Historische Kring
USSUM

Documentatiecentrum:
Stationsweg 3 1404 an Bussum
Telefoon 035-6912968
www: historischekringbussum.nl
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag van
10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van
13.30-15.30 uur. Of op afspraak.
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Van het bestuur

Agenda

Namens het bestuur wil ik u graag uitnodigen voor onze
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 8 maart a.s.
Voorafgaand wordt door mevrouw Sibylle Gielen een interessante lezing gehouden over glas-lood-ramen. Deze
lezing kan ook belangrijk zijn voor de mensen die één of
meer glas-lood-ramen verwerven.
De locoburgemeester, mevrouw Adriana van den Berg,
en ik hebben op 15 december 2015 de schenkingsovereenkomst van deze ramen aan de Historische Kring van
Bussum ondertekend. De
hkb kreeg daarmee de opdracht een goede en passende bestemming voor
deze ramen te vinden. We
zijn zeer vereerd met deze
opdracht.
Na ruim een jaar in onze
prachtige locatie in het station Naarden-Bussum kan ik
u melden dat wij erg content zijn met ons onderkomen.
Onze vrijwilligers werken hier met veel plezier aan het bijhouden van onze database, de voorbereiding van lezingen,
wandelingen, ons tijdschrift en andere projecten.
In dat kader wil ik nog eens wijzen op het vele werk dat
wordt gedaan bij de hkb, wat alleen mogelijk is door
de belangeloze inzet van ca. 40 vaste vrijwilligers en de
ca. 25 bezorgers die ervoor zorgen dat u ons tijdschrift
steeds in de bus krijgt. Een solide team van mensen,
van wie er velen al jarenlang en met veel plezier voor de
hkb werken. Dat maakt het voor mij ook fijn om zoveel
energie in deze zeer tijdrovende hobby te steken.
De waarnemend burgemeester van Gooise Meren, mevrouw Albertine van Vliet, noemde het al in haar nieuwjaarstoespraak: ‘De kernen Naarden, Bussum en Muiden
blijven bestaan, en houden hun eigen identiteit.’ Wij
zullen ons dan ook bezig blijven houden met de historie
van Bussum, waarbij wij natuurlijk samenwerking met
Naarden en Muiden beslist niet uit de weg zullen gaan.
Aansluitend daarop biedt het bestuur u de mogelijkheid
aan om een bustocht door Gooise Meren te maken. Zie
de achterpagina.
We gaan daarom vol goede moed en plannen het
nieuwe verenigingsjaar tegemoet.

Algemene ledenvergadering op dinsdag 8 maart 2016
om 20.00 uur in de Wilhelminakerk.
Lezing door beeldend kunstenaar Sibylle Gielen van
Glasatelier Immanuel te Tilburg.
Glas-in-lood is één van de ‘toegepaste kunsten’ in de
bouwwereld die, behalve in kerken en kathedralen, weinig wordt opgemerkt in de burgerlijke bouwkunde.
In de monumentale omgeving waren het de stralende
vertalingen van teksten uit de bijbel. In de burgerlijke
bouw aanvankelijk door welgestelde particuliere opdrachtgevers gewenst, werd het eind 19de en begin 20ste
eeuw steeds vaker ook in winkels en bedrijven toegepast.
Helaas werden in de tweede helft van de vorige eeuw
de soms kostbare ‘lichtschilderingen’ gezien als tijdelijke
decoratie met een nostalgisch vleugje en bij verbouwingen gesloopt en vernietigd. Gelukkig is er in onze tijd
een algemene herwaardering van deze ambachtskunst
en worden veel ramen gerestaureerd en teruggeplaatst.

