
Samenwerking streekarchieven 

In 1985 is het Streekarchief voor het Gooi en de Vecht-
streek opgericht. Het doel van het streekarchief is
het beheren en beschikbaar stellen van de openbare
overheidsarchieven (gemeenten, waterschappen)
en particuliere archieven en collecties. Het streek-
archief maakt onderdeel uit de van de gemeentelij-
ke organisatie van Hilversum maar functioneert ook
voor de gemeenten Blaricum, ‘s-Graveland, Laren,
Loosdrecht en Nederhorst den Berg.

De toename van het aantal archieven dat wordt
beheerd en het groeiende gebruik dat van die ar-
chieven wordt gemaakt plaatsten de archiefdienst
voor een aantal problemen. Niet alleen heeft de
personeelsformatie geen gelijke tred gehouden
met genoemde groei, ook de financiële middelen
voor noodzakelijke voorzieningen als automatise-
ring, verfilming van kwetsbare bestanden en der-
gelijke onbreken. Om hieraan iets te kunnen doen
en om de kwaliteit van de dienstverlening verder
te verbeteren is de gemeente Hilversum in overleg
getreden met de gemeente Naarden waar zich
sinds 1987 ook een archiefdienst bevindt. Deze
functioneert inmiddels voor de gemeenten Bus-
sum, Muiden en Naarden en kampt met dezelfde
problemen. Het overleg resulteerde in een samen-
werkingsovereenkomst die in oktober door de bei-
de gemeenteraden werd goedgekeurd.

Doel van de overeenkomst is om door geza-
menlijke budgetbesteding, wederzijdse beschik-
baarstelling van specialistische kennis en onder-
linge vervanging de kwaliteit te verhogen. Jaarlijks
zal een plan worden gemaakt om door gezamen-
lijke activiteiten dit doel verder te verwezenlijken.
Op het programma voor 1999 staan o.m. integra-
tie van de archievenoverzichten, introductie van
een nieuw geautomatiseerd systeem, gezamenlij-
ke P.R.-activiteiten en de start van de verfilming
van het Koptiendenarchief. Dit voor het Gooi be-
langrijke belastingarchief, daterend vanaf de 16e

eeuw, berust bij het Rijksarchief te Haarlem. Door
verfilming zal dit archief in de vorm van microfi-
ches ook door bezoekers van de archiefdiensten
in Hilversum en Naarden te raadplegen zijn. De
hoge kosten van de verfilming maakt een meerja-

renplanning noodzakelijk maar zonder de samen-
werkingsovereenkomst had geen van beide ar-
chiefdiensten dit kunnen realiseren. Voor de wat
verder liggende toekomst wordt overwogen om
ook de verfilming van de Gooi- en Eemlander van-
af 1874 ter hand te nemen.

Adressen:
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum. Postadres: post-
bus 9900, 1201 GM Hilversum. Tel.nr.: 035-6292646. Faxnr. :
035-6292505. Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 13.00-
17.00 uur. 

Stads- en streekarchief Naarden
Bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden. Postadres: postbus
5000, 1410 AA Naarden. Tel.nr.: 035-6957811. Faxnr.: 035-
694449. Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 13.30-16.30 uur.

CMA
Oproep

In het Goois Museum zal begin 1999 een tentoon-
stelling te zien zijn over de Gooise beeldhouwer en
(sier)kunstenaar Jacobus Willem (Kobus) de
Graaff (1876-1936).

Hij woonde en werkte in Amsterdam - Blaricum
(tot 1905), Hilversum-Laren (1905-1921) en in
Eemnes (na 1921).

Hij was leerling aan de Rijksnormaalschool Te-
kenonderwijs te Amsterdam en leerling van Lam-
bertus Zijl. In 1905 was hij lid van de V.A.N.K. (Ver-
eeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst)

Hij maakte meubels, beeldhouwwerk (hout, brons
en keramiek), aquarellen en krijttekeningen en ont-
wierp ook gebouwen. Hij werkte vanuit de ideeën
rond de “nieuwe kunst” en maakte veel gebruik van
dier- en plantmotieven. Aan het begin van deze eeuw
heeft hij in de Firma J.W. de Graaff aan de ‘s-Gra-
velandseweg en/of Oude Enghweg zijn meubels te
koop aangeboden. De meubels signeerde hij vaak
met “Kobus”, zijn keramiek met “JdG”.

Kobus de Graaff is de vader van de fotograaf
Cok de Graaff.

Voor de tentoonstelling zoekt het museum naar
meer informatie over deze kunstenaar en naar ob-
jecten (meubels) en tekeningen die door Kobus
de Graaff zijn gemaakt. Reacties gaarne naar het
Goois Museum, Ed van Mensch, Kerkbrink 6,
1211 BX  Hilversum, telefoon 035-6292826.
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