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Van het bestuur
Deze editie van KringNieuws doet verslag van het reilen 
en zeilen van de vereniging in 2018 en fungeert tevens 
als oproep voor de Algemene ledenvergadering (avl) van 
4 april a.s. Voorafgaand verzorgt de Hilversumse histo-
ricus Pieter Hoogenraad een voordracht over Sint Vitus, 
die in het Gooi, maar niet alleen daar, wordt vereerd. 
Het bestuur ziet ondanks de nodige tegenslagen terug 

op een succesvol jaar. Het kostte veel moeite om het 
gat dat Jan Lieste had achtergelaten te vullen. Jan ver-
zette veel werk voor de hkb. Veel van zijn werkzaam-
heden moesten worden overgenomen door de andere 
bestuursleden en door vrijwilligers van het documen-
tatiecentrum. Tijdens de avl van 2018 werd Nol Ver-
hagen als bestuurslid geïnstalleerd en werd Martin Kip 
geïntroduceerd als aspirant bestuurslid. Beiden hebben 
het afgelopen jaar volledig meegedraaid in het bestuur. 
Penningmeester Gerard Bon zag zich door persoonlijke 
omstandigheden genoodzaakt terug te treden als be-
stuurslid. Gelukkig bleef (en blijft) hij wel de financiële 
administratie van de vereniging beheren. De functie van 
penningmeester wordt tijdelijk waargenomen door Nol 
Verhagen
Het bestuur prijst zich gelukkig dat Leo Thijssen, 

voormalig schoolleider in Naarden en Laren, en Willem 
Steenkamp, voormalig registeraccountant (en bezorger 
van Bussums Historisch Tijdschrift (bht) bereid zijn ge-
vonden het bestuur te komen versterken. Uiteraard zal 
Martin Kip nu als bestuurslid worden geïnstalleerd. Het 
bestuur ziet uit naar uw komst op 4 april a.s.

Het verhaal van Sint Vitus 
Niet alleen in Bussum, maar ook in de andere plaatsen 
in het Gooi staat een kerk die is gewijd aan Sint Vitus 
– in Hilversum en Naarden staan er zelfs twee. Alleen 
 Laren vormt een uitzondering. Onze regio is niet de 
enige plek waar deze heilige wordt vereerd. In de hele 
wereld zijn niet minder dan 1300 kerken aan Sint Vitus 

gewijd en 150 plaatsen 
bezitten relieken van 
hem. 
Wie was Sint Vitus, 

waaraan dankt hij zijn 
heiligheid en waarom 
wordt hij in het Gooi 
vereerd? Daarover vertelt 
de Hilversumse histori-
cus Pieter Hoogenraad 
in een boeiende presen-
tatie. 

Excursie/wandeling in Hilversum
Eeuwenlang was Hilversum een brinkdorp tussen de 
boekweitvelden op de zandgronden. Maar na de komst 
van het spoor werd het dorp, net als Bussum, ontdekt 
door projectontwikkelaars, ondernemers en forenzen. 
Villawijken verrezen en fabrieken openden hun poor-
ten. Nog weer later werd Hilversum het centrum van de 
omroep. 
Deze wandeling onder leiding van ervaren gidsen van 

de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk laat 
u kennismaken met hoogtepunten uit de Hilversumse 
cultuurgeschiedenis in zowel het historische centrum 

als het villagebied 
en vertelt over 
de hoogtepunten 
van de Hilver-
sumse cultuurge-
schiedenis.
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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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UW EMAIL ADRES GRAAG
Alle leden ontvangen dit KringNieuws. De HKB heeft sinds kort ook een digitale Nieuwsbrief voor leden en niet-leden. Hierin staan aankondigingen 

van lezingen, excursies en andere interessante gegevens voor onze leden. Wij hebben echter van veel leden helaas geen e-mailadres.  
Als u de digitale Nieuwsbrief ook wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar oosteromnc@gmail.com.  

