Jaarverslag 2017 van De Zonnewijzerkring
Bijeenkomsten
Er werden in 2017 drie bijeenkomsten gehouden. Deze vonden plaats in Kerkelijk centrum
De Belder in Tricht. De publiekslezingen die in Museum Boerhaave als onderdeel van de
bijeenkomst werd gehouden, werden opgeschort tot er weer een vergaderlocatie met veel
potentieel geïnteresserden in de naaste omgeving gevonden wordt.
In de januari-bijeenkomst liet Rob van Gent zeven mozaïeken zien waarin antieke
zonnewijzers voorkomen. De maart-bijeenkomst had kunstenaaar Gera van der Leun uit Tiel
te gast, die vertelde over haar zonnewijzerontwerpen en -producten. Voor de oktoberbijeenkomst was Rob van Gent weer gevraagd, die zich verdiept had in de tijdsvereffening
voor en na Christiaan Huygens.
Gemiddeld waren er ca. 15 leden aanwezig.
Excursie
De zomerexcursie vond plaats in Oud-Zuilen en werd georganiseerd door Hans Stikkelbroeck
voor 27 deelnemers. We bezochten in twee groepen Museum en Planetarium Zuylenburgh
van ons lid Bert Degenaar, waar we rondgeleid werden door Juliette Jonkers en Huib
Zuidervaart, en Slot Zuylen. Ter afsluiting gaf Huib Zuidervaart een lezing over de
ontwikkeling van Copernicaanse planetaria in Nederland.
Bulletin
In 2017 werden drie afleveringen van het Bulletin verzorgd (nrs. 122-124), door resp. Volkert
Hoogeland, Han Hoogenraad en Frans Maes. De gemiddelde omvang was 35 pagina's. De
productie van de laatste twee nummers was in handen van ons lid Theo Kip.
Voor de verspreiding van actuele informatie werden drie Nieuwsbrieven (nrs. 15-17) naar de
leden verzonden.
Website
Er is door Astrid van der Werff en Janneke Groeneweg een structuurrapport voor de website
opgesteld. Helaas bleek de webfirma niet in staat deze te realiseren. Daarop heeft Frans
Maes in samenwerking met Numaga Webontwerp in Nijmegen (Hans van Meteren) een
nieuwe website opgezet en ingevuld. Deze kwam eind 2017 gereed, met hetzelfde adres als
voorheen: www.zonnewijzerkring.nl.
Cursus
De Basiscursus Zonnewijzerkunde 2016-2017 is door 11 cursisten met succes gevolgd. Zes
van hen hebben dit onderstreept door een artikel te schrijven voor Bulletin nr. 124. Wegens
gebrek aan belangstelling is de cursus dit jaar niet gegeven.
Lustrum 2018
Er is een lustrumcommissie gevormd om lustrumprojecten voor te bereiden.
Archief
De archiefcommissie gaat in een bescheiden tempo door met het aanvullen van het archief
van “Zonnewijzers in Nederland”, met informatie over alle door de Kring geregistreerde
zonnewijzers.
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Zonnewijzerkring Vlaanderen (ZKV)
De ZKV stopt met ingang van komend jaar met de productie van het tijdschrift
Zonnetijdingen, omdat het alsmaar moeilijker wordt dit rond te krijgen. Er is overleg geweest
tussen beide besturen, wat geleid heeft tot de volgende afspraak. Om de ZKV aantrekkelijk
te houden, zullen alle huidige, ca. 50 leden voor de komende drie jaar lid gemaakt worden
van de Nederlandse Zonnewijzerkring (voorzover ze dat niet al waren) met het Bulletin op
papier, op kosten van de ZKV. In dat kader zal Eric Daled, secretaris van de ZKV en redacteur
van Zonnetijdingen, toetreden tot het bestuur van de Nederlandse Kring en tot de redactie
van het Bulletin.
Externe contacten
Via de website kwamen verscheidene vragen om informatie en advies binnen. Deze konden
doorgaans snel en tot tevredenheid beantwoord worden.
Een lid van de Kring was betrokken bij de restauratie van de grote armillairsfeer bij het
hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag.
Een ander lid was betrokken bij de correctie van de zonnewijzer waarvoor de Godenpijler
voor het Valkhofmuseum in Nijmegen als schaduwgever dient. Door een fout van de
opdrachtgever was de zonnewijzer indertijd (2005) niet op de goede schaal ontworpen.
Internationale contacten
De Kring wisselt bulletins uit met zusterorganisaties in Frankrijk, Spanje, Duitsland,
Oostenrijk, Italië, Groot Brittannië en Noord-Amerika. Verscheidene leden zijn aangesloten
bij de Sundial Mailing List, het voornaamste internationale zonnewijzerforum.
Personalia
In juni is ons oud-lid Eugène Roebroeck overleden. Hij was een van de meest productieve en
beeldbepalende leden van de Kring en stond bekend als dé zonnewijzerspecialist van NoordNederland.
Ledental
Op 1 januari 2017 had de Kring 96 leden, waarvan Hans de Rijk erelid is. Op 1 januari 2018
waren er 114 leden. De stijging is te danken aan de samenwerking met de Zonnewijzerkring
Vlaanderen, waarvan de leden via hun Kring collectief lid geworden zijn van de Nederlandse
Kring.
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