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 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.

KringNieuws maart 2018-1

Gevelsteen in de Hofstede Oud-BussemVan het bestuur
In dit KringNieuws vindt u het verslag over 
het reilen en zeilen van de hkb in 2017. 
En de uitnodiging voor de jaarvergade-
ring, waarin hovenier Jan Loggen de 
geschiedenis van Oud-Bussem komt 
vertellen. Jan Loggen is tevens gids bij 
de rondleidingen over het landgoed en 
de hofstede Oud-Bussem, dat op het 
grensgebied van Naarden en Huizen ligt. 
Gratis voor leden! 
Het bestuur van de hkb heeft de afgelo-

pen periode te kampen gehad met ziektes. Ons 
nieuwe bestuurslid Adriana van den Berg zal wegens 
revalidatie nog geruime tijd afwezig zijn. Zij ziet uit 
naar het moment dat zij zich weer zal kunnen inzetten. 
Voorzitter Jan Lieste moet om gezondheidsredenen een 
stap terug doen. We zijn blij dat oud-voorzitter  Adriaan 
Branderhorst in het begin van dit nieuwe jaar het be-
stuur tijdelijk is komen versterken. 
Het bestuur stelt een nieuw bestuurslid voor: Nol Ver-

hagen, al weer enige jaren eindredacteur van Bussums 
Historisch Tijdschrift (bht). Hij zal na zijn verkiezing 
het secretariaat van Klaas Oosterom overnemen. 
Het bestuur ziet uit naar uw komst op 20 maart a.s.

Klaas Oosterom, secretaris

Excursie naar Oud-Bussem 
Oud-Bussem en Bosch van Bredius zijn bekende 
namen in het grensgebied tussen Naarden en Hui-
zen. Rijke buitenstaanders zijn aan de historie van 
het gebied verbonden. Zo vestigde baljuw Paulus van 
Loo zich in 1569 vanuit Muiden op de hofstede Oud-
Bussem. In 1629 wordt de Amsterdammer Tijmen 
Hinlopen, rijk geworden door graanhandel en walvis-
vaart, eigenaar. Bijna twee eeuwen later is Abraham 
Bredius niet alleen eigenaar, maar koopt er zoveel bos, 
weiland, akkers, water en onroerend goed bij dat het 
terrein tot aan de uitspanning Jan Tabak reikt. Zijn 
kleinzoon Abraham was kunstkenner en directeur van 
het Mauritshuis. Joannes van Woensel Kooy moet zeker 
worden genoemd. Met zijn vermogen stichtte hij sa-
men met Floris Vos de huidige hofstede Oud-Bussem, 

een modelzuivelbedrijf. Echter, nadat de 
eerste steen voor het geweldige bedrijfs- 
en woonproject was gelegd, overleed hij 
in 1903 op 25-jarige leeftijd. Het ideële 
project werd voortgezet, maar ging toch 
ter ziele. Vele stukken grond moesten 
worden verkocht. Op het terrein naast 

de hofstede is nu het landgoed Oud-
Bussem, waar het softwarebedrijf SAS is 

gevestigd. 
De excursies onder leiding van een gids zijn 

op donderdag 29 maart en op vrijdag 6 april, aanvang 
14.00 uur. Deelname voor leden, eventueel met intro-
ducé, is gratis. Niet-leden kunnen mee als ze lid van 
worden de hkb (min. € 15 per jaar). 
Aanmelden: oosteromnc@gmail.com. 
Vermeld de datum van uw keuze, wel/niet met introdu-
cé en geef aan of u lid bent of wilt worden. U ontvangt 
een bevestigingsmail met exacte informatie.

Algemene ledenvergadering
op dinsdag 20 maart 2018 in de Wilhelminakerk.
Welkom vanaf 19.30 uur.
20.00 uur: Presentatie door Jan Loggen over Oud-Bus-
sem. Deze lezing is een mooie introductie als u aan de 
excursie deelneemt. 
21.00 uur: Pauze, met daarin een drankje van het be-
stuur. 
21.30 uur: Algemene ledenvergadering. 



