Van het bestuur
Terugblik

Een impressie van de lezing over en de excursie naar
Zonnestraal
Op dinsdag 25 mei was er een lezing over Zonnestraal.
Binnen het project van ‘Het verhaal Zonnestraal’ (van
april t/m september van dit jaar) paste dit goed. Joke
Ubbink (die een aantal jaren nauw verbonden was met
de Koepel op Zonnestraal) stelde de sprekers van deze
avond aan een goed gevulde zaal voor.
Connie Rijbroek is verbonden aan de Stichting Loosdrechtse Bos. Zij gaf een nadere uitleg over de huidige
situatie inclusief alle plannen, die op dit ogenblik nog
‘op de plank’ liggen. Aan de hand van een aantal sheets
vertelde zij daarover.
Het grootste gedeelte van de avond werd verzorgd door
Jan Schriever. Hij is geboren en getogen op Zonnestraal
omdat zijn vader aan tbc leed en daar een gezin gesticht heeft. Jan is een gedreven verteller en weet ontzettend veel over Zonnestraal. Met een grote serie dia’s
ondersteunde hij zijn verhaal.

Tijdens de excursie op Zonnestraal. (Foto: Arend Schelhaas)

Zelf was ik al van een groot aantal zaken betreffende
Zonnestraal op de hoogte. Dat had te maken met het
feit, dat mijn vader daar ook voor een kuurperiode in
verband met tbc heeft gelegen. Toch wist Jan mij
deze avond weer veel nieuwe dingen te vertellen. Het
was uitermate boeiend en onze leden, maar ook andere gasten, hebben er zeer van genoten.
Op zaterdag 29 mei was de excursie naar Zonnestraal.
Tussen de 30 en 35 leden en niet-leden hadden zich
opgegeven en iedereen was op deze dag om 10.30 uur
aanwezig.
Na een algemene uitleg van Jan Schriever, onze gids, bezochten we eerst de werkplaatsen, die nu een andere bestemming hebben gekregen (o.a. Obesitaskliniek en fitnesscentrum). Vervolgens liepen we naar een grote
open vlakte (hier stonden vroeger de barakken van het
Algemeen Ziekenhuis Zonnestraal). Hier was een grote
fototentoonstelling en Jan gaf ons in een boeiend betoog uitleg over de geschiedenis van Zonnestraal. Ver-
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volgens liepen we naar de Koepel (het vroegere dienstbodenhuis). Enkele keren per jaar is daar een tentoonstelling, nu over tbc-bestrijding en over de architectuur
van het Nieuwe Bouwen. Wij vervolgden onze weg richting het hoofdgebouw, dat prachtig gerestaureerd is.
Jan liet ons allerlei zaken zien die architect Duiker, maar
ook constructeur Wiebenga, in ongeveer 1930 al hadden
bedacht. Deze mensen waren hun tijd vèr vooruit! Niet
alleen het inwendige van het hoofdgebouw, maar ook
het uitwendige werd uitvoerig besproken, met alle bijzonderheden waar we op moesten letten.
De rondleiding eindigde bij het Zorghotel, dat weliswaar is gerenoveerd, maar ooit nog eens op goede wijze moet worden gerestaureerd. We kunnen terugzien
op een boeiende lezing en een leerzame rondleiding.
Erik van den Berg
Het lustrum in 2005
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor
dit lustrum moeten al vroeg genomen worden. Met
name het schrijven en uitgeven van een lustrumboek
vraagt veel voorbereiding. Allereerst gaat het dan over
het bepalen van een onderwerp en natuurlijk de auteurs
voor de verschillende hoofdstukken.
Onze eerste bijeenkomst was al in november 2002 en
het onderwerp stond al vast en uiteindelijk kwamen
we op de titel van het boek ‘Onderwijs in Hilversum’.
Toen de hoofdstukken vastgesteld moesten worden,
kwamen we er al gauw achter dat dit best eens een uitgebreid onderwerp zou kunnen zijn en dat er duidelijk
keuzes gemaakt moesten worden. Aan de andere kant
wilden we ook graag tot op zekere hoogte volledig zijn
met de behandeling van dit onderwerp.
Ook kwamen we tot de conclusie dat veel boeken over
dit onderwerp nogal saai zijn. Dat willen de auteurs en
de eindredactie zeker proberen te voorkomen.

Enkele auteurs van ‘het eerste uur’ haakten toch weer
af en daarvoor kwamen (na enig zoekwerk!) weer andere mensen in de plaats. Langzamerhand begint het
één en ander vorm te krijgen en in de laatste vergadering van de auteurs en eindredactie van juni kwam één
van de auteurs al met een tekst voor het boek. Aan het
eind van dit jaar moeten de auteurs hun tekst inleveren. Daarna zal de eindredactie onder leiding van
Treesje Ruhe zich buigen over deze teksten. Er zal dan
nog wel wat ‘schaafwerk’ gedaan moeten worden. Tevens zal er beeldmateriaal gevonden moeten worden
en na de eindcontrole zal het boek in september moeten verschijnen. Al met al een hele ‘klus’!
Als voorzitter ben ik slechts aan de zijlijn betrokken
(meer op het organisatorische vlak). Het is echter
boeiend om in de loop van de tijd te zien, hoe het één
en ander tot stand komt.
Het bestuur is ook bezig om andere zaken met betrekking tot het lustrum te organiseren. Op dit moment gaan
wij uit van de datum van 24 september 2005 voor dit lustrumfeest. Misschien moet u deze dag al vast in uw agenda noteren. Hoogst waarschijnlijk zal er het één en ander in de Akker te doen zijn en zoals het er nu uitziet zal
er een tentoonstelling in Museum Hilversum komen.
Daar er natuurlijk nogal wat kosten voor dit lustrum
gemaakt zullen worden, zal het bestuur ook een subsidie aanvragen bij de gemeente Hilversum. De Historische Kring ‘Albertus Perk’ krijgt met ingang van dit
jaar géén jaarlijkse subsidie meer, maar het bestuur
heeft er alle vertrouwen in, dat het vieren van een lustrum een reden is, dat we hiervoor wèl een subsidie
zullen krijgen.
Het bestuur zal u tot aan het lustrum regelmatig op de
hoogte houden van onze lustrum-activiteiten.
Erik van den Berg (voorzitter)

OPROEP voor de ledenavonden
Het vinden van sprekers met een onderwerp voor de ledenavonden van onze Historische Kring is géén eenvoudig
werk. Nadat Kees van Aggelen dat een groot aantal jaren met veel inzet gedaan heeft, heb ik deze taak binnen het bestuur van hem overgenomen. Op de bestuursvergaderingen staat dit onderwerp altijd op de agenda en de overige bestuursleden denken zeker met mij mee en dragen af en toe ook een spreker met een onderwerp aan. Het moet duidelijk zijn dat wij dit allemaal voor de leden doen, maar het zou best kunnen zijn dat u ook contacten heeft met mensen, die een lezing voor ons kunnen verzorgen.
Mijn vraag is: Bent u in staat of weet u iemand, die een lezing voor ons kan verzorgen?
Het onderwerp voor zo’n lezing kan vrij breed zijn, maar het zou fijn zijn als er toch ‘een link’ zou zijn met Hilversum of het Gooi. Overigens lukt het niet altijd om zo’n ‘link’ te leggen!
Als u een spreker met een onderwerp weet, kunt u contact met mij opnemen (tel. 6247406 of e-mail: erikenwil@zonnet.nl).
Erik van den Berg (voorzitter)

