HISTORISCH NIEUWS
De najaarsexpositie in het Goois Museum
De mooiste weg van Nederland, de
’s-Gravelandseweg toen en nu
Vele schrijvers hebben de schoonheid van de
’s-Gravelandseweg beschreven. De combinatie
van het glooiende verloop van deze weg met aan
weerszijde hoge bomen en villa’s in vaak prachtige parken bracht deze schrijvers in vervoering.
Nog steeds behoort de straatweg tot de fraaiste
wegen in het Gooi.

Aanleiding
De aanleiding voor deze tentoonstelling vormt het
manuscript van W.I. Engel over de ’s-Gravelandseweg. In 1991 heeft de heer Engel voor de Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ een lezing gehouden over de bewoners van de ’s-Gra-
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velandseweg. Hierbij bleek dat de heer Engel zoveel bijzondere informatie had weten te achterhalen dat één avond bij lange na niet voldoende was.
De toenmalige voorzitter, de heer Piet Timmer,
heeft hierop hem verzocht om het een en ander op
papier te zetten. In de afgelopen negen jaar heeft
de heer Engel hieraan met grote inzet gewerkt met
als resultaat een omvangrijk manuscript vol met tot
op heden onbekende wetenswaardigheden.

Inhoud
De tentoonstelling is gebaseerd op dit manuscript
en geeft in een aantal onderdelen een beeld van
de geschiedenis van deze belangrijk weg in Hilversum.
Door het vele beeldmateriaal wordt een goede
indruk gegeven van het uiterlijk van deze fraaie
weg in de afgelopen 150 jaar. De weg die als eerste
weg in Hilversum werd bestraat in 1826, wordt be-
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handeld vanaf de Kerkbrink tot aan het Noorder- en
Zuidereind in ’s-Graveland. Van vele belangrijke
gebouwen komt de bouwgeschiedenis en architectuur aan de orde. Ook zal de huidige bebouwing
vrijwel compleet in beeld worden gebracht. Natuurlijk wordt de Paardentram belicht, die in de periode 1887-1923 het vervoer verzorgde vanaf
’s-Graveland naar het station in Hilversum.
In een afzonderlijke ruimte worden tal van vooraanstaande bewoners van de ’s-Gravelandseweg
belicht. Hieronder bekende namen als Albertus
Perk, Jhr. Christiaan van Lennep, Jhr. Jan Pieter
Six, J.A. Alberdingk Thijm, G.B. Salm, M. Anton
Sinkel en Willem Vogt.

ge uitdraai van de tekst zal ook voor ƒ 30 te koop
zijn.
De tentoonstelling is in het Goois Museum te zien
vanaf 2 oktober tot en met 16 januari 2000. Voor
nadere informatie wende men zich tot Ed van
Mensch. Openingstijden: di t/m zo van 13.00 tot
17.00 uur. Telefoon: 035-6292826.

Oproep
Het manuscript is zeer omvangrijk en uitvoering
maar wellicht ontbreken er nog belangrijke gegevens of zijn er aanvullingen mogelijk. Het Goois
Museum doet een oproep om het manuscript van
de heer Engel te lezen en mogelijke, nog niet eerder gepubliceerde, aanvullingen in te zenden. Het
manuscript over de ’s-Gravelandseweg zal op de
tentoonstelling ter inzage liggen en een eenvoudiEigen Perk 1999/3
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