2

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van Algemene ledenvergaderingen 2017*
3. Jaarverslag 2017* (zie dit KringNieuws)
4. Exploitatierekening 2017* 
5. Balans per 31-12-2017* 
6. Verslag Kascommissie 2017 en verkiezing kascom-
missie 2018

7. Vaststelling begroting 2019*
8. Bestuur. Verkiezing nieuw bestuurslid Nol Verhagen 
(zie blz. 4) 
9. Rondvraag
10. Sluiting

JAARVERSLAG 2017 HISTORISCHE KRING BUSSUM (HKB)

Inleiding
De hkb is een erfgoedvereniging in de gemeente Gooise Meren. De doelstelling van de vereniging is 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.

Vereniging en organisatie
Leden   De hkb heeft per 31 december 2017 946 leden. Communicatie vond plaats via KringNieuws, de website, BussumsNieuws 
en NaarderNieuws en de Facebookpagina. Een digitale Nieuwsbrief is in voorbereiding.
De Algemene Ledenvergadering op 25 april werd door 
ongeveer 100 mensen bezocht, waarin vooraf een film 
van de familie Lucassen werd vertoond over het grote 
gezin dat in 1939-1940 tegenover station Naarden-
Bussum woonde. In de ledenvergadering werden Jan 
Lieste en Klaas Oosterom als bestuursleden herkozen. 
Beiden gaven aan in de komende jaren een stapje terug 
te willen doen. Adriana van den Berg-van Bart werd als 
nieuw bestuurslid gekozen. Omdat er een nieuwe kas-
commissie benoemd moest worden en er in verband 
met anbi-eisen een kleine verandering in de statuten 
nodig was, was een extra ledenvergadering uitgeschre-
ven, die op 30 mei plaatsvond. De jaarrekening werd 
goedgekeurd en het bestuur heeft decharge gekregen voor het financiële beleid over 2016.

De hkb bood haar leden een excursie aan naar het Scheepvaarthuis in Amsterdam, 
een bouwwerk in de stijl van de Amsterdamse School. Op vier data in april namen 
75 leden en introducés aan de excursie deel.
Vrijwilligers   De activiteiten van de hkb worden door 35 vrijwilligers verricht, inclu-
sief bestuurs- en redactieleden. Verder zijn er bezorgers voor het Bussums Historisch 
Tijdschrift (bht) en KringNieuws. Vrijwilliger en Lid van Verdienste Herman Bierman 
overleed op 18 februari. Verschillende vrijwilligers en bestuursleden waren door ziekte 
of anderszins korte of langere tijd uitgeschakeld. Het bestuur is de vrijwilligers en de 
bezorgers dankbaar voor hun inzet. Voor een door het bestuur aangeboden diner ten 
huize van oud-penningmeester Peter Heyen in december, schoven veel vrijwilligers aan.
Bestuur   Het bestuur bestond uit: Jan Lieste, voorzitter, met tevens als aandachtsveld 
het documentatiecentrum; Klaas Oosterom, secretaris; Gerard Bon, penningmeester, 
Gea van der Horst, lid; Adriana van den Berg-van Bart, lid. 
Financiën   In het afgelopen jaar heeft de hkb van haar leden contributie en van de ge-
meente Gooise Meren subsidie ontvangen om de activiteiten mogelijk te maken. Veel 
leden maakten een hoger bedrag over dan de minimum contributie van € 15 per jaar. 
Wegens opheffing van de Stichting Ceintuurbaan ontving de hkb € 600. Het anbi-
team van de Belastingdienst toetste onze anbi-status en concludeerde dat deze na een 
kleine aanpassing van de statuten gecontinueerd kan worden. De vereiste aanpassing 
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Samenwerking  Onder de paraplu van de stichting Tussen Vecht en Eem heeft de hkb met collega-verenigingen de nieuwe 
gemeente Gooise Meren onder de aandacht van publiek gebracht door lezers van de huis-aan-huisbladen te vragen foto’s in 
te sturen. Het resultaat was niet voldoende voor een boek, maar de gemeente gaat in 2018 de mooiste foto’s op verschillende 

Tijdens de lezing op de jaarvergadering.