Jan Lieste, voorzitter

Pauze
Algemene ledenvergadering
1. Opening
2. Notulen van Algemene ledenvergadering 2015*
3. Jaarverslag 2015* (zie dit Kringnieuws)
4. Exploitatierekening 2015*
5. Balans per 31-12-2015*
6. Verslag van kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Het bestuur stelt voor om de contributie, die nu € 15
per jaar bedraagt, te verhogen naar € 20, maar dit pas te
laten ingaan als dat voor de uitvoering van de taken van
de vereniging noodzakelijk is (bijvoorbeeld door verlaging van de gemeentelijke subsidie). Art 4 lid 1 van de
statuten luidt: ‘De gewone leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd die in een besluit van de algemene
vergadering wordt vastgesteld.’
9. Begroting 2017*
10. Afscheid van bestuurslid Frank de Groot
11. Rondvraag
12. Sluiting
* Te downloaden via www.historischekringbussum.nl en te v erkrijgen
bij het documentatiecentrum.
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Jaarverslag 2015 Historische Kring Bussum (HKB)
Inleiding
Na het voor de vereniging bewogen jaar 2014 was 2015 een rustiger jaar met veel activiteiten. In dit verslag kunt u daarvan kennis
nemen.
De doelstelling van de vereniging stond steeds centraal: het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving, en zich inzetten voor het belang en behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar.
Vereniging en organisatie
Leden De hkb kreeg er enige tientallen nieuwe leden bij, maar verloor ook leden door overlijden, bedanken of vertrek. Per 31-122015 had de hkb 994 leden. Op 16 januari werd de nieuwe locatie in station Naarden-Bussum officieel in gebruik genomen. Oudstationschef Smink verrichtte de openingshandeling en burgemeester Heijman hield een toespraak. De nieuwe locatie omvat een
hal, ontvangst-/werkruimte, archiefruimte, toiletgroep, keukenblok en (tijdelijk) een bergruimte. Circa 100 genodigden en leden
kregen een rondleiding.
De leden werd in januari een rondleiding in het Raadhuis van Hilversum aangeboden. Er waren 25 deelnemers. De Algemene
Ledenvergadering van 17 maart werd door 75 mensen bezocht. Klaas Oosterom had een presentatie over historische plekken in
Gooise Meren.
Na de pauze nam Herman Bierman afscheid als vrijwilliger en vrijwilliger Nel Krijnen-van Gog werd als Lid van Verdienste benoemd. Gea van der Horst en Gerard Bon werden op voordracht van het bestuur als nieuwe bestuursleden gekozen.
Vrijwilligers De activiteiten van de hkb worden verricht door 40 vrijwilligers, inclusief bestuursleden en redactieleden. Verder zijn
er bezorgers voor het Bussums Historisch Tijdschrift en KringNieuws. Vrijwilliger Wieger van Setten werd ernstig ziek; hij revalideert inmiddels. Vrijwilliger Frans Verwij ontving 5 januari de Kleine Johannes, het erkentenissymbool van de gemeente Bussum,
onder andere voor zijn werk voor de hkb. Vrijwilliger Nel Krijnen-van Gog werd op 24 april Lid in de Orde van Oranje Nassau,
onder andere voor haar werk voor de hkb.
Het bestuur is de vrijwilligers en de bezorgers dankbaar voor de toewijding waarmee zij zich hebben ingezet. Op 11 december was
er een feestelijke bijeenkomst met een diner voor alle vrijwilligers ten huize van oud-penningmeester Peter Heyen. Wij zijn hem
erkentelijk voor het gebruik van zijn woning.
Bestuur Het bestuur vergaderde negen keer en bestaat uit: Jan Lieste, vice-voorzitter, tevens bestuurslid documentatiecentrum;
Klaas Oosterom, secretaris; Frank de Groot, lid, tevens redactielid Bussums Historisch Tijdschrift (bht). En vanaf de jaarvergadering:
Gea van der Horst, lid en beoogd voorzitter en Gerard Bon, penningmeester. Gea kreeg op 13 april een dochter en bleef vooralsnog
bestuurslid. Frank trad 31 december af vanwege zijn functie bij de nieuwe gemeente Gooise Meren.
Het bestuur heeft met leden van b&w diverse keren overleg gehad over monumenten, ramen en nieuwe gemeente.
De gemeente Bussum schonk de hkb een aantal glas-in-lood ramen van onbekende oorsprong die in de kelder van het gemeentehuis waren opgeslagen. Doel is om deze ramen aan geïnteresseerden, woonachtig in Bussum, over te dragen. Luud Wierenga en
Gijs Vorstman maken een inventarisatie en doen in 2016 een voorstel aan het bestuur om tot uitreiking van de ramen te kunnen
overgaan.
Twee keer werd een lijst met monumentwaardige panden aanbevolen en besproken. Mevrouw Jenneke van Diest-Nelemans van
de gemeente Bussum was de contactpersoon voor monumenten(zorg).
Financiën Ook het afgelopen jaar heeft de hkb van haar leden en de gemeente voldoende geld ontvangen om haar kosten te dekken, een aantal activiteiten te organiseren en drie tijdschriften uit te geven.
Veel leden maakten een hoger bedrag over dan de gevraagde contributie. Daar zijn wij hun heel dankbaar voor. Dankzij een
groot aantal sponsoren en de grote inzet van vrijwilligers heeft het boek Zicht op Mariënburg de vereniging een positief resultaat
opgeleverd.
De stichting Piramide heeft aan de hkb een beamer geschonken ter waarde van € 736.
Einde boekjaar is € 1.400 gereserveerd voor het op peil houden van de apparatuur en software. Een goed functionerende ict is
nu zeer belangrijk voor de hkb.
Partners van de Kring De hkb werkt voor Open Monumentendag samen met cultureel/historisch georiënteerde organisaties in
Naarden en Muiden. Onder de paraplu van de stichting ‘Tussen Vecht en Eem’ wordt samengewerkt om de historie van Gooise
Meren aandacht te geven: een reizende tentoonstelling van elf banners, gegidste bustochten, lesmateriaal voor scholen en een
fiets/wandelroute.
De bibliotheek ontving € 10.000 van het Rabofonds om een ‘TouchTable’ aan te schaffen. De hkb droeg € 1.500,- hieraan bij uit
de reservering voor jeugdeducatie en leverde diverse presentaties voor de tafel en zal dat blijven doen. Op 20 februari stelde de
wethouder Nen van Ramshorst de tafel in gebruik.
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Documentatiecentrum Via bezoek, brief, e-mail en telefoon komen het hele jaar door verzoeken en vragen binnen. Deze worden
door diverse personen op het documentatiecentrum behandeld, afhankelijk van hun speciale kennis.
Het beschrijven, digitaliseren en invoeren in de database van reeds aanwezig en nieuw materiaal is een proces waar een groot
aantal vrijwilligers al jaren thuis of in het centrum mee bezig is. Op 31 december waren er ruim 21.000 objecten ingevoerd.
Dit is een continu proces wat nooit zal ophouden omdat er steeds nieuw materiaal binnenkomt. Verder is er ook oud materiaal
wat nog in de database ingevoerd moet worden.

