EEN BOEKJE OPEN OVER…

Wij vroegen Klaas Oosterom welke van de meer dan
100 titels hem het meest dierbaar zijn:
‘Het mooiste boekje over Bussum vind ik Jong leven
in een oude dorpskern uit 1970, geschreven door Ad de
Vrankrijker. Hierin vertelt hij wat hij tussen 1910 en 1925,
toen hij van kind opgroeide tot jongeman, in Bussum
beleefde; op straat, op school, in het gezin. Hij heeft zijn
hele leven in Bussum gewoond, was intelligent en kon goed
observeren. De bijna 20 tekeningen van Henk Doornekamp
maken dit boek tot een feest om te lezen en door te bladeren.
Mijn favoriete boek over Naarden is De Vestinglezer. Hein Groen en Gijs Went portretteerden in 2006 ruim 80 Naarders met hun boekenkeuze. Niet alleen de teksten van
Groen, maar ook de foto’s van Went maken me enthousiast. Wat een origineel plan en
wat een mooie uitvoering!’
Leden van de Historische Kring Bussum en nieuwe leden* (€ 15,- per jaar), kunnen het boekje
bestellen voor de ledenprijs van slechts € 11,95. Ga daarvoor naar hkb-eenboekjeopen.nl. Daar kunt u
klikken op (Nieuwe) Leden Historische Kring Bussum en het boekje bestellen en betalen. Per email krijgt
u het betaalbewijs en dan kunt u het boekje ophalen op het adres Majellapark 8 in Bussum.
Het boek kan ook toegestuurd worden (verzendkosten!).

SPORT IN BUSSUM
Omstreeks 9 december valt bij leden het laatste nummer van Bussums Historisch Tijdschrift van dit
jaar in uw brievenbus. Het thema
van dit nummer is Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis
en de verdere wederwaardigheden
van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,
voetbal, zwemmen, rugby maar
ook kegelen. Tevens wordt de
ontwikkeling van het gebied dat
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Een boekje open over Bussum, Naarden en het Gooi. Zo heet het boekje dat HKB-medewerker Klaas Oosterom samenstelde. Het bevat zijn keuze van meer dan 100 boeken uit de vele die gedurende 10 jaar als
Uitgelezen Boek op pagina 2 van BussumsNieuws (later ook NaarderNieuws en MuiderNieuws) stonden. De
auteur beschrijft boeken over onze regio die ooit, in het nabije of verre verleden, zijn verschenen. Hij geeft
er ook vaak een oordeel over. U kunt dit boekje voor een aantrekkelijke prijs
kopen.
Het boek is bij boekhandel Los in Bussum en bij Brunaboekhandel Liebe te koop voor € 14,95.

. 7,50

nu Sportpark Zuid is tussen 1850
en nu in beeld gebracht. Uit de
archieven van de HKB dook een
kort maar heftig sportief samenwerkingsverband tussen Bussum
en het Londense voorstadje Caterham op. Voor degenen die niet van
sport houden is er een artikel van
Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van
Gogh, die haar leven lang geijverd
heeft voor de verbreiding van
naam en faam van haar zwager.
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OPEN MONUMENTENDAG 2019
Het Open Monumentenweekend 14 en 15 september in Bussum was een succes. Gouden greep: het Concordia-gebouw, dat ons gedurende dat weekend ter beschikking was gesteld. Met dank aan Kinderopvang
Koningskinderen! Ondanks het prachtige weer trok het binnenprogramma zowel op zaterdag als op zondag
veel belangstellenden. De film ‘Concordia in vogelvlucht’ van Annet Betsalel en de vier lezingen zorgden voor
*Als u gebruik maakt van deze aanbieding geeft u tevens aan lid te willen worden.
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een volle zaal. De fototentoonstelling riep bij velen ‘sweet memories’ op. En in het café kon men terecht voor
een kopje koffie of thee. Het geheel werd zaterdag
opgeluisterd door een jazzensemble van de Gooische Muziekschool en het Toonkunstkoor.
Zondag reed de 60 jaar-oude oldtimer Cabriobus
vier keer langs Bussumse Plekken van Plezier en
Plekken van Belang (zie afbeelding). De bus zat
telkens bijna helemaal vol, met ‘jong en oud(er)’.
Onze gidsen vertelden onderweg de nodige wetenswaardigheden. De filmvoorstelling en de fototentoonstelling werden die zondag weer goed
bezocht.

ERFGOOIERS
Anton Kos publiceerde al meer over erfgooiers. Zoals in het prachtige
boek Erfgooiers Ten eeuwigen dage, dat hij samen met Karin Abrahamse
samenstelde. In dit boekje (48 pagina’s) uit 2019, dat de Stichting
Stad en Lande van Gooiland uitgaf, zette hij de meer dan 1050-jarige
geschiedenis van de oerbevolking van het Gooi nog eens uiteen in 10
tijdvakken. De tekst is gebaseerd op de artikelen die hij tussen 2014
en 2017 in het blad van de Historische Kring Laren publiceerde. Ook
veel van de afbeeldingen verschenen al eerder in erfgooiers-publicaties. Op de afbeelding: scharende erfgooiers in 1946.
ISBN 978 90 9032 380 0. Voor € 9,95 te koop in de boekhandel. De
eerste druk is uitverkocht; de tweede druk komt er aan.

NIEUWE WEBSITE: GOOIENVECHTHISTORISCH.NL
De nieuwe site vervangt de oude website. Het nieuwe ontwerp en de functionaliteiten zijn tot stand gekomen met inbreng van gebruikers, historici en anderen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het
Gooi en de Vechtstreek of de herkomst van hun familie. Het resultaat is een frisse overzichtelijke website
waar iedereen kan struinen in het digitaal archief van personen, regionale kranten, foto’s, prenten en kaarten en nog veel meer.
De gemeenten Hilversum en Gooise Meren hebben het initiatief genomen tot deze transformatie. Met de
nieuwe website spelen zij in op de trend om steeds meer archieven en archiefstukken digitaal te ontsluiten.
Door in te loggen kunnen bezoekers/gebruikers toegang krijgen tot meer functies. Zij kunnen ook links van
dossiers die zij hebben samengesteld delen met andere gebruikers.
De nieuwe website bevat informatie over de geschiedenis van Ankeveen, Blaricum, Bussum, ’s-Graveland,
Hilversum, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden en Nederhorst den Berg.

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
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