
De allermooiste
Je bent voor mij de allermooiste. Zo heet het boek dat
in september 2006 verscheen ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de Hilversumse voetbalvereni-
ging Altius. Het klinkt als een liefdesverklaring, en
dat is het ook. Aan de hand van een groot aantal ge-
sprekken met leden en andere betrokkenen uit heden
en verleden wordt een mooi beeld geschetst van wat
Al tius tot – blijkbaar – een club om van te houden
maakt.
Auteurs Rob Eerenberg, Wim Dral en Gertom de Beer
zijn bij het houden van de interviews en het maken van
de portretten ‘steekproefsgewijs’ te werk gegaan.
Uiteraard zonder voorbij te gaan aan coryfeeën als
‘wereldtrainer’ Nol de Ruiter, ‘clubfilosoof en weldoe-
ner’ Iz Terlouw, ‘Mister Altius’ Piet de Vries, ‘Haar-
lemmer olie’ Rens van de Brink en ‘eeuwige veteraan’
Klaas Koopman.
Het aardige van dit jubileumboek is, dat de inhoud
niet beperkt blijft tot een (saaie) opsomming van uit-
slagen, voorzitters, spelers en elftallen. De leden van
de werkgroep jubileumboek – naast de drie auteurs
waren dat Jan Glas, Ewout Overeem en Frans Mol –
hebben gekozen voor een bijzondere aanpak. In de
chronologisch neergezette hoofdstukken worden de
interviews/portretten namelijk telkens voorafgegaan
door een schets van de betreffende periode. Wim Dral
(ook actief als redacteur van dit blad) besteedt daarin
eerst aandacht aan het internationale en nationale
nieuws, en vervolgens aan wat er tegelijkertijd bij Al -
tius gebeurde. Zo komen in het hoofdstuk over de pe-
riode van de Koude Oorlog/jaren vijftig in vogelvlucht
onder meer Mao en Tsang Kai Tsjek, de Hongaarse
Opstand en de Korea-oorlog, het Warschaupact, de
NASA en de Europese samenwerking aan bod. Om
daarop naadloos over te gaan op Altius: het groeiend
ledental, de nieuwe voorzitter, de geboorte van het
clubblad Contact en de viering van het 25-jarig be-
staan in de Koepelzaal van de Karseboom.

Al met al biedt het jubileumboek van Altius – in 1931
ontsproten aan de Hilversumse Christelijke Jonge
Mannen Vereniging (HCJMV) – veel lees- en kijkple-
zier voor (oud)leden en hun aanhang, andere Hilver-
summers of voetballiefhebbers uit de regio.
Als extraatje is er ook een cd-rom met historisch foto-
materiaal en foto’s van de jubileumactiviteiten (3,50
euro) verkrijgbaar, én een dvd met historische film-
beelden en filmmateriaal van het jubileumjaar (10
euro). Dit exclusief verzendkosten (3 euro).

EdP

Gertom de Beer, Wim Dral, Rob Eerenberg e.a (red.),
Je bent voor mij de allermooiste, Uitgever Altius, Hilver-
sum 2006, 171 blz.

