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Dank-zij onze leden crrtvangen wij regelmatig schenkingen

voor de Oudheidkamer. Wi j zi jn daar heel bli j íileê r

Een voorwerp krijgt pas historische waarde als er ee:l

goede beschrijving bij is ' Een oude inktpot is aardig,
maar wordt hoogst interessant als je weet dat een

beroemd schrijver daar ooit zijn pen in heeft gedooptl
Een plechtige groepsfoto van besnorde heren met hoge

hoed op mag indrukwekkend zijn, maar helpt ons niet
verder op ons historisch pad. Wie staan er op de foto
en bij welke gelegenheid werd die genornen en wanneer?

Hieronder volgt een geheugensteuntje voor un

Uw Contactblad bewaart u inmers toch.

- Naam, adres en telef oonnulnrner van <le gever.

- Datum waarop u het voorwerp ontving.
- Bij fotors, ansichten en prenten: plaatsaanduiding,
- nanen van <ie afgebeelde personenr datering (+) en

eventuele bi jzonclerheden.

- Voorwerp. Wat naakt dat voorwerp interessant voor
de Oudheidkamer?

- Soms is de vindplaats van een voorwerp belanplrijk.

Als uw oude buren verhuizen (aat kan ook een bedrijf
zi jn) is rnen in een weggooisternming. Uw gewone buren-
hulp is dan zeer welkom. Daarnaast is men veelal blij
dat aan sommige dingen nog een goede bestemming kan

worden gegeveno

U kunt ons oc';k een tip geven als u geen gelegenheid
hebt er zelf achteraan te gaan.

Laatst sloot een drogist z:_jn zaak. Een tip.
Resultaat: Twee prachtige zeer oude fototso



SCHTNKINGEN 0p de faaLst.e bijeenkomst, waar het archiefonderzoek centraaf
stond, fag om mee te nemen ook een leerzaam stencil- hoe te

handel-en bij ontdekt materiaal-. Sinds kort zijn er voorgedrukte kaarten,
waarop diverse gegevens genoteerd kunnen worden. Zo de schenker en met name
de omschrijving van de afbeeldinq (plaats waar, afgebeelde personen enz).

Jan Kuyl stefde nog even een stenciltje voor het Contactblad samen. Voor-
opgesteld zij echter, dat de Historische Kring niet al-1een schenkingen hoge-
lijk apprecieert. Ook het alleen fotograferen voor het Documentatiecentrum
is van groot belang om tot een voll"ediger overzicht van de'rgoede, oude"
tijd te komen. U kunt zel-fs de fotograaf bij u thuis krijgen!

In het verl-eden zijn reeds gegevens over schenkinqen gepubliceerd. Ditmaal
eens de lijst van diverse schenkingen van de voriqe herfst, met de naam van
de schenker tussen haakjes.
In het 'nieuwef Documentaliecentrum wordt hardEewerkt de zaken qoed en over-
zichtelijk onder te brengen voor inzage.

- Ingelijste foto uit t 1900 van cJe Bussumsche kegelclub (Hr P.A.cle Roos, ïhierens-
weg B Naarden)

- Fotos uiL 1929 van het interieur en het exterieur van de Fa. de Faam Nassaulaan
15 (lb Fr.J. Molle h/aldecklaan)

- Boek van l'1 .J.l'1 .Hevne Kent u ze noq de Bussumers 1974 (llr G.J. \/lieger Amsterdam)
- Diverse róur.róiènËlós-en-heiln;óiinqêpienEjês-;á;-oó-st. \'itusparo"É1" , 1926,?J ,

50 en 60
- Bewijs van aandeel uit 1964 in de restaurati-e van het orqel in de St. Vituskerk
- Herdenkinqskaart uit 1985 van 75 jaar qezondheidszorq in het Majellaziekenhuls

(Hr G.Langemeijer Reqentesselaan)
- Prentbriefkaart uit 1908 van de Gooise tsoer met daarvoor de oude tramraifs

(llr fJ.C. vd Berg Amersfoortsestraatweq 90)
- Reprocluctie van foto r-ij L 1901 met het qezin van Jan van den l3erq met grootmoedcr

(ll. van den Berq Adelheidstraat 10)
- Prentbrietkaartenurt I l910 met panorama van Bussum en van cle Paulusschool aan

het fendrachtspark (l4lv A. Terschuur l"leer-rtlveg 13)
- Boek uiL 1926 van H.J.Schimmel, Sinjeur Semeijns dI 2, Be dr.
- Boek van l'4. Philips,_De zaak beukenoot. Boekenweekgeschenk 1950
- Prentbriefkaart uit - 19JD van het openluchttheater Naarden-Bussum op het lnrrri-

qoed De Ueek (1"1w Jensma-l'1arx l'lecklenburqlaan 4)
- J lotos uit 1970 van het Goois Lyceum Vossiuslaan. lschool gesloopt'19791
- Foto uit onq. 1960 van de voorzijde van de Koninqin [mmaschool Fortlaan [ook

qesloopt , 1985/61
Contributiekaart uíL 1924 van de 0penbare Blbliotheek aan de Gen. de la Reylaarr
[De contributie was Í 1,50]
Plattegrond van Bussum u:.L 1931
Reclamevloeiblad uit 192O van de hoedenzaak B.Gras Nassaulaan 9
(f"lw Weqener VogeJ-kersstraat l0)

- Programmaboekjes uit 1922 en 1926 van de l"laatschappij tot Bevordering der Toon-
kunst, Uitvoeringen in gebouw Concordia. (l',tw I.H. de Gooyer Vondel-laan 14)

- Diverse herinneringsprentjes en rouwprentjes uit de 40er jaren van de parochie
0.1.V. Altijd Durende Bijstand IKoepe]kerk?l (llr C. de Boer Laren)
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