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DE GOOISE ZANDAFGRAVINGEN
Lezing door Sander Koopman op donderdag 19 maart om 20.00 uur in de koffiekamer van de 
Wilhelminakerk in Bussum. Toegang is vrij. 
De zandafgravingen om de Vesting Naarden, in de 17de eeuw begonnen en aanvankelijk bedoeld 
om een vrij schootsveld te creëren, hebben een zwaar stempel op de ontwikkeling van Bussum 
gedrukt. Ze boden onder meer ruimte aan de ontwikkeling van tal van blekerijen, en waren voor 
en na de aanleg van de spoorweg een belangrijke 
steunpilaar van de bescheiden Bussumse economie. 
Tot in de 20ste eeuw hebben de zanderijsloten de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Bussum mede 
bepaald, in het bijzonder in het Prins Hendrikpark 
en in het Brediuskwartier. Koopman vertelt ook over 
andere zandafgravingen zoals die tussen Naarden en 
Huizen, waardoor er, mede door het planten van bo-
men, een arcadisch landschap is ontstaan. En over 
de vallei die is ontstaan door afgravingen tussen Bus-
sum en Hilversum, links en rechts van het spoor.
Sander Koopman is afgestudeerd in de fysische ge-
ografie. Hij is hoofdredacteur van Archeologica Naer-
dincklant en bestuurslid van de archeologievereniging AWN Naerdincklant en van de Stichting Om-
gevingseducatie. Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan over de geologie van het Gooi.
☛ Na de lezing houdt de Historische Kring Bussum haar jaarvergadering.

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 in de afgelopen 
tien jaar als ‘Uitgelezen Boek’ op blz. 2 van BussumsNieuws (later ook Naar-
derNieuws en MuiderNieuws) stonden. Klaas beschrijft en toont boeken over 
onze regio die ooit – in het nabije of verre verleden – zijn verschenen. 
U kunt dit boekje voor een aantrekkelijke prijs kopen (€ 11,95). Het boekje 
is in te zien en te koop tijdens de Algemene ledenvergadering van de HKB 
op donderdag 19 maart in de koffiezaal van de Wilhelminakerk in Bussum. 
Aanvang 20.00 uur. 
Tevens is het boek in de webshop www.hkb-eenboekjeopen.nl te koop. Klik 
daar op ‘(nieuwe) leden Historische Kring Bussum’. U kunt het boekje ook 
afhalen bij de auteur: oosteromnc@gmail.com of telefonisch bestellen: 
035-6914336. 

Het boekje is bij boekhandel Los in Bussum en bij Bruna-boekhandel Liebe te koop voor € 14,95.

GEHEIMEN IN EN BIJ DE FRANSCHE KAMP
Hierover houdt Klaas Oosterom van de 
HKB op vrijdag 20 maart om 10.00 uur 
in de Bibliotheek van Bussum een lezing. 
Toegang is gratis. 
Het bosgebied langs de Franse Kamp-
weg in Bussum herbergt verschillende 
‘geheimen’. Zo liggen er 60 groeps-
schuilplaatsen uit 1918, onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Oos-
terom vertelt aan de hand van afbeeldin-
gen over het hoe en waarom van deze 
soms nauwelijks zichtbare kolossen in N
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Vesting Naarden en omgeving in 1843

Wacht aan de waterlinie in oktober 1914.
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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

het bos. Daarbij komt ook de rol van de Vesting Naarden en het Offensief ervoor (met o.a. Werk IV 
bij Spant!) ter sprake. 
Een ander ‘geheim’ zijn de herkenbare plekken in het bos van een legerkamp uit 1809 voor 4000 
soldaten; die plek werd later De Fransche Kamp genoemd.
Afhankelijk van de belangstelling kan een afspraak gemaakt worden om op een dag een wandeling 
in het bos te maken. 

BREDIUSKWARTIER
Op 29 maart organiseert de HKB opnieuw rondleidingen door het Brediuskwartier.  Dit  is een reprise van 
de wandelingen die vorig jaar zijn georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de wijk.  
De eerste wandeling start om 12.30 uur met een korte inleiding in Jan Tabak. Voor deelname is aanmelding 
verplicht: hkb@historischekringbussum.nl 

75 JAAR BEVRIJDING
Nederland herdenkt rond de maand mei dat 75 jaar geleden Nederland werd bevrijdt. In Bussum/
Gooise Meren is de HKB betrokken bij diverse activiteiten.
Zo zal de HKB een plaquette op de hoek van de Fokke Bleekerstraat en de P.M.R. Versteeghstraat 
plaatsen met informatie over de 11 verzetslieden naar wie in deze wijk straten zijn genoemd. Er 
komen fietsroutes in Bussum/Gooise Meren langs plekken die wat met oorlog en bezetting te 
maken hadden. Bordjes ter plekke geven informatie met een QR-code. 
Het Bussums Historisch Tijdschrift geeft een themanummer uit over 75 jaar bevrijding. Tijdens de 
Vrijheidsmaaltijd op 12 mei, georganiseerd door de Zonnebloem, vindt een interactieve presenta-
tie plaats over oorlog, bezetting en bevrijding van Bussum en het Gooi. 
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Hongerwinter in Bussum