Een gebouw voor eeuwen
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Du-
dokraadhuis van Hilversum verscheen november
jongstleden het boek Raadhuis Hilversum, een gebouw
voor eeuwen. Het boek werd geschreven door Arie den
Dikken en bevat ook bijdragen van Max Cramer.
Met in totaal 352 pagina’s kan dit werk met recht de
Raadhuis Hilversum-bijbel worden genoemd. Dit
kloeke werk biedt ons met deskundige teksten de hele
geschiedenis van ons Hilversums raadhuis, een ge-
bouw waarover niet snel te licht gedacht kan worden.
Beginnend met de voorgeschiedenis zien we in een
lange ontwerpperiode Dudoks ontwerpen zich gaan-
deweg ontwikkelen vanuit de Amsterdamse School (à
la Berlage) naar het huidige modernistisch-functiona-
listische gebouw dat wereldberoemd werd. Nadat
men over het ontwerp en de plaats waar het nieuwe
raadhuis moest komen te staan was uitvergaderd,
werd het raadhuis rond 1930 door de gemeente in
eigen beheer gebouwd, uiteraard onder verantwoor-
delijkheid van Dudok. Het trok al tijdens de bouw be-
kijks van architectuurliefhebbers, aandacht die na de
oplevering alleen maar groter zou worden. Na ruim
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tien jaar moest de gemeente het gebouw echter weer
verlaten omdat het gevorderd werd door de Duitsers.
Na de oorlog moest er heel wat hersteld worden voor-
dat het raadhuis weer Hilversums trots was. Het Duit-
se plan uit 1943 om het gebouw camouflage-groen te
verven was echter gelukkig voorkomen. De aanschaf
van een carillon in 1958 veranderde de toren in een
‘zingende toren’, die jarenlang landelijke bekendheid
genoot als tijdsein op de radio. Na vijftig jaar werden
de gebreken van het gebouw echter goed zichtbaar en
was door interne verbouwingen het oorspronkelijke
ontwerp van Dudok danig aangetast. Er werd een ri-
goureuze restauratie uitgevoerd, de eerste grootscha-
lige restauratie van een ‘jong monument’ in Neder-
land. Met enorm veel eerbied voor het oorspronkelijke
ontwerp van Dudok is het gebouw weer zoveel moge-
lijk in de originele staat teruggebracht, maar wel reke-
ning houdend met de eisen die er tegenwoordig aan
een dergelijk gebouw gesteld worden. Het raadhuis
staat er nu 75 jaar en zal na deze restauratie nog min-
stens zo’n periode voortkunnen. In dit boek worden
erg veel invalshoeken belicht. Er is uiteraard veel aan-
dacht voor de architectonische kwaliteiten, maar ook
voor de ervaringen van de bezoekers, bestuurders en
ambtenaren, met andere woorden: de gebruikers.
Het boek laat ook vooral heel erg veel zíen. Op de afme-
ting van de foto’s is niet bespaard en ter illustratie is
ruim geput uit vele collecties, waaronder behalve die
van de plaatselijke gemeentelijke instellingen ook die
van het Nederlands Architectuurinstituut, het NIOD, De
Gooi- en Eemlander, de familie Dudok en particulieren.
Veel foto’s vergelijken de situatie na de oplevering met
die na de restauratie, waardoor duidelijk wordt hoe
fraai het huidige raadhuis weer de sfeer heeft gekregen
van het oorspronkelijk ontwerp. Veel illustratiemateri-
aal is ook volstrekt uniek, zoals de reeks foto’s van het
leegruimen van het raadhuis tijdens de oorlog, die pas
recentelijk uit een particuliere collectie naar voren
kwam. Dat het boek van voor tot achter is uitgevoerd in
kleurendruk, draagt veel bij aan de aantrekkelijkheid.
Helaas heeft de vormgever zich echter laten verleiden
tot het opleuken van wel erg veel zwartwitfoto’s met
een crèmekleurige achtergrond. Dat kan een enkele
keer best fraai zijn, en in geval van kwalitatief slechte
(vaak oude) foto’s kan een steunkleur het beeld sterk
verbeteren, maar bladzijde na bladzijde toegepast

wordt het een maniertje dat gaat vervelen. Een tech-
nisch goed uitgevoerde zwartwitfoto heeft minstens
zoveel zeggingskracht. Daarnaast viel het me op dat
een aantal foto’s onscherp is afgedrukt. Als het om oud
fotomateriaal gaat, is dit nog begrijpelijk, maar ook een
aantal van de recente foto’s lijdt aan dit euvel. En dat is
toch jammer, want met de hedendaagse digitale tech-
nieken valt daar veel aan te verbeteren.
Dat neemt niet weg dat Raadhuis Hilversum, een gebouw voor
eeuwen een bijzonder aantrekkelijk, fraai vormgegeven
boek is, dat bovendien door de bijdragen van de spon-
sors bepaald voor een schappelijke prijs in de winkel ligt.
Een boek waar uitgever Waanders en de gemeente eer
mee inlegt en dat voorlopig wel te boek zal staan als hét
standaardwerk over het Hilversumse raadhuis.
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Arie den Dikken, met bijdragen van Max Cramer,
Raadhuis Hilversum, een gebouw voor eeuwen (Zwolle
2006) 352 pp., €29,95, ISBN 90-400-8278-2

Gedenkboek Emmausparochie
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Em-
mausparochie is een gedenkboek verschenen. In het
68 pagina’s tellende boek komen allerlei aspecten aan
bod van de parochie, die is ontstaan uit een fusie van
de St. Jan- en Clemensparochie. Johan Engwerda – die
samen met Henri Serné en Henk Streng de redactie
vormde – schrijft in een van de hoofdstukken over ‘een
stukje geschiedenis’ van katholiek Hilversum. Dat be-
gint in de jaren tachtig van de vorige eeuw toen Hil-
versum nog acht r.k. parochiekerken rijk was. Het ge-
stadig teruglopende kerkbezoek (en daarmee ook de
inkomsten) én de afname van het aantal beschikbare
priesters leidden tot het besluit vier kerkgebouwen te
sluiten. De parochies fuseerden, twee aan twee. De ge-
fuseerde St. Jan en Clemens kregen een nieuwe naam:
Emmausparochie. Naar een zinvolle bestemming van
het leegstaande voormalige kerkgebouw aan de Bos-
drift, dat inmiddels op de monumentenlijst staat,
wordt nog steeds gezocht.
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Emmaus 10 jaar onderweg. Redactie Johan Engwerda,
Henri Serné en Henk Streng. 68 blz. Hilversum, Em-
mausparochie, 2006.

38 hht-ep 2007/1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /NLD (Gebruik deze instellingen om PDF-documenten te maken met een lage afbeeldingsresolutie voor proefafdrukken. De PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Reader 5.0 en hoger. Bij deze instelling zijn de fonts ingesloten.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