Als u twijfelt of wij uw e-mailadres hebben, stuur dan toch een e-mail. Beter een keer te veel dan helemaal niet.

Sint Vitus, schutspatroon van het Gooi

Boerderij in  
Hilversum
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De wandeling vindt plaats op dinsdag 9 april en vrijdag 
12 april 2019.
Vertrek: 14:00 uur vanaf het Stationsplein (stadszijde) 

in Hilversum. Parkeren kan aan de overkant in de 
parkeergarage Silverpoint. Fietsen kunt u stallen bij 
het station in de rekken of in de betaalde fietsenstalling 
onder het station. 
Duur: anderhalf tot twee uur.
Opgeven: stuur een e-mail naar oosteromnc@gmail.com 

en vermeld datum van uw keuze en met hoeveel perso-
nen u wilt deelnemen. U ontvangt een bevestigingsmail. 
Voor leden van de hkb is deelname gratis; niet-leden 
betalen € 2 (contant te voldoen). De wandeling eindigt 
op de Kerkbrink.

Algemene Ledenvergadering
op donderdag 4 april 2019 in de koffiekamer van de  Wilhelminakerk
Welkom vanaf 19.30 uur
20.00 uur: Voordracht van Pieter Hoogenraad, ‘Het Ver-
haal van Sint Vitus, schutspatroon van het Gooi’

21.00 uur: Pauze, versnapering aangeboden door het 
bestuur
21.30 uur: Algemene ledenvergadering
1. Opening
2. Vaststelling notulen van de AVL 2018
3. Jaarverslag 2018 (zie deze editie van KringNieuws)
4. Staat van baten en lasten en balans 2018* 
5.  Verslag van de kascontrolecommissie, decharge 

kascontrole commissie 2018, benoeming kascontrole-
commissie 2019 (voorgedragen: Alexander Overdiep, 
Chris Leenders, reservelid Cees Bouman)

6. Vaststelling begroting 2019/2020
7.  Verkiezing nieuwe bestuursleden (voorgedragen: 

Martin Kip en…..)
8. Rondvraag en sluiting
Na afloop heffen we het glas op het nieuwe verenigings-
jaar.

JAARVERSLAG 2018 HISTORISCHE KRING BUSSUM

Inleiding
De hkb stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving te bevorderen en 
zet zich in voor het belang en het behoud van het cultureel en historisch erfgoed in ons dorp. De fusie met Muiden en Naarden 
tot Gooise Meren is (nog) geen aanleiding geweest het werkingsgebied van de vereniging te verruimen. Dat komt deels doordat 
de kennis en expertise van de hkb sterk op (de geschiedenis van) Bussum is gericht en deels doordat we aan Bussum onze 
handen vol hebben. In onze doelstelling wordt al de term ‘Bussum en omgeving’ gebruikt. Van oudsher worden de Hilversumse 
Meent en Naarden-bezuiden-de-vesting al tot die omgeving gerekend. De hkb staat open voor contacten en samenwerking met 
historische verenigingen en hun equivalenten in Muiden en Naarden.

Vereniging en organisatie
De hkb had per 1 januari ruim 1050 leden. Door gerichte acties rondom Bussum Cultureel en de Open Monumentdagen zijn 
ongeveer 150 nieuwe leden tot de vereniging toegetreden. Helaas ontvallen ons ook leden. De nieuwe leden zijn uitgenodigd 
voor een nadere kennismaking met de vereniging op het documentatiecentrum. Ongeveer 40 leden maakten daarvan gebruik. 
We hopen dat enkelen van hen ook ons team van vrijwilligers zullen komen ondersteunen. 
De lezing van Jan Loggen over Landgoed Oud-Bussum, ter gelegenheid van de alv, werd bijgewoond door ongeveer 100 leden 

