Historische Kring
Bussum

Documentatiecentrum:
Stationsweg 3 – 1404 an Bussum
Telefoon 035-6912968
www: historischekringbussum.nl
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag
van 10.30-12.00 uur. Of op afspraak.

KringNieuws oktober 2020-2
Van het bestuur
Vlak voor de algemene ledenvergadering (alv) van
19 maart j.l. zette covid 19 het hele land op stelten.
Ook de Historische Kring Bussum (hkb) werd niet gespaard – we moesten in allerijl de alv annuleren. Ook
andere activiteiten werden met onmiddellijke ingang
stopgezet, enkele excursies werden afgezegd en het
Documentatiecentrum (dc) in station Naarden-Bussum
ging dicht. Het bestuur bleef vergaderen, aanvankelijk
via een zoom-verbinding. In de loop van mei gingen
we voorzichtig over op wat het ‘nieuwe normaal’ lijkt te
zijn: wel contact, maar met mate en op afstand. Gelukkig biedt het dc voldoende ruimte. Daar wordt door
een deel van de vrijwilligers van de hkb op maandag-,
woensdag- en donderdagochtend weer gewerkt (vrijdagmiddag is het dc gesloten) en het bestuur en enkele
commissies vergaderen er weer. Bezoekers zijn eigenlijk alleen op afspraak welkom, al loopt er soms ook
iemand onaangekondigd binnen.
Een aantal andere activiteiten staat nog steeds on hold.
Niet altijd door ons eigen toedoen, zoals in het geval van
Bussum Cultureel, dat door de gemeente werd afgelast.
Voor de Open Monumentdagen (omd) 2020 heeft de
desbetreffende werkgroep een uitweg gevonden, waarover elders in deze KringNieuws meer. Ook Bussums Historische Tijdschrift (bht),
dat vanuit huis wordt
gemaakt, bleef gewoon
verschijnen. Het eerste
nummer van dit jaar was
grotendeels gewijd aan 75
jaar Bevrijding, met als
ondertitel: ‘Onderdrukking en verzet’. Het tweede nummer, dat onlangs
verscheen, was gewijd aan
het omd-thema Leermonumenten.
In april ging een al lang
bestaande wens van de
hkb in vervulling. De verzetslieden naar wie in de Westereng een aantal straten zijn vernoemd, moesten het
tot voor kort doen met een simpele naamsvermelding

op de straatnaambordjes. In mei werd aan de zijgevel
van Fokke Bleekerstraat 1 een plaquette onthuld waarop
hun daden kort worden beschreven. In het genoemde
nummer van bht werd nader ingegaan op hun leven
en werken.
De herdenking van 75 jaar
Bevrijding was voor het
Holocaust Comité Gooise
Meren aanleiding een
gedenkroute langs twintig
locaties in Gooise Meren
te ontwikkelen. Op elke
locatie is een bordje aangebracht met daarop wat
informatie over wat er op
die plek heeft plaats gevonden of wie er heeft gewoond.
Via een qr-code op de bordjes zijn korte films te zien.
Medewerkers van de hkb (met name Guusje Hent,
Margreet de Broekert en Klaas Oosterom) verleenden
medewerking bij de totstandkoming van de route, die in
augustus in gebruik werd genomen.

Algemene ledenvergadering
De hkb is wettelijk verplicht binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar (= kalenderjaar) een ledenvergadering te houden. Een spoedwetje i.v.m. covid 19
maakte het mogelijk de termijn te verlengen, maar de
vergadering moet wel worden gehouden. Daarom heeft
het bestuur een nieuwe alv uitgeschreven op woensdag 18 november 2020, te houden in de kerkzaal (dus
niet de koffiekamer) van de Wilhelminakerk. Degenen
die de ledenvergadering willen bijwonen moeten zich
tevoren aanmelden via het mailadres van de hkb hkb@
historischekringbussum.nl of per post, hkb Stationsweg 3, 1404 AN, Bussum.