In het trappenhuis van het Scheepvaart-
huis.

Foto: Jaap van Hassel

* Te downloaden via historischekringbussum.nl en te verkrijgen 
bij het HKB-centrum in de lage linkervleugel van station Naarden-
Bussum.

Foto: Ingrid Handjes
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manieren aan de inwoners tonen. Namens de hkb hebben leden zitting in de Monumentencommissie en in de Straatnamen-
commissie van Gooise Meren.
Documentatiecentrum   Via bezoek, brief, e-mail, Facebook en telefoon komen verzoeken en vragen binnen. Het beschrijven, 
digitaliseren en invoeren in de database van reeds aanwezig en van nieuw ontvangen materiaal is een proces waar een groot 
aantal vrijwilligers al jaren thuis of in het centrum mee bezig is. Op 31 december waren ruim 26.000 data (foto’s, afbeeldingen, 
films, artikelen, documenten, boeken, brochures) over de geschiedenis van Bussum en haar inwoners ingevoerd. Dit digita-
liseren is een voortgaand proces omdat er steeds nieuw materiaal binnenkomt. De hkb heeft een bibliotheek van meer dan 
500 boeken over Bussum/’t Gooi of van de hand van Bussumse auteurs. Al deze informatie wordt gebruikt door vrijwilligers 
om de publicaties en de activiteiten van de hkb te ontwikkelen en uit te voeren. De digitale informatie is on-line ook beschik-
baar voor het publiek.

Activiteiten en publicaties
Rubriek   Elke week staan in BussumsNieuws en NaarderNieuws artikelen in de rubriek ‘Uit de Historie van Bussum en omge-
ving’. Deze artikelen zijn te vinden op www.historischekringbussum.nl en op www.facebook.com/HistorischeKringBussum/
Het Bussums Historisch Tijdschrift   In 2017 verscheen het bht driemaal. In april was het thema ‘Amateurtoneel’ ; in september 
sloot het met ‘Erfgooiers en De Fransche Kamp’ aan op het Open Monumentendag-thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’, en 
in december was het thema ‘Beeldend kunstenaars in Bussum’. De artikelen in BussumsNieuws en NaarderNieuws en bht zijn 
vaak door vrijwilligers geschreven, die daarvoor onder andere gebruik maken van de database en het documentatiecentrum van 
de vereniging. 

Sociale media   De website www.historischekringbussum.nl wordt actueel gehouden. Een werkgroep gaat 
de website moderniseren. Via de website kunnen de database en veel oude jaargangen van  het verenigings-
tijdschrift worden geraadpleegd. De Facebookpagina van de hkb mag zich verheugen in een groeiend 
aantal bezoekers en volgers. 

Boeken   
Er verschenen in 2017 vijf boeken over Bussumse/Gooise historische onderwerpen, waaraan de hkb direct 
of indirect medewerking verleende: 
 Huize Boschrand en andere verhalen uit het Brediuskwartier 
 Bensdorp, Bussum, Bovenaan!
 Erfgooiers geportretteerd
 Het Gooi. Interieurportretten van villa’s en landhuizen 1875-1945
 Singel 6 & Bouvy – een band van 113 jaar

Open Monumentendag 
Het landelijk thema van de Open Monumentendag 

was: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De hkb accentueerde in het week-
end van 9 en 10 september de onderwerpen ‘Erfgooiers’ en ‘Seizoenkam-
peerterrein De Fransche Kamp’. Artikelen in het bht, publicaties in Bus-
sumsNieuws en NaarderNieuws en op Facebook, een kranteninterview en 
flyeren in het dorp gaven ondersteuning. Een PowerPointpresentatie over 
de geschiedenis van de erfgooiers draaide zaterdagmiddag in het hkb-cen-
trum en op zondagmiddag in de kantine van De Fransche Kamp. De vijf 
banners die de geschiedenis van de erfgooiers uitbeelden, stonden die mid-
dagen opgesteld en medewerkers gaven inlichtingen. In en bij De Fran-
sche Kamp waren die zondagmiddag tal van andere activiteiten: een ten-
toonstelling over de Fransche Kamp, een zweefmolen, een fotowedstrijd en 

bunkerwandelingen. De hkb 
nam deel aan de Week van de Erfgooier van 29 oktober-3 november, met een kran-
tenpublicatie, een lezing en informatie in bibliotheken.