en andere belangstellenden. Hiervan woonde de helft ook de aansluitende alv bij. Tijdens de alv werd Nol Verhagen geïnstal-
leerd als bestuurslid. Adriaan Branderhorst vervult vanaf het begin van 2018 ad interim de functie van voorzitter. Tevens werd 
Martin Kip aan de vereniging voorgesteld als aspirant bestuurslid. Op advies van de kascommissie werd een grotere reserve 
voor huisvesting in de begroting opgenomen, dit in verband met een mogelijk noodzakelijke verhuizing van het documentatie-
centrum in 2019. De terugtredende voorzitter Jan Lieste werd bij acclamatie tot Lid van Verdienste van de vereniging benoemd.
In de loop van 2018 zijn verschillende bijeenkomsten van bestuur en vrijwilligers georganiseerd om de organisatie te moderni-

seren en te stroomlijnen. Daarbij staan de kerntaken van de hkb centraal: het onderhouden van een documentatiecentrum, het 
uitgeven van bht en het organiseren van de Open Monumentdagen in Bussum. Om 
die taken goed te kunnen vervullen is echter een ondersteunend apparaat nodig in de 
vorm van een digitale infrastructuur, een website, een Facebookpagina en uiteraard 
een ledenadministratie etc. De vereniging heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 
Schroom niet u aan te melden!
Bestuur  Het bestuur bestond uit: Adriaan Branderhorst, voorzitter a.i.; Gerard 

Bon, penningmeester (tot november); Nol Verhagen, secretaris; Klaas Oosterom, lid; 
 Adriana van den Berg-van Bart, lid; Martin Kip, lid.
Documentatiecentrum  Het kloppend hart van de hkb is het documentatiecentrum 

dat is gehuisvest in station Naarden-Bussum. Hier bevinden zich de bibliotheek en 

* Deze stukken kunt u inzien en downloaden op  
www.historischekringbussum.nl
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het archief van de vereniging, hier wordt gewerkt aan de uitbreiding en de digitalisering van het archief (dat inmiddels meer 
dan 25.000 items omvat), hier komt de post binnen en hier worden de honderden vragen beantwoord die per telefoon en vooral 
per e-mail aan de hkb worden gesteld. Bovendien worden hier de bezoekers van de hkb ontvangen. Ten slotte fungeert het 
documentatiecentrum ook als vergaderplaats voor bestuur en commissies van de hkb. Het documentatiecentrum is gedurende 
4 dagdelen ‘in bedrijf’. 
In 2018 werden de computers van het documentatiecentrum vervangen en geüpdatet. Ook werd een begin gemaakt met de 

modernisering van de digitale infrastructuur (de website en de database). 

Publicaties en activiteiten
De hkb verzorgde in 2018 de wekelijkse rubriek ‘Uit de His-
torie van Bussum en het Gooi’, die zich, gelet op de reacties 
van lezers, in een grote belangstelling mag verheugen. bht 
verscheen drie keer, met als overkoepelende thema’s: het 
lager onderwijs in Bussum; de invloed van Europa in Bus-
sum (omd-nummer) en bouwen (en slopen) in Bussum. De 
afleveringen van ‘Uit de Historie van Bussum en het Gooi’ 
staan op de website en de Facebookpagina van de hkb (zie 
https://www.historischekringbussum.nl/index.php/publi-
caties/rubriek-in-bussumsnieuws). In het afgelopen jaar 
zijn ook bijna alle afleveringen van bht en zijn voorganger, 
Contactblad hkb, digitaal beschikbaar gemaakt (zie https://
www.historischekringbussum.nl/index.php/publicaties/
bussums-historisch-tijdschrift-contactblad). 
Verder publiceerde de hkb met financiële steun van Stichting Tussen Vecht en Eem een 

vernieuwde versie van de wandelroute Bussums Bijzondere Bomen. Dit boekje was gratis 
beschikbaar bij de hkb, de Openbare Bibliotheek en op het gemeentehuis.
De hkb organiseerde ook een aantal rondleidingen, wandelingen en fietstochten.
  Op 2 juni vond een rondleiding plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Nieuwe Hilver-

sumseweg, in het kader van de landelijke Week van de Begraafplaats. 
  In het kader van het Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht verzorgde de hkb op 24 juni en 

op 22 juli en 26 augustus drie zeer druk bezochte wandelingen door villawijk het Spiegel.
  In juli verzorgde de hkb een rondwandeling naar de bunkers uit de Eerste Wereldoorlog op de 