Activiteiten en publicaties
Rubriek Elke week staat in BussumsNieuws en NaarderNieuws de rubriek ‘Uit de Historie van Bussum en omgeving’. Sinds 2006
zijn er 440 afleveringen verschenen. Ze zijn op www.historischekringbussum.nl te vinden. Sinds 5 maart staat er in de Gooi en
Eembode wekelijks een afbeelding met toelichting onder het motto ‘Blik in het verleden’.
De hkb heeft de eindredactie.
Het Bussums Historisch Tijdschrift In 2015 is het bht drie maal verschenen. In april was het thema ’70 jaar Bevrijding’; in september sloot het met ‘Glas-in-lood’ aan op het omd-thema Kunst en Ambacht, en in december werden Bussumse familiebedrijven
beschreven. De redactie bestaat uit 4 leden. Vrijwilliger Paul Klein is bezig de eerdere jaargangen via de website en internet opvraagbaar te maken.
Website De website www.historischekringbussum.nl was
steeds actueel en up-to-date. Via de website kunnen de
database en veel oude jaargangen van het tijdschrift geraadpleegd worden.
Boeken Samen met de Congregatie van O.L.V. van Amersfoort is het boek Zicht op Mariënburg samengesteld. Uitgeverij Enter zorgde voor de druk van het boek. Op 3 september werd het boek feestelijk gepresenteerd. Dank zij vele
sponsors, medewerkers in en buiten de kring en 300 voorinschrijvingen werd het boek inhoudelijk, publicitair en financieel een succes.
Een boek met de werktitel Bye bye Bussum zal aspecten van
199 jaar gemeente Bussum als inhoud krijgen. Het boek zal
in de loop van 2016 door Enter worden uitgegeven; het initiatief en de inhoud komen van de hkb.
Open Monumentendag/Bussum cultureel Op zaterdag 5 september stond de hkb op Bussum Cultureel en werd meegewerkt aan
een kleine Vincent Van Gogh-manifestatie, naar aanleiding van diens 125ste sterfdag.
De hkb heeft de Open Monumentendagen (omd) op 11, 12 en 13 september georganiseerd. Op 11 september was er een Instawalk,
waar leerlingen van het Goois Lyceum in het centrum werden rondgeleid en foto’s maakten, die via Instagram op een groot ledscherm te zien waren. Deze activiteit werd later afgerond door plannen voor het centrum van het dorp te bespreken. Op zaterdag
was het Glas-in-lood atelier van de Eerste Bussumse Glashandel in de Kapelstraat opengesteld en waren er wandelingen in het
oude dorp langs glas-in-lood ramen. ’s Zondags werden fietstochten georganiseerd langs glas-in-lood ramen in villawijken. Het
documentatiecentrum in het station was ontmoetingsplaats met een diapresentatie. Op beide dagen kon men met oude autobussen rondritten maken door Gooise Meren.

