BOEKBESPREKINGEN
Het Oude Raadhuis te Hilversum, E.E. van Mensch e.a.
Op 27 augustus 1988 werd het Oude Raadhuis te Hilversum officieel geopend in zijn nieuwe bestemming, als vestiging van het Goois Museum.
In het boek dat ter gelegenheid van dit feestelijke gebeuren is uitgekomen,
beschrijft de beheerder van het Goois Museum Ed van Mensch de geschiedenis van het gebouw. De architectonische beschrijvingen van de
opeenvolgende gebouwen zijn van de hand van Max Cramer. Architekt
Paul van Vliet beschrijft hoe de restauratie die onder zijn leiding plaats
vond is verlopen, de oogmerken die bij de restauratie voorop stonden, de
problemen waarop men is gestuit en de ontdekkingen die men bij de restauratie heeft gedaan. Bob Aerden tenslotte vertelt over de tijd dat het
Oude Raadhuis dienst deed als informatiecentrum voor de gemeente Hilversum.
Het is een vlot leesbaar boekje geworden. Door het grote aantal afbeeldingen, tekeningen en foto's mag het ook rijk geïllustreerd worden genoemd. Naar schatting maken de illustraties de helft van het boek uit. Dat
zijn dan vooral oude prenten van het vroegere Regthuis, plattegronden,
verbouwingsplannen maar ook historische foto's zoals die bij de ontvangst
van Paul Krüger in 1901 en het bezoek van Koningin Wilhelmina in 1924.
Indrukwekkend zijn ook de nooit uitgevoerde ontwerpen voor een nieuw
raadhuis van Dudok op de plaats van het Oude Raadhuis alsmede de foto's
van de vondsten die bij de sloopwerkzaamheden in 1987 aan het licht kwamen.
Samenvattend; een heel bijzonder boekje waarmee de zeer aktieve initiatiefnemer Hans Molijn van Harkema's Boekhandel en de schrijvers o.l.v.
Ed van Mensch terecht grote waardering hebben geoogst. De typografie
en druk zijn door Uitgeverij Verloren goed verzorgd.
Dankzij een financiële bijdrage van de Amro-bank kon de prijs voor deze
uitgave beperkt worden gehouden. Van harte aanbevolen!
J.L.
Uitg. Verloren, Hilversum, oktober 1988. 78 blz., ingenaaid, ISBN 90-6550-316-1; f 20.

Straatnamenboek van Hilversum, A H. Meijer
Zoals in de meeste steden zijn ook in Hilversum vele straatnamen vernoemd naar belangrijke personen en naar voor de stad belangrijke gebeurtenissen en plaatsen. De auteur, hoofd van de afdeling burgerzaken van
de gemeente Hilversum, heeft alle straatnamen op een rij gezet en verhaalt
de achtergrond ervan.
Het is een omvangrijk naslagwerk geworden waarin heel veel geschied-
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werd gebruik gemaakt van een aquarel

kundig materiaal is verwerkt. De manier waarop dat is gebeurd is natuurlijk
een zaak van willekeur en persoonlijke appreciatie. Meijer heeft zich niet
beperkt tot alleen de verklaring van de straatnamen maar die ook in verband gebracht met historische gebeurtenissen: Soms is hij m.i. wat ver
gegaan in zijn enthousiasme en wijdt hij wat al te al te ver uit zoals - om
maarwatte noemen - over Jan van Zutphen bij het Loosdrechtsebos, over
de St. Vituskerk aan het Melkpad of bij de beschrijving van het Naardermeer. Soms ook zou je wel wat meer informatie wensen bijvoorbeeld over
de totstandkoming van de villawijken Kannesheuvelpark en Nimrodpark.
Maar hoe dan ook, het is een uitzonderlijk boek geworden waarmee de
Hilversumse samenleving heel blij mag zijn. Hulde voor het doorzettingsvermogen van de heer Meijer die zich bij zijn werk van uitstekende adviseurs en medeschrijvers blijkt te hebben voorzien (de historisch-geograaf
Egbert Pelgrim, Dr. Rob Rentenaar van het PJ. Meertensinstituut e.v.a.)
Heel terecht droeg de auteur het werk op aan Joop Reinboud, die zeer
veel onderzoek deed naar de betekenis van de straatnamen maar die door
zijn vroegtijdig overlijden (1986) dit werk niet kon afmaken.
Het boek hoeft nauwelijks te worden aanbevolen. Er is klaarblijkelijk een
gat in de Hilversumse markt ontdekt. Kort na de uitreiking op 8 november
j.l. van de eerste exemplaren aan de nieuwe burgemeester Mevrouw J.G.
Kraaijeveld-Wouters en andere direct betrokkenen was de eerste oplage
van 1500 exemplaren uitverkocht en besloot de uitgever tot een beduidend
grotere herdruk. Het succes van deze uitgave zit hem zeker ook in de prijs,
die door een belangrijke subsidie van het computerbedrijf Starcom te Amsterdam bescheiden kan worden genoemd.
Het boek is fraai verzorgd. De veelheid van informatie is overzichtelijk
gerangschikt. Het letterschrift is prettig leesbaar. Er zijn veel illustraties zoals foto's, plattegronden en tekeningen opgenomen. Het boek is gebonden
in een harde kaft met fris blauw linnen, bedrukt met goudkleurige letters
(de Hilversumse kleuren). Een mooi cadeau om te krijgen of weg te geven.
J.L.
Uitg. Verloren, Hilversum, nov. 1988. 278 blz., gebonden, ISBN 90-6550-317-X; f 22,50

