Historisch Nieuws

Volksbadhuis Meidoornstraat
Op 15 december bevestigde wethouder Erik Boog van
cultuur en monumentenzorg het informatiebordje
van Leesbaar Hilversum op de gevel van het vroegere
Volksbadhuis Hilversum aan de Meidoornstraat. Hij
werd daarbij geholpen door Hans Blom, die zijn huisartsenpraktijk heeft in het Medisch Centrum Het
Oude Badhuis dat daar thans is gevestigd.

De heren Boog en Blom onthullen het bordje.

Het badhuis werd in 1921 door W.M. Dudok ontworpen. De bewoners van de huizen in de omgeving die
zelf niet over badvoorzieningen beschikten, konden
er tot 1975 van de baden en douches gebruik maken.
Ook de Hilversumse scholieren werden lange tijd
door de gemeente in de gelegenheid gesteld hier een
‘regenbad’ te nemen. Het badhuis beëindigt de as die
wordt gevormd door het tuinpad achter het poortgebouw aan de overzijde van de Meidoornstraat. De
slanke schoorsteen domineert de splitsing van de Hilvertsweg en de Bosdrift.
Pieter Hoogenraad
Fietsgilde ’t Gooi, binnenkort tien seizoenen actief
met de historie van het Gooi vanaf de fiets gezien
In april 1994 werd door een student van de Hoge-