Fransche Kamp voor onze zusterorganisatie Albertus Perk uit Hilversum.
  In de vakantieweek gaf Frans Verwij voor deelnemende kinderen twee rondleidingen naar de-

zelfde bunkers.
  In het kader van de Week van de Erfgooiers ontwikkelde de hkb een fietstocht van 25 km 

rondom Bussum en Naarden. Op 18 oktober vond de fietstocht plaats met een tiental deel-
nemers. In hetzelfde kader verzorgde Klaas Oosterom op 12 oktober onder auspiciën van de 
Volksuniversiteit in de Openbare Bibliotheek een lezing over de erfgooiers.

   Ten slotte werden hkb-lid en erfgooier Jil Bakker en hkb-secretaris Nol Verhagen op 8 november 
door Gooi-TV geïnterviewd over de geschiedenis van de erfgooiers 
(zie https://www.historischekringbussum.nl/index.php/home/actueel/2088-tv-gesprek-over-erfgooiers).

Open Monumentendagen 
De Open Monumentendagen stonden dit jaar in het teken van het landelijke thema ‘In Europa’. Zoals gebruikelijk was het 
septembernummer van bht aan dit thema gewijd, met onder andere artikelen over de beide Wereldoorlogen, de Europese 
invloeden op leven en werk van Frederik van Eeden, de diverse architectonische stromingen omstreeks 1900, die ook in Bus-
sum zijn terug te vinden en het verhaal van de vlucht door Europa van de Joodse familie Joseph uit Naarden. Over dat laatste 
onderwerp maakte de Bussumse documentairemaker Annet Betsalel de indrukwekkende film Het Eerbetoon, die op donderdag 
6 september door de hkb aan de vooravond van de Open Monumentendagen onder grote publieke belangstelling in de Wilhel-
minakerk werd vertoond. 
Op zaterdag 8 september organiseerde de hkb in de tuin van Mariënburg een Europese markt die werd geopend door de Tsjechi-

sche ambassadeur in Nederland, mevrouw Jana Reinisova, in aanwezigheid van wethouder Alexander Luijten. In Mariënburg 
werd voorts een serie korte lezingen verzorgd, die goed bezocht (en gewaardeerd) werden. Ook was er een videopresentatie te 
zien van architectonische stromingen en hun invloed in het Bussum omstreeks 1900.
Op zondag 9 september verzorgde de hkb een gegidste wandeling door het Prins Hendrikpark, opnieuw gewijd aan architec-

tuur. Hieraan namen, verdeeld over 4 groepen, zo’n 60 personen deel.

 
 

BUSSUMS  
BIJZONDERE BOMEN

Wandelroute langs de bomen  
in het Brediuskwartier

Het Brediuskwartier in Bussum is een aantrekkelijke wijk uit de jaren  

twintig en dertig van de vorige eeuw, waarbij bij het inrichten gebruik is 

gemaakt van de hoogteverschillen en de vaarten die bij de zandafgraving zijn 

ontstaan. Ook aan de variatie in villabouw werden eisen gesteld.  

Sinds 2009 is de wijk een beschermd dorpsgezicht. 

De wandelroute door plantsoen, park en wijk in dit boekje voert  

langs tientallen bomen, struiken en planten die met kennis  

van zaken zijn beschreven. 

Voor bezoekers met wandelwagens en voor minder validen zijn op een 

plattegrond alternatieven aangegeven. De wandeling kan gemakkelijk worden 

ingekort of onderbroken. U kunt op diverse plekken weer starten. 

Veel plezier!  

