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GEGIDSTE WANDELING DOOR HET 
BREDIUSKWARTIER
Dit jaar viert Bussum 100 jaar Brediuskwartier. De 
HKB organiseert daarom wandelingen van circa 
90 minuten langs de mooiste plekjes van de wijk. 
De wandelingen zijn op zondag 29 september om 
13.00 en om 15.00 uur. 
Meewandelen kan uitsluitend na vooraanmelding. 
Geef je op vóór 23 september via 
HKB@historischekringbussum.nl 
en vermeld tijd (13.00 of 15.00 uur), aantal per-
sonen en of je lid bent van de HKB. Deelnemers 
krijgen bevestiging per email, waarin ook het be-
gin- en eindpunt staat. 
Kosten voor niet-HKB-leden € 5,- p.p., contant en gepast te voldoen (tenzij men lid wordt). Introducés van 
HKB-leden (1 per lid) gratis.

HONDERD JAAR VOLKSVERHEFFING
Op zaterdag 5 oktober organiseert de Stichting Tussen Vecht en 
Eem (TVE) in samenwerking met de HKB een bijeenkomst over 

bovenstaand thema. Het is honderd jaar ge-
leden dat het algemeen kiesrecht werd inge-
voerd. In diezelfde tijd werden er in heel ons 
land bibliotheken opgericht en ontstonden 
initiatieven voor 
Volksuniversitei-
ten – drie ‘mo-
numenten’ van 
volksverheffing.

Over deze on-
derwerpen houdt de 

bekende historicus prof. 
dr. James Kennedy de hoofdlezing, 
die plaatsvindt op een passende locatie: de voormalige Volkshoge-
school Drakenburg in Baarn. U kunt daar bij zijn!
Na de hoofdlezing kunt u twee sessies bijwonen die u kiest uit 
de vier die er plaatsvinden. U kunt daarin kennis maken met mo-
derne manieren van onderzoek: hedendaagse, digitale middelen 

voor archiefonderzoek, gebruik van (oude) nieuwsbronnen, van land- en andere geografische kaarten en en 
ook: hoe DNA-onderzoek kan helpen om meer duidelijkheid te krijgen over afkomst.

Het programma is:
09.15 uur: Ontvangst en inschrijving
Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, dr. A. Schweitzer-
weg 1, 3744 MG, Baarn*
09.45 uur: Welkom van Jan Vollers, voorzitter van TVE, ge-
volgd door de lezing van historicus prof. dr. James Kennedy 
van het University College Utrecht
Vanaf 11.00 uur: Sessies Moderne Volksverheffing met gebruik 
digitale bronnen. U kunt aan 2 van de 4 sessies deelnemen:
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Het Mouwtje (foto Antoon Bruggeling)

James Kennedy

Affiche van de Volksuniversiteit Hilversum 
uit 1920 (Richard Roland Holst).

Drakenburg

*Hoe kom je bij het conferentieoord? Vanuit Amsterdam; komend over de A1, neemt u de afrit Baarn Noord / Soest, 
afslagnummer 10. Onderaan de afrit gaat u rechtsaf de Zandheuvelweg op. Na 3 km links in een S-bocht treft u de oprit 
naar Drakenburg aan (Dr. Albert Schweitzerweg).
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De Historische Kring Bussum stuurt deze Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van evenementen en activiteiten die de 
geschiedenis in Bussum en het Gooi betreffen. Laat ons weten of u de Nieuwsbrief niet op prijs stelt, dubbel ontvangt, of als u 
iemand wilt opgeven voor deze nieuwsbrief. Mail naar: oosteromnc@gmail.com

A. Archiefgeheimen door Niels van Driel, gemeentearchivaris Gooise Meren en Huizen
B. Buiten op je beeldscherm! door Sander Koopman, archeoloog  
C. DNA wijst de weg door Els Leijs, familiedetective uit Bussum
D. Hoe zoek ik oud nieuws door Ed van Mensch, bestuurslid TVE en de Historische Kring Albertus Perk in 
Hilversum
12.30 uur:  Lunch

Aanmelden: www.tussenvechteneem.nl/open-dag/
Kosten: programma en lunch: € 40,- p.p. 
Voor donateurs van TVE en leden van de Historische Kring Bussum € 30,- p.p.

ALS IK MOET STERVEN, ’T LIEFST HIER
Een verliefd stel, Pauwke en Doesje, dat omstreeks 1900 half Europa bereist. De 
dagboeken waarin ze verslag doen, vormden de leidraad voor het boek.
Schrijver van het boek is Joost van Putten, oud-journalist van het Brabants Dag-
blad, maar geboren en getogen in Bussum. In het boek komt Bussum ook even 
aan bod: Frederik van Eeden en Jan Veth behoren tot de kring waarin Doeske 
bekend is.
Het tweetal koppelt een tomeloze reislust aan veel affiniteit met cultuur en na-
tuur. En, ook dat is aantrekkelijk leesvoer: Pauwke en Doesje weten wat lekker 
eten is. Daar komt bij: de twee doen niet aan bedgeheimen.
Het is een verrukkelijk boek! Misschien iets te lang, maar echt vervelend is 
dat niet.

Het boek is voor € 20,- (verzendkosten inbegrepen) te bestellen via www.joostvanputten.com

NOORD-HOLLAND EN DE EERSTE WERELDOORLOG
De Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog gaf van diverse provincies en 
van de stad Amsterdam vergelijkbare boeken uit. Dit boek betreft de provincie 
Noord-Holland. De drie samenstellers, Ron Blom, Tom van Hooff en Henk van 
der Linden verzamelden al eerder verschenen artikelen en verhalen en rangschikte 
ze thematisch. Van 17 auteurs zijn artikelen opgenomen. Ook het Gooi komt aan 
bod. Het zijn drie artikelen van Klaas Oosterom: Over dienstplichtigen in het 
Gooi, over Jens Clinge Doorenbos en WOI en het artikel ‘Beton in de Fransche 
Kamp’. En van J.S. van Wieringen: ‘De Voorstelling Naarden en andere buiten-
werken van de Vesting’. 
Een onderwerp dat vrij onbekend is, is wat er op 22 september 1914 op 40 km 
voor de kust ter hoogte van Scheveningen plaatsvond. Een kleine Duitse on-
derzeeboot torpedeerde binnen vijf kwartier drie grote Britse kruisers. 1459 be-
manningsleden kwamen om, 700 werden er gered. Henk van der Linden deed daar onderzoek naar en 
publiceerde zijn bevindingen in 2012 in zijn boek Drie massagraven voor de Nederlandse kust. Delen daaruit 
staan in bovengenoemd boek.
Het boek telt 538 blz., werd in 2019 door Aspekt uitgegeven en kost € 24,95.
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In aansluiting bij het thema van de Open Dag van TVE op 5 oktober, is ook het derde nummer van  Tussen 
Vecht en Eem, dat binnenkort in de boekhandel ligt, geheel gewijd aan het thema  Volksverheffing. Aan de 
orde komen de openbare bibliotheek, de volksuniversiteit, de vrouwen emancipatie, de woningbouw en 

nog veel meer. Bussum komt in diverse artikelen uitgebreid ter sprake.  
Tussen Vecht en Eem is bij de boekhandel verkrijgbaar voor € 9,-.