Andere activiteiten
Meestal op verzoek werden er wandelingen begeleid, lezingen/presentaties verzorgd, excursies gehouden en meegewerkt aan
diverse activiteiten van anderen. Totaal circa 25 keer.
Toekomst
De hkb functioneert in 2016 in de nieuwe gemeente Gooise Meren, waar ook andere erfgoedorganisaties actief zijn. Samenwerking zal meer dan vroeger mogelijk en wellicht gewenst zijn. De vereniging staat daar voor open. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en zal hierover indien aanleiding ontstaat tijdig en inhoudelijk communicatie hebben met de leden. De primaire taak van
de Historische Kring blijft om de geschiedenis van Bussum vast te leggen, te beheren en de kennis erover te verspreiden en ter
beschikking te stellen.
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Gratis tocht door Gooise Meren

Schenkingen

Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg vormen sinds
1 januari 2016 de gemeente Gooise Meren. De hkb
biedt haar leden een bijzondere tocht aan, gesponsord
door deze nieuwe gemeente. Met gidsen, die de historie
kennen, kunt u een bus- en wandeltocht maken door
dit stuk van de Gooi- en Vechtstreek, onderbroken door
een koffiestop. Erfgoedorganisaties, waaronder de hkb,
hebben deze bustocht uitgezet, die langs de historische
gebouwen en locaties in Gooise Meren leidt.
Behalve de vestingen Naarden en Muiden komen ook
Bussum en Muiderberg, villawijken, buitengebieden,
verdedigingswerken, parken en meren voorbij. Gidsen
vertellen erover tijdens de rit en tijdens twee wandelingen. De tocht vindt plaats in een luxe touringcar. Mocht
u slecht ter been zijn dan kunt u tijdens de wandelingen
blijven zitten.
U wordt van harte uitgenodigd mee te gaan; alleen, samen of met een groep(je). En wel op zaterdag, 12 maart.
Om 13.30 uur start de bustocht vanaf Sportcentrum/
zwembad De Zandzee, Struikheiweg 14 Bussum. Hier
eindigt de tocht ook, omstreeks 16.30 uur.
Geef u op via bustochtgooisemeren@tussenvechteneem.
nl. Bent u lid van de hkb, geef dat dan aan. De hkb
betaalt dan voor u. Als lid kunt u ook iemand anders (b.v.
uw partner) opgeven die gratis mee kan. Zonder kosten
meegaan geldt ook als u aangeeft lid van de hkb te willen worden (voor € 15 per jaar). Na ontvangst van een
bevestigingsmail is uw inschrijving rond.
Niet-leden kunnen ook mee, maar betalen een bijdrage
van € 5 per persoon. Later dit jaar zullen er nog meer
tochten georganiseerd worden. Bij voldoende belangstelling ook vanuit Naarden en Muiden. Houdt daarvoor de
plaatselijke en regionale bladen in de gaten.