Let op: Er wordt geen koffie of thee geserveerd en er
zijn na afloop geen drankjes! De gebruikelijke lezing
voorafgaand aan de ALV komt dit jaar te vervallen.

Agenda
Aanvang 20.00 uur
1. Opening
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2.Vaststelling van de agenda
3.Vaststelling van de notulen van de alv van 4 april
2019
4. Jaarverslag 2019 (zie hierna)
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Vaststelling van de jaarrekening 2019*
7. Benoeming kascontrolecommissie 2020 (voorgedragen: Alexander Overdiep en Maria Boersen; reservelid
nader te bepalen)
8. Vaststelling van de begroting 2021*
9. A
 fscheid van de bestuursleden Adriaan Branderhorst,
Adriana van den Berg en Martin Kip
10. B
 enoeming nieuwe bestuursleden (voorgedragen:
Nico Steenbergen en Eric Bor)
11. Rondvraag en sluiting

Toelichting bij de punten 9 en 10:
Bij de aankondiging van de alv op 19 maart j.l. werd
vermeld dat Adriaan Branderhorst en Adriana van den
Berg zouden aftreden. Als nieuwe bestuursleden werden Ada Fischer en Nico Steenbergen voorgedragen. In
de tussentijd hebben zich echter enkele nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Martin Kip heeft zich teruggetrokken als bestuurslid en Ada Fischer heeft zich teruggetrokken als kandidaat-bestuurslid. Tot onze vreugde
heeft Eric Bor zich bereid verklaard zitting te nemen in
het bestuur. U vindt een korte biografie op blz. 4.
* Deze stukken zijn in te zien en te downloaden op de homepage
van de HKB www.historischekringbussum.nl. Ze zijn ook in geprinte vorm verkrijgbaar op het DC, gedurende openingstijden.

JAARVERSLAG 2019
Vereniging en organisatie
De hkb had per 1 januari ruim 1100 leden. De opgaande lijn uit 2018 is daarmee voortgezet, mede als gevolg van de aandacht
die de hkb in dit jaar besteedde aan het 100-jarig bestaan van het Brediuskwartier in de vorm van een aantal wandelingen
door de wijk.

Tijdens de ALV werden niet minder dan drie hkb-leden benoemd tot Lid van Verdienste: Guusje Hent, vanwege haar langjarige werk als hoofd van het DocumentatieCentrum; Klaas Oosterom, vanwege zijn vele jaren als bestuurder/secretaris van de
hkb en zijn vele bijdragen in BussumNieuws over de historie van Bussum en omgeving; en Adriaan Branderhorst, eveneens
vanwege zijn verdienste als bestuurder van de hkb, op dat moment als voorzitter ad interim, ter vervanging van de eerder om
gezondheidsredenen teruggetreden Jan Lieste.
In de loop van 2019 zijn opnieuw verschillende bijeenkomsten van bestuur en vrijwilligers georganiseerd om de organisatie te moderniseren en te stroomlijnen. De dreigende noodzaak van verhuizing uit station Naarden-Bussum werd voorlopig
afgewend. Wel was de digitale infrastructuur van de hkb nodig aan vervanging toe. Daarin werd door velen (bestuurders
en vrijwilligers) veel tijd en energie gestoken. Op initiatief van Margreet de Broekert werd een intern communicatiebulletin
OnderOns opgericht.
De hkb kon haar werk mede doen op basis van een subsidie van de gemeente Gooise Meren ad € 11.800,-.
De vereniging heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers op het Documentatiecentrum, bij de redactie van bht en bij het onderhouden van de website en de Facebook-pagina. Schroom niet u aan te melden!
Bestuur Het bestuur bestond uit: Adriaan Branderhorst, voorzitter a.i.; Nol Verhagen, secretaris; Willem Steenkamp, penningmeester; Leo Thijssen, lid; Adriana van den Berg-van Bart, lid (tot december 2019); Martin Kip, lid. Het bestuur werd bijgestaan door oud-bestuurslid Gerard Bon, die de financiële administratie voerde en die samen met Auke Zwaagstra, tot diens
overlijden op 30 december 2019, ook de ledenadministratie voor zijn rekening nam.
Documentatiecentrum Het kloppend hart van de hkb is het Documentatiecentrum dat is gehuisvest in station Naarden-Bussum.
In 2019 werd veel tijd en energie gestoken in de modernisering van de digitale infrastructuur (de website en de database). Er
werden met name voorbereidingen getroffen (en deels ook uitgevoerd) om het digitale archief van de hkb (de NAS) over te
brengen naar de cloud en om een betrouwbare beheersstructuur te creëren.
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Publicaties en activiteiten

