Historisch Nieuws

Streekarchief sinds 1 juni geopend van maandag tot en
met donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.
In het artikel over Van Cleef opperde ik op pagina 63
dat de initialen van de schrijver van het boek over
zwangerschap mogelijk voor Albertus Perk stonden.
Harry van der Voort wees mij erop dat deze vermoedelijk staan voor Arundinis Piscatoriae, het pseudoniem
van dokter J.F. van Hengel. Dit lijkt inderdaad veel
waarschijnlijker en het is dan de eerst bekende publicatie van de arts onder dit pseudoniem.
IdR

Leesbaar Hilversum bij de AVRO
Op vrijdag 12 mei 2006 onthulden wethouder van cultuur E. Boog en de heer K. Brul, penningmeester van
de AVRO, het informatiebord bij de voormalige
AVRO-studio aan de ’s-Gravelandseweg 52 te Hilversum. Op het bord wordt melding gemaakt van het feit,
dat hier vroeger de AVRO was gevestigd. Het bordje is
één van de serie borden die de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk in het kader van het project
Leesbaar Hilversum aanbrengt op panden die belangrijk zijn voor de Hilversumse cultuur-historie. (foto:
Jolanda Dekker, AVRO)
Aanvulling artikelen ‘De Gooische Courant’
en ‘Van Cleef’
Bij het artikel over de Gooische Courant in EP 2006-2
is abusievelijk de vindplaats van deze krant niet vermeld. Het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek is in het bezit van de unieke nummers. Degene
die deze bladen wil raadplegen zal geduld moeten oefenen tot het archief terugverhuisd is naar de oorspronkelijke behuizing. Het laatste nieuws hierover is te
vinden op de website www.hilversum.nl/streekarchief.
Voor het raadplegen van andere archieven is het

Foto gezocht
De heer Smit uit Wognum is op zoek naar een foto van
Mijndert Emmer, tot 1972 directeur van de Snelliusmulo/-mavo. Mijndert Emmer werd in 1907 geboren
en was afkomstig uit Wognum. Naspeuringen in archieven en naar nabestaanden hebben de heer Smit
nog niets opgeleverd, vandaar zijn verzoek aan onze
lezers of iemand hem kan helpen aan bedoelde foto.
Dat mag bijvoorbeeld ook een klassefoto zijn waar de
heer Emmer op voorkomt. U kunt kontakt opnemen
met de heer
A. Smit,
Jacob Kwastlaan 4,
1687 BM Wognum
tel. 0229-57 22 23
EJP
Oproep Hebron
In verband met het schrijven van mijn nieuwe roman
ben ik op zoek naar meer informatie over het sanatorium/rusthuis Hebron, destijds gelegen aan de Loosdrechtse weg nr. 27, maar helaas in de jaren zeventig
gesloopt.
Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar het oorlogsjaar 1944, waarin mijn moeder in verband met pleuritis voor negen maanden in Hebron werd opgenomen.
Het christelijke tehuis werd in dat jaar gedreven door
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Het Christelijk Rusthuis Hebron, ca 1960. (coll. SAGV)

de dames Samson en Wagenvoort. Graag zou ik het
een en ander te weten komen over de dagelijkse gang
van zaken, de sfeer in huis, eventuele oorlogsdreiging, mogelijkheden tot bezoek, voedsel, het aantal
patiënten en wie weet zijn er zelfs lotgenoten die in
dat zelfde jaar 1944 in Hebron moesten kuren en die
bereid zijn mij hierover het een en ander te vertellen.
Graag zie ik eventuele reacties per telefoon of email
tegemoet!
Margit Willems
Tel.: 020-6937500
Email: margitwillems@chello.nl
Verhalen en anekdotes over 75 jaar Dudok-Raadhuis
Dit jaar bestaat het Dudok-Raadhuis 75 jaar, wat met
allerlei festiviteiten wordt gevierd. De “aftrap” is op
vrijdag 8 september a.s. en de feestelijkheden gaan
door tot eind juni 2007. Binnenkort verschijnt er huisaan-huis een informatiefolder over de festiviteiten.
Er zijn over de architect Willem Marinus Dudok al vele
boeken verschenen, maar één boek is er nog niet op de
boekenplank, daarom heeft ‘Dudokfan’ Wiljon Elbert
het initiatief genomen om samen met een redactie een
boek te gaan uitgeven. Het boek zal niet alleen verhalen, anekdotes, maar ook gebeurtenissen in en rondom het raadhuisgaan bevatten. Dus hierbij een oproep
aan u, om met elkaar een boek te gaan schrijven. Wat
een mooie “uitdaging” is dat, om als burgers van Hilversum een boek te gaan schrijven over 75 jaar het
mooiste raadhuis van Europa – sommigen beweren
van de wereld! Verder zal er in het boek ook een verslag komen met de feestelijke hoogtepunten van de
viering van 75 jaar Raadhuis. De redactie bestaat uit

134 hht-ep 2006/3

Sicco Faber (Dudok stichting), Fred Buijzer (vrijwilliger in Dudok Dependance en Dudokfan) en Wiljon Elbert (Nieuwe Raadhuisje in Madurodam en Dudokfan).
Een uitgever heeft al belangstelling getoond voor het
uitgeven van zo’n boek, alleen zal er nog meer “vorm”
aan worden gegeven.
Iedereen, dus jong en oud, mag mee doen. Uiteraard
willen we voor de drie beste inzendingen een prijs beschikbaar stellen, maar pas begin volgend jaar zal bekend worden gemaakt wat voor prijzen dat zijn… De
redactie gaat uiteraard in goed overleg met de uitgeverij hoe het boek er zal komen uit te zien. Alles is nog in
een pril stadium, maar u kunt nu al uw verhaal, anekdotes, of gebeurtenis sturen naar de Dudok Stichting,
p/a S. Faber, Eikbosserweg 125, 1213 RV Hilversum of
per e-mail (als bijlage in Word) naar:
wiljonelbert@hotmail.com.
U mag twee A4-tje opsturen, eventueel met foto’s.
Wiljon Elbert
Vroeger of Later
Sinds kort ben ik in het bezit van het spel Vroeger of
Later, gemaakt door Jumbo en Anno. Het bestaat uit
drie setjes kaartjes met verschillende moeilijkheidsgraden. Op elk kaartje staat aan de ene kant een historische gebeurtenis en aan de achterkant het jaartal of
de periode.
De bedoeling van het spel is dat de spelers de kaartjes
een voor een op een tijdbalk plaatsen, zodanig dat de
jaartallen een oplopende reeks vormen.
In sommige gevallen zal dit weinig problemen opleveren. De Hunnen waren hier ruim voordat Willem van
Oranje vermoord werd, maar kwam de hertog van
Alva voor de moord of erna? En het kinderwetje van
Van Houten, was dat voor of na de oprichting van de
eerste politieke partij door Abraham Kuijper? Vond de
voltooiing van de Afsluitdijk voor of na de beurskrach
op Wall Street plaats? Zo zijn er legio vragen die je jezelf stelt als je dit spel speelt.
Een aanrader voor iedereen die spelenderwijs wat
meer thuis wil raken in de geschiedenis van met name
Nederland, en erg leuk om cadeau te geven. Het spel
kost 9,99 euro en het is te koop bij de betere speelgoedzaak.
IdR