Uit de nalatenschap van mevr. Langemeijer ontvingen
wij een deel van het archief en een schilderij. •Van fam.
Bergman: oorlogsarchief en posters. •Van fam. Florijn:
politietegel en bord. •Van dhr. Henk van Dijk: scherf van
in Bussum neergestort vliegtuig. •Van dhr. J. Bouman: het
archief. •Van dhr. Bas in ’t Veld diverse schilderijen (zie
afbeelding). •Van
fam. Havránek:
diverse stukken
uit de verzameling. •Van Th.
De Booy: 40 jaar
van Meurs. •Van
mevr. Laoût: een
verlofpas van
G.H.de Beer. •Van fam. De Ruiter: kopergravure Raadhuis. •Van mevr. G. Ridderbos: 24 expl. van tijdschrift
Jazz-Expres. •Van mevr. Kreytz-Hoelen: ets van de
Zandzee. Verzameling van dhr. De Vrankrijker: Poëziealbum, boeken en schilderijen. •Van Gem. Bussum:
ijzeren staaf afkomstig van begraafplaats, en div. kleine
dingen. •Van mevr. Evers: tekening kerken. •Van mevr.
Edith Nagel: foto’s Zr. Josephine, Mariënburg. •Van
A. Sloothaak: bouwtekeningen Hamerstraat e.a. spullen. •Van de firma Banis: familie-archiefstukken. •Van
dhr. F. de Groot: Glas Gemeente Bussum. •Van A.
Koene: bord Roozenboom. •Van Steenman: tasje met
opdruk. •Van dhr. Mulder: diverse familie foto’s. Van
mevr. Cloosterman: boek de Olmen. •Van mevr. Betty
Ruizendaal: fietsplaatjes. •Van mevr. L. Beijers: aquarel
van molen de ‘Wandelaar’, jaren 1930, van Piet Koning.
•Correspondentie van dhr. Wm S.B. Klooster (Jodocus).
•Van mevr. M.T. Bijlard: PP-presentatie 1918-2008 Kath.
Vrouwen Gilde Nrd-Bsm. •Van dhr. J.J. Hendriks te
Naarden: Schoolprogramma’s en schoolkranten van het
Chr. Lyceum Bussum. •Van mevr. J.C.E.W. van Dijk te
Bussum; schriften met ingeplakte gedichten van Clinge
Doorenbos. •Van mevr. Wedman: oude foto’s van Bussum. •Van mevr. De Wal: lijst van Bussumse bijnamen.
•Van dhr. H. Visser: ingelijste oude prent van ’t Dorp
Bussem.

Gooise Trammonument te Muiderberg.

Colofon
KringNieuws is het communicatiemiddel van het bestuur van de Historische Kring Bussum (hkb) met zijn leden,
als inlegblad van het Bussums Historisch Tijdschrift of als afzonderlijk informatiebulletin.
Vormgeving/opmaak Anneke van de Koppel
Het bestuur
Voorzitter en bestuurslid documentatiecentrum Jan Lieste tel. 035-6935281/06021841931, lieste@zonnet.nl
Secretaris Klaas Oosterom, tel.035-6914336, oosteromnc@gmail.com
Penningmeester Gerard Bon, 035-6915939, gerardbon@telfort.nl
Algemeen bestuurslid en redactie tijdschrift Gea van der Horst, 035-0611513692, geavanderhorst@gmail.com
Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, is zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.
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