Ook in 2019 verzorgden Klaas Oosterom en andere hkb-medewerkers de wekelijkse rubriek Uit de Historie van Bussum en
omgeving, die in verband met het samengaan van Bussum, Naarden en Muiden nu ook verschijnt in NaarderNieuws en MuiderNieuws. Bussums Historisch Tijdschrift (bht) verscheen drie keer, met als overkoepelende thema’s: 100 jaar Brediuskwartier;
Plekken van Plezier (omd-nummer); en Sport in Bussum.
Verder werkte de hkb mee aan een wandelroute door het Brediuskwartier en aan het jubileumboek Bredius 100, beide uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Bredius.
Ten slotte verscheen in november Een boekje open over Bussum, Naarden en het Gooi, van de hand van hkb-medewerker en
oud-bestuurslid Klaas Oosterom. Dit boekje is een bundeling van ruim 100 besprekingen van publicaties over Bussum, Naarden en het Gooi, die eerder verschenen in de rubriek ‘Een uitgelezen boek’ in BussumsNieuws.

Overige activiteiten

 Op 31 maart verzorgde de hkb, met medewerking van NH Hotel Jan Tabak, een reeks rondleidingen door het Brediuskwartier, speciaal voor bewoners van de wijk. Een kleine 100 wijkbewoners namen hieraan deel, van wie een aanzienlijk aantal
lid werd van de hkb.  Op 9 en 12 april maakten enkele tientallen leden op uitnodiging van de hkb een rondwandeling
door Hilversum onder leiding van gidsen van onze zustervereniging Albertus Perk.  Op 23 april hield Judith Belinfante op
uitnodiging van de hkb en uitgeverij Cossee in de Wilhelminakerk een indrukwekkende rede over haar grootmoeder, de
Bussumse schrijfster Marianne Philips. Aanleiding was de heruitgave van enkele van haar boeken. De avond werd bezocht
door ongeveer 150 mensen, van wie ook weer een aantal zich aanmeldde als lid van de hkb.  Op 4 mei hield Margreet de
Broekert namens de hkb een toespraak tijdens de dodenherdenking in de Grote Kerk te Naarden.  Margreet de Broekert
participeerde daarnaast in het Yad Vashem-project voor de leerlingen van 5 vwo van het Goois Lyceum en het project Kinderen zoals jullie, over de lotgevallen van Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Gooise Meren.  Op 2 september
verzorgde hkb-secretaris Nol Verhagen in de Openbare Bibliotheek een goed bezochte lezing over de geschiedenis van het

Brediuskwartier.  Een week later gaf de hkb acte de presence tijdens Bussum Cultureel. Doel is bezoekers te informeren
over en te interesseren voor de activiteiten van de hkb.  In oktober verzorgde Nol Verhagen driemaal voor groep 7/8 van de
Katholieke Montessorischool te Bussum een les over de geschiedenis van het Brediuskwartier.  Daarnaast werkte de hkb
mee aan de programmering en uitvoering van de Open Dag op 5 oktober van de Stichting Tussen Vecht en Eem (tve) met als
thema 100 jaar Volksverheffing.  De hkb heeft zich in de loop van het jaar, samen met andere instanties ingespannen voor
het behoud van het in hout gebouwde ensemble Het Mouwtje/De Meerle uit 1903, dat met sloop werd bedreigd. Het ziet er
thans naar uit dat ten minste een deel van dit ensemble (van de hand van Karel de Bazel) behouden zal blijven.

