderzoek
Deze oproep is bestemd voor de leden die het leuk
vinden om aan historisch onderzoek te doen, maar
geen zin hebben om zich in een groot project te ‘begraven’. Wat is het geval? Een klein groepje is al enige maanden bezig om een omvangrijk manuscript
publicabel te maken. Het gaat om het manuscript
van W.I. Engel over de ‘De bewoners van de ’s-Gravelandseweg te Hilversum’. Uitgever Ties Verloren
van Themaat, die ook ons Hilversums historisch tijdschrift Eigen Perk uitgeeft, vindt het vele materiaal dat
Engel heeft verzameld zo interessant, dat hij er een
boek van gaat maken. Het gaat vooral om het orde-

nen van het materiaal en het goed leesbaar maken
van het verhaal. Het boek zal alle huizen, buitenplaatsen, winkels en andere panden systematisch
langsgaan, de historie van die huizen kort beschrijven en de lezer voorstellen aan de huidige en vroegere bewoners. Als redacteur ben ik nu enige tijd met
Engel’s manuscript aan de gang. De tekst wordt
uiteraard grondig bekeken en waar nodig wat aangepast. Daarbij is gebleken dat de auteur in zijn verhaal
hier en daar wat kleine hiaten heeft laten zitten. Het
gaat niet om grote gaten maar om kleine blinde vlekken, die de lezer toch hinderen. Een aantal hiaten zal
moeilijk op te vullen zijn, maar de meeste vragen die
de tekst oproept, kunnen met wat speurwerk vrij snel
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beantwoord worden. En hiervoor wordt uw medewerking ingeroepen.
Ik heb inmiddels enige tientallen korte vragen geformuleerd die dus alle op de ’s-Gravelandseweg en haar
bewoners betrekking hebben. U wordt uitgenodigd om
door het verrichten van wat historisch onderzoek te helpen bij beantwoorden van die vragen. Het aardige is,
dat Karin Abrahamse, archivaris van Hilversum en
hoofd van het Streekarchief op de Oude Enghweg, beschikbaar zal zijn om u bij dat onderzoek professioneel
te begeleiden. Door mee te doen gaat u als het ware on
the job leren historisch onderzoek te doen. Bovendien
werkt u dus mee aan het publicabel maken van het
boek. Als deze invitatie u aanspreekt kunt u zich het
beste bij mij opgeven. Mijn telefoonnummer is 0356217123, mijn e-mailadres: vanderschuyt@hetnet.nl.
De vragen die u wellicht hebt, kan ik dan meteen beantwoorden.
Wat Karin Abrahamse en mij voor ogen staat is te komen tot een groepje dat, na een of meer inleidende bijeenkomsten onder haar leiding, op gezette tijden in
het Streekarchief bijeen komt en daar aan heel concrete vragen over de bewoners van de ’s-Gravelandseweg
onderzoek verricht. Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat het onderzoek alleen overdag
kan plaatsvinden. Op de eerstkomende ledenavond op
dinsdag 24 september zullen Karin en ik tezamen met
Ties Verloren deze uitnodiging mondeling toelichten.
Wij kijken uit naar een grote opkomst en veel interesse van u.
Bram van der Schuyt

138 hht-ep 2002/3

Oproep van het bestuur
In ons tijdschrift plaatsten wij vorige keer een oproep
voor een thema voor de viering van ons 6e lustrum in
2005. Naar aanleiding van deze oproep zijn de volgende suggesties door ons ontvangen:
1 Hilversum van A tot Z.
Binnen dit thema o.a een lesbrief voor de scholen,
etalagewedstrijd, enz.
2 Scholen in Hilversum
3 Graven schrijven geschiedenis
Personen, begraafplaatsen, locaties, enz.
4 Bedrijven/bedrijvigheid in het oude centrum
5 Ziek zijn en beter worden.
Ouderenzorg, bejaardenoorden, verpleeghuizen,
liefdadigheid, enz.
6 Nooit gerealiseerde plannen.
O.a de weg over de Hoornboegseheide, tuinstad
tussen Bussum en Hilversum, verkeersplan Goudappel, enz.
7 Hilversum en de hei.
Erfgooiers, de betekenis van een heide dorp, enz.)
8 Hilversum en het verkeer.
Infrastructuur en transport vanaf de vroegste Hilversumse tijd.
9 Hilversum en de kunst.
De kunstenaars welke hun domicilie in Hilversum
gehad hebben.
Om tot een keus te komen zijn wij aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot het inrichten van
een bijbehorende tentoonstelling, het vinden van
auteurs voor het uit te geven boek, enz.
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.
Henk W. Lammers
Rectificatie bijschrift foto bij het artikel Roter
Er is een foutje geslopen in het bijschrift van de personeelsfoto op pagina 62 van het vorige nummer van
HHT/EP. Deze foto is niet genomen in 1963, maar in
1951.