WandelboekBRedius.omslag.4/0.indd   1 14-05-18   10:49
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Colofon
KringNieuws is het communicatiemiddel van het bestuur van de Historische Kring Bussum (hkb) met haar leden.  

Het verschijnt als inlegblad van het Bussums Historisch Tijdschrift (bht) of als afzonderlijk bulletin.  
Leden wier e-mailadres bij de hkb bekend is, ontvangen daarnaast periodiek een digitale Nieuwsbrief.

Vormgeving/opmaak Anneke van de Koppel

Bestuur
Adriaan Branderhorst  voorzitter a.i. brandera@xs4all.nl

Nol Verhagen  secretaris nolverhagen@xs4all.nl
Martin Kip  martin_a_kip@hotmail.com

Adriana van den Berg  acvandenbergvanbart@hotmail.com
Klaas Oosterom  oosteromnc@gmail.com

E-mail   historischekringbussum.nl
Webside  www.historischekringbussum.nl 

Facebook  www.facebook.com/HistorischeKringBussum 
Telefoon  035-6912969

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.

Schenkingen
Verzameling Renee de Clercq van Katy Coucke.  
Rekeningenboek 1923-1924 van de fa. J.W. Beijer, van 
de Heer Beijer uit Groesbeek.  Bijbel geschonken aan 
W. Van Riessen op Kamp Gooiland.  In bruikleen foto-
album landing Amerikaans vliegtuig op de hei op 13 mei 
1945, van de Familie Hillen.  Wandbord wandel sport 
de Kievit, N. Pieneman.  Herbarium van M.E.T. Jansen 
en uitgebreide informatie over de beginjaren ziekenhuis 
Gooi Noord.  Tekening van Chr. Nielsen van de Ge-
meente Bussum.  Uitgebreide informatie over diverse 
onderwerpen in Bussum, van D. Albach.  Ingelijst 
drankvergunning Kerkstraat 18, van De Vaal van IJssalon 
Irene.  2 fotoboeken van de Bussumse Fotoclub, van 
D. de Boer.  Informatie en schilderij van Landhuis De 
Beek, van Estate Solutions in Naarden.  Medaille t.g.v. 
de eerst miljoen van de IJsfabriek op 4 juli 1929 afkom-
stig van Slagerij Groenou, geschonken door Mw. Pouw 
Schipper.  Fotoverzameling van Joke Vos.  2 kaarten 
van ´t Gooi van Clara van de Weijer.

Kennismaking met nieuwe bestuursleden
Willem Steenkamp

Ik ben 72 jaar geleden geboren in Naarden (in het 
Diaconessenhuis) en heb vervolgens mijn hele leven 

in Bussum gewoond. 
Van beroep was ik 
registeraccountant. Ik 
ben werkzaam geweest 
bij twee van de grote 
accountantskantoren, 
maar de langste tijd 
heb ik gewerkt als 
zelfstandige. Ik ben nog 
niet helemaal gestopt 
met werken. Ik ben 
ik al heel lang lid van 
de hkb en ben ook 
best alweer een tijd de 
bezorger bij mij in de 
buurt van het bht. In 
de loop der jaren ben ik 
met veel plezier pen-
ningmeester geweest 
van een aantal grote 
en kleine verenigingen 
en stichtingen. Ik zie er naar uit om ook bij de hkb 
deel uit te gaan maken van het bestuur (interessante en 
boeiende onderwerpen, lijkt me) en om de functie van 
penningmeester te vervullen. 
 

Toekomst
De hkb zal conform haar doelstellingen voortgaan met het documenteren van de Bussumse historie. Daarbij zullen digitale 
middelen een steeds belangrijker plaats innemen. Er is veel werk te doen aan de database en de website en de Facebookpagina 
van de hkb. 
Een punt van bijzondere aandacht en zorg is de mogelijke verhuizing van de hkb naar een andere locatie. Het is op dit mo-

ment immers onzeker of de hkb na 2019 nog in het stationgebouw gehuisvest kan blijven. 

‘

’