Kalender Hilversum, Pas Op!
Zowel ten bate van de fondsenwerving als om meer naamsbekendheid te
krijgen, geeft de Stichting 'Hilversum, Pas Op!' dit jaar een kalender uit.
Het is een fraai en in het oog lopend produkt geworden. Op het schutblad
prijkt een kleurenreproductie van een aquarel van 'Villa Corvin'. Het interieur bestaat uit twaalf zwart-wit afbeeldingen 25 x 30 cm, vervaardigd door
Jacqueline Wielinga. Daaronder vindt men een maandkalender met ruim-

te voor aantekeningen. De afbeeldingen geven markante prenten in Hilversum weer, zoals ze er vroeger uit zagen. Heel origineel is aan het ringbandje dat de kalender aan de bovenkant bijeenhoudt, een verkleinde afbeelding van het betreffende punt gehecht met de situatie zoals hij tegenwoordig is, plus allerlei historische bijzonderheden.
De grafische verzorging werd toevertrouwd aan Drukkerij Van Dam, die
voor de uitvoering bepaald een compliment verdient.
Een kalender die èn fraai èn praktisch is, en bovendien voor een goed
doel wordt verkocht, die kunt U toch niet laten liggen!
Op naar de Hilversumse boekhandels dus, voor hij uitverkocht is. Voor
f 15,- bent U er eigenaar van.
L.J.W.

Ideeënmap 'Hilversum-historisch' verschenen
Op woensdag 23 november j.l. werd aan de wethouder van Onderwijs Mevrouw Bruns-Been het eerste exemplaar van een ideeënmap over de Hilversumse historie uitgereikt door de heer B. Smit, hoofd van de Stichting
Schoolpedagogische- en Psychologische Dienst (SPPD). Een vijftigtal
vertegenwoordigers uit Hilversumse onderwijsinstellingen woonde deze
uitreiking bij.
Met hulp van vijf Hilverumse leerkrachten is de SPPD tot deze uitgave
gekomen, omdat in het onderwijsveld steeds meer de behoefte werd gevoeld aan historisch materiaal dat op de eigen omgeving van de leerlingen
betrekking heeft. De losbladige bundel geeft tal van suggesties voor geschiedenislessen over het Gooi en Hilversum. Door het werken met deze
bundel hoopt men te bereiken dat de realiteitswaarde van het onderwijs
wordt vergroot.
De bundel ziet er heel verzorgd en inspirerend uit. Over een veelheid
van onderwerpen, ook over deelterreinen die nauw aansluiten bij de geschiedenis zoals geologie, bodemkunde en archeologie, wordt interessant materiaal geboden. Voor elk wat wils. Het is dan ook geen wonder
dat er direct al veel gunstige reacties kwamen van de Hilversumse scholen. Daarbij ook toezeggingen om mee te doen aan de expositie die het
volgend schooljaar in het Goois Museum zal worden gehouden en waar
geschiedenis-werkstukken van leerlingen zullen worden tentoongesteld.
Voor nadere informatie over de map verwijzen we graag naar een van
de samenstellers, ons bestuurslid Kees van Aggelen.
J.L.