school Nijmegen een begin gemaakt met het opzetten
van een Fietsgilde. Het idee, afkomstig van een consulent van de ANWB, was om in Tiel (Betuwe) een fietsproject op te zetten dat was afgeleid van het daar reeds
bestaande Wandelgilde. In april 1995 was het eerste
Fietsgilde in Nederland actief.
Op grond van ervaringen opgedaan met het opzetten
van Fietsgilden is er onder de vlag van de ANWB een
Handboek Fietsgilde gemaakt dat beschikbaar kwam voor
plaatselijke Gildenorganisaties, waaronder Gilde Hilversum. In het najaar van 1997 startte de Vrijwilligerscentrale en Gilde Hilversum op initiatief van de ANWB
met een Goois Fietsgilde. Drie vrijwilligers zijn toen
begonnen met het opzetten van drie fietsroutes, te weten: Plassentocht, Naarder Natuurroute en Dorpentocht. In het vroege voorjaar van 1998 zijn gidsen gezocht en werden routes proefgereden. Drie van deze
gidsen maken ook nu nog deel uit van ons Fietsgilde.
In mei 1998 is er voor genodigden en pers gestart met
een aangepaste Dorpentocht. Iedere woensdag van
mei tot september is één van de drie genoemde routes
gefietst. Via de regionale pers is er melding gemaakt
van die tochten, zodat deelnemers zich vooraf konden
aanmelden via de telefoon. De gidsen maken tijdens de
rit diverse stops, waarbij achtergrondinformatie wordt
gegeven. Dit kan de natuur betreffen, maar meestal
gaat het over historische informatie.
In de loop van de tijd zijn er tochten bijgekomen, maar
ook routes weer afgevallen. Daarnaast zijn bestaande
routes aangepast om zoveel mogelijk het thema van
de betreffende tocht te benadrukken. In 2006 waren er
negen vaste routes, waarvan er als proef twee op zondagen werden verreden. Eén van die tochten is ‘Kris
Kras Hilversum’, waarover verderop meer. Wij zijn
van plan in het tiende jaar van ons bestaan ook enkele
“middagtochten” op te nemen, die zaterdag of zondag worden gereden en niet langer zijn dan 15-20 km.
De tochten gaan we starten vanaf 13.30 uur, zodat de
deelnemers de ochtend nog aan andere zaken kunnen
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besteden. De kosten bedragen nu €2,50 per deelnemer.
Naast deze reguliere tochten is het ook mogelijk voor
groepen op aanvraag een speciale tocht te maken. Wij
hebben dit al enkele keren, soms met meer dan 100
deelnemers, gedaan. Het afgelopen jaar hadden we
250 deelnemers voor de reguliere tochten. Er zijn tien
gidsen die bijna alle tochten kunnen rijden. Voor een
overzicht van bestaande tochten kunt u kijken op
www.fietsgilde.nl.
De tocht Kris Kras Hilversum van iets meer dan 20 km.
geeft veel historische informatie over onder meer: het
Mediapark, over meer dan twintig gebouwen, zoals:
Kindertuin, Raadhuis, Huis met de pilaren, Museum
Hilversum, Grote kerk, Spijkerpandjes, Instituut voor
Beeld en Geluid, Zonnestraal. We gaan ook naar de
begraafplaats ‘Gedenk te Sterven’, en er wordt iets
verteld over gemeente-architecten, zoals Dudok, Verschuyl en Andriessen. Gedurende de tocht wordt gewezen op de verschillende typen woonwijken: Trompenburg, Nimrodpark, Diergaardepark, Boomberg,
Hoogt van ’t Kruis en natuurlijk ook de Dudok-wijken. Al met al veel interessante informatie zonder er al
te diep op in te gaan. Misschien een aanrader voor leden van Albertus Perk?
Nico Leerkamp
HSV zoekt historici voor jubileumboek
In 2009 viert de Hilversumse School Vereniging haar
100-jaar jubileum. In dit kader zal een fraai jubileumboek worden samengesteld. De redactie van het HSVjubileumboek is op zoek naar (amateur)historici die
willen meewerken aan het ordenen en napluizen van
het archief en aan het beschrijven van de geschiedenis
van de school. Hebt u een binding met de HSV en/of
belangstelling voor de geschiedenis van het onderwijs
in Hilversum? En, hebt u tijd en zin om u te verdiepen
in dit bijzondere project? Stuur dan een e-mail naar
Henk Hanssen, hoofdredacteur van het jubileumboek, via henk@kingcontent.nl. Bij voorbaat dank!
Website Gooise archieven
Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum,
het Stads- en Streekarchief te Naarden en het Gemeentearchief Weesp zijn van plan gezamenlijk één
historische website in te richten, gericht op de hele re-
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gio. Dit ‘Historisch Netwerk Gooi en Vecht’ zal in
2008 de huidige websites van de archiefdiensten te
Hilversum en Naarden gaan vervangen. Samen wil
men één gezamenlijke interactieve website realiseren
waarop iedereen originele bronnen kan raadplegen en
zelfs bestellen. In eerste instantie zullen via het Historisch Netwerk collecties worden aangeboden die voor
de geschiedenis van de hele streek van belang zijn:
historische topografische kaarten, regionale 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 klantgroep van de archiefdiensten.
Met de website beogen de archiefdiensten niet alleen
de eigen collecties aan te bieden, maar ook als wegwijzer te dienen naar collecties van andere regionale
erfgoedorganisaties. Verder willen de archieven de samenwerking met het onderwijs uitbreiden door gericht bronnen en lesmateriaal aan te bieden. Via de
website kan de dienstverlening klantgerichter worden: gebruikersonderzoek, gerichte nieuwsbrieven en
aanbieding van een historisch platform horen tot mogelijkheden.
Het ‘Historisch Netwerk Gooi en Vecht’ zal zich richten op een breed publiek, van de licht historisch geïnteresseerde tot de wetenschappelijk onderzoeker.
De website kan alleen gerealiseerd worden met hulp
van de provincie Noord Holland. Daarom hebben de
betrokken colleges besloten samen een subsidieaanvraag in te dienen. De provincie heeft namelijk een bedrag gereserveerd voor uitvoering van een plan gericht
op verbetering van de digitale dienstverlening en verbreding van het erfgoedaanbod door de archieven in
de regio. Afhankelijk van het verkrijgen van de subsidie van de provincie hopen de archiefdiensten begin
2008 gezamenlijk ‘in de lucht te zijn’.
Samenwerking zien de archiefdiensten als een voorwaarde voor de realisatie van de website: alleen zo
kunnen zij de inhaalslag maken met andere archiefdiensten in het land die al sinds jaren op digitale wijze
hun klanten bedienen. Daarnaast is de gezamenlijke
website een voorwaarde voor bredere bekendheid van
jong en oud met de geschiedenis en historische collecties van de streek.