Andere activiteiten 
Er waren dit jaar wandelingen onder begeleiding, lezingen/presentaties, excursies, en 
er werd meegewerkt aan activiteiten van anderen. Hierbij werden zeer uiteenlopende 
groepen bereikt, van jonge kinderen (vakantiefestival) tot rolstoelouderen. De hkb 
organiseerde dorpswandelingen, wandelingen naar de bunkers uit 1918 en naar een 
kamp uit 1809 in en bij De Fransche Kamp. De hkb was ten minste 15 keer actief. 

Informatieborden over Erfgooiers op Open Monumen-
tendag.

Erfgooiersprotest in 1903.Schilderij van Ferdinand Hart Nibbrig.

Foto: Jaap van Hassel

Op 11 november werd 

het boek over Bensdorp 

gepresenteerd.
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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

Leden Gea van der Horst, 035-0611513692, geavanderhorst@gmail.com en Adriana van den Berg-van Bart

E-mail hkb hist.kring.bussum@planet.nl

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. 

Even voorstellen: 
Nol Verhagen

Ik ben (in 1948) in 
Brabant geboren, 

wat nog steeds aan 
mijn tongval is te 
horen, maar woon 
al vanaf 1991 “in het 
Noorden”. Ik ging 
toen bij de UvA wer-
ken als directeur van 
de Faculteit der Let-
teren. Vanaf 1997 tot mijn pensionering in 2013 was ik 
directeur van de Universiteitsbibliotheek van de UvA. 
Van oorsprong ben ik Neerlandicus. Dat komt goed van 
pas bij mijn werk als (hoofd)redacteur van het  Bussums 
Historisch Tijdschrift, een functie die ik met heel veel 
plezier vervul sinds begin 2014 (vanaf jaargang 30, 
nummer 1). Verder ben ik een actief koorzanger bij 
Toonkunst Bussum, waarvan ik ook al enkele jaren 
voorzitter ben.

Schenkingen
 Van de leden, boven hun contributie: € 2229,52.
 Van de opgeheven vboc (Vereniging Belangengroep 
Omwonenden Ceintuurbaan): € 600.
 Ontvangers Glas-in-lood ramen € 100.  Uit erfenis 
van H.Bierman: diverse documenten, foto’s en voor-
werpen.  Veronica den Breejen: glas Crescendo.  
 Noud van Schrojenstein Lantman: Vaandel Ned. R.K. 

Bond van Handelskantoor- en winkelbedienden (zie 
afbeelding).  Chris Leenders: boeken van Cissy van 
Marxveld.  J.Klijnman: Petten GW.  J.Hoelen: foto-
archief en diverse voorwerpen.  J.Schrejel: Fotoboekje 
over bevrijding van Naarden en Bussum.  Mevr. Bijel-
Smid: brieven en documenten.  J. de Heer: oorlogs-
kranten.  Schelperoort: eigen gemaakte miniatuur 
houten boerenkar.  H.Kos: drukwerk verzameld sinds 
1942.  H.J.Hendriks:  koperwerk, gevonden tussen 
het plafond van huis op de Van Eedenweg. 
Alle gevers hartelijk dank.

Toekomst 
De hkb is een zeer actieve erfgoedvereniging binnen Gooise Meren, met de nadruk op Bussum en omgeving. Behalve het ver-
zamelen, vastleggen, digitaliseren en ter beschikking stellen van gegevens, afbeeldingen, films en voorwerpen uit het verleden, 
publicaties, activiteiten voor leden en niet-leden en alert zijn op het behoud van erfgoed, staat de vereniging ook open om op 
nieuwe manieren de historie voor het publiek zichtbaar en invoelbaar te maken. Voor samenwerking staat de vereniging open. 
Het bestuur volgt de ontwikkelingen en neemt initiatieven.

’

‘