Open Monumentendagen 2020
Ondanks de beperkingen die covid 19 ons oplegde,
heeft de hkb zich tot het uiterste ingespannen om een
omd-programma tot stand te brengen. Daarvoor werd
samenwerking gezocht met het Willem de Zwijger
College, dat dit jaar 100 jaar bestaat en dat zijn jubileumactiviteiten in het water zag vallen. Onder de huidige omstandigheden was het niet mogelijk excursies,
tentoonstellingen of andere ‘mobiele’ manifestaties te
organiseren. In nauw overleg met de school werd een
programma opgesteld van 6 korte lezingen, waarvan

er 3 door de hkb en 3
door de school werden
verzorgd. Daarnaast werd
een filmcollage vertoond
die in opdracht van de
hkb door Annet Betsalel
was gemaakt naar aanleiding van de Gedenkroute
Gooise Meren, die op 15
augustus was geopend.
Om het programma uit
3

te kunnen voeren was
een evenementenvergunning nodig van
de gemeente Gooise
Meren, waarvoor een
uitgebreid veiligheidsplan moest
worden opgesteld.
Helaas trok het
programma op
zaterdag 12 september – anders dan in
andere jaren – een
geringe hoeveelheid
belangstellenden.
Bezorgdheid voor
besmetting heeft daarbij ongetwijfeld een rol gespeeld,
maar wellicht was ook het karakter van het programma
(vooral lezingen) onvoldoende uitnodigend.
Opmerkelijk was dat twee nevenactiviteiten op zondag
13 september wel succesvol waren: een rondleiding en
workshop in de synagoge van Bussum waren snel volgeboekt en ook de Oude Begraafplaats van Naarden (met
een concert van het Ardemus saxofoonkwartet) trok
ruime belangstelling.

Kennismaken met Eric Bor
Eric Bor is geboren in 1951 en studeerde Nederlandse
taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam,
waar hij in 1974 het doctoraal diploma behaalde. Daarvoor had hij al ervaring opgedaan als journalist van het
Nieuwsblad voor Castricum. Van 1974 tot 2018 was hij
leraar Nederlands in Bussum; hij schreef en regisseerde

ook schoolmusicals. Bovendien was hij van 1989 tot
1997 lid van de Bestuurscommissie
Openbaar Onderwijs in Bussum.
Sinds kort is hij lid van het bestuur
van de Stichting Behoud Erfgoed
Bussum. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat hij van zijn 16de
tot zijn 29ste gitarist-zanger in een
popgroep was.

Boekje open...
Eind 2019 verscheen Een boekje open over Bussum, Naarden en het Gooi, samengesteld door hkb-medewerker
Klaas Oosterom. Hij
is ook bekend van de
krantenrubriek ‘Een
uitgelezen boek’ in
Bussums- en NaarderNieuws. Het boekje
kunt u na de Algemene Ledenvergadering zomaar meenemen en pas thuis
betalen. De aantrekkelijke ledenprijs
is € 12,-. Als u niet
naar de vergadering
komt of het eerder
wilt hebben, neem
dan contact op met de auteur: oosteromnc@gmail.com
of (035)6914336.

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
Leo Thijssen (voorzitter) leo.thijssen@hotmail.com
Nol Verhagen (secretaris) nolverhagen@xs4all.nl
Willem Steenkamp (penninmeester) steenkamp@ks-groep.nl
E-mail hkb@historischekringbussum.nl
Website 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.
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