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Van het bestuur
Op 7 mei j.l. overleed op 80-jarige 
leeftijd tot ons verdriet onze oud-voor-
zitter en Lid van Verdienste Jan Lieste. 
Tijdens de crematieplechtigheid op 
woensdag 15 mei j.l. sprak onze voorzit-
ter a.i. Adriaan Branderhorst over de grote 
verdiensten van Jan voor de hkb gedurende vele 
jaren.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april j.l. 

zijn maar liefst 3 nieuwe ereleden benoemd: aftredend 
secretaris Klaas Oosterom die gedurende 10 jaar zeer 
veel heeft gedaan om de geschiedenis van Bussum 
en omgeving in brede kring bekend te maken, onder 
andere door zijn wekelijkse rubriek ‘Uit de geschiede-
nis van Bussum en omgeving’ in BussumsNieuws (en 
recentelijk ook in NaarderNieuws en MuiderNieuws); de 
huidige voorzitter a.i. Adriaan Branderhorst, die lange 
tijd voorzitter van de hkb is geweest en veel initiatieven 
heeft genomen om het ledental van hkb tot boven de 
1000 te laten groeien, en die onlangs na het wegvallen 

van Jan Lieste, opnieuw het voorzitterschap op zich 
heeft genomen; en Guusje Hent, die sinds jaar en dag 
leiding geeft aan het Documentatiecentrum, ook wel 
het kloppend hart van hkb genoemd. 

100 jaar Brediuskwartier 
Het 100-jarig bestaan van het Brediuskwartier houdt 
ook de HKB bezig! Bij de opening van de feestelijk-
heden op 31 maart j.l. verzorgden gidsen van de hkb 

voor ongeveer 100 buurtbewoners rondleidingen, 
wat onder meer resulteerde in de aanmelding van 
zo’n 30 nieuwe leden. En het eerste nummer van 
bht in 2019, dat helemaal aan het Brediuskwartier 

is gewijd, was als los nummer in de boekhandel een 
ware tophit. 

De wandeling door de wijk wordt herhaald op zondag 
29 september, nu ook voor belangstellenden van buiten 
het Brediuskwartier. Deelname uitsluitend na aanmel-
ding op hkb@historischekringbussum.nl. Voor hkb-
leden is deelname gratis, anderen betalen € 5,-. 

Marianne Philips
Op dinsdag 23 mei j.l. stond de Bussumse schrijfster 
Marianne Philips in het middelpunt van de belangstel-
ling tijdens een door de hkb en Boekhandel Los in de 
Wilhelminakerk georganiseerde lezing over haar leven 
en werken door haar kleindochter Judith Belinfante. 
Aanleiding was de heruitgave van een aantal van haar 
werken door uitgeverij Cossee. Judith vertelde een in-
drukwekkend verhaal over haar grootmoeder, dat door 
de 150 aanwezigen zeer op prijs werd gesteld.

4 mei-herdenking 
Margreet de Broekert sprak namens de hkb op 
4 mei j.l. in de Grote Kerk in Naarden een gezel-
schap van 150 mensen toe tijdens de door het 4-5 mei 
Comité Naarden georganiseerde herdenkingsbijeen-
komst. De toespraak is te vinden op de website van 
de hkb of via http://margreetdebroekert.blogspot.
com/2019/05/4-mei-herdenking-grote-kerk-naarden.
html 

Persconferentie station Naarden-Bussum 
Woensdagochtend 15 mei j.l. was het startmoment van 
de herinrichting van het spoor en het stationsgebouw 
Naarden-Bussum. Pers en publiek kregen informa-
tie over de plannen van Pro Rail, NS-stations en de 
gemeente Gooise Meren. De hkb had een compacte 
tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het 
stationscomplex. Inmiddels zijn de werkzaamheden, 
zowel aan het spoor als aan het station, in volle gang. 
De entree van het Documentatiecentrum van de hkb 
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in het stationsgebouw is min of meer gebarricadeerd 
door de tijdelijke fietsenstalling. Maar we zijn nog 
steeds bereikbaar!

Lezing over 100 jaar Brediuskwartier
Op vrijdag 6 september a.s. houdt Nol Verhagen in de 
Openbare Bibliotheek van Bussum een lezing over 100 
jaar Brediuskwartier. Aanvang 10.00 uur, toegang is 
gratis.

Bussum Cultureel 2019 
Op zaterdag 7 september a.s. is de hkb met een stand 
aanwezig op Bussum Cultureel. Daar zal ook reclame 
worden gemaakt voor het Open Monumentenweekend, 
dat een week later plaatsvindt. Kom even bij ons langs 
– en neem als het even kan een vriend of buur mee die 
geinteresseerd is en ter plaatse lid kan worden. Hij of 
zij ontvangt dan de komende twee afleveringen van het 
Bussum Historisch Tijdschrift gratis en gaat pas in 2020 
contributie betalen.

Openmonumentendag 2019
Op 14 en 15 september a.s. zijn er weer Open Monu-
mentendagen. De hkb verzorgt op zaterdagmiddag 
een tentoonstelling en een informatief programma in 
gebouw Concordia aan de Graaf Wichmanlaan. Vanaf 
dezelfde locatie rijdt op zondag een Cabriobus langs 
een aantal voormalige Plekken van Plezier (want dat is 
dit jaar het thema van de omd). Zie voor meer informa-
tie de folder. Ook het septembernummer van Bussums 
Historisch Tijdschrift is helemaal aan dit thema gewijd. 

Open Dag Stichting Tussen  
Vecht en Eem
Op 5 oktober a.s. organiseert de Stichting Tussen Vecht 
en Eem haar Open Dag, met als thema ‘Honderd jaar 
Volksverheffing’.

In Nederland ontstonden de eerste openbare bibliothe-
ken rond het begin van de 20ste eeuw.
In samenwerking met de Historische Kring Bussum, 

besteedt de Stichting Tussen Vecht en Eem tijdens haar 
Open Dag op 5 oktober a.s. aandacht aan dit onderwerp. 
Plaats van handeling is de voormalige Volkshogeschool 
Drakenburg, nu een conferentie-oord.
De hoofdlezing wordt verzorgd door prof. dr. James 

Kennedy, hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit 
én de Vrije Universiteit van Amsterdam. Momenteel is 
hij decaan van het University College van de Universi-
teit van Utrecht.
Verder kunnen deelnemers kiezen uit een aantal de-

monstraties om bij archiefonderzoek op een moderne 
manier gebruik te maken van hedendaagse digitale 
middelen, zoals digitale nieuwsbronnen en kaarten, en 
dna-toepassing bij genealogisch onderzoek.

Een Boekje Open
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een boekje 
waarin Klaas Oosterom ruim 100 boeken presenteert 
die hij eerder in enigszins gewijzigde vorm besprak 
in zijn rubriek ‘Een uitgelezen boek’ in het Bussums
Nieuws. Het boekje belooft een staalkaart van publica-
ties over onze regio te worden. Een groot aantal van de 
gepresenteerde boeken bevindt zich in de bibliotheek in 
het Documentatiecentrum van de hkb. 
Het verschijnt in het najaar en zal in de boekhandel 

te koop zijn. Leden van de HKB kunnen het echter met 
ledenkorting bestellen bij de HKB. Nader bericht volgt.
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