
In memoriam Henk van den Berg 

Op 24 november van het vorig jaar 
is Henk van den Berg op 91 jarige 
leeftijd overleden. Hij was een zeer 
belangstellend lid van de Historische 
Kring Bussum. Intens betrokken bij 
de Erfgooiers, ook in bestuursfunk- 
ties. Aktief in de Bijenvereniging en 
de Koninklijke Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkunde. Beide 
organisaties benoemden hem tot ere- 
lid. Henk bezat een fenomenaal ge- 
heugen, dat tot kort voor zijn dood 
nog aan kennis van Bussums verle- 
den kon bijdragen. Met grote trots 
vertelde hij vaak over zijn sociaal 
bewogen vader, die Frederik van 
Eeden, Gorter en De Bazel persoon- 
lijk had gekend. 

Ook Henk was een overtuigd socia- 
list van de oude stempel. Verdriet 
bleef hij houden over zijn in 1942 
gefusilleerde broer Cor, wiens naam 
in een Bussumse straat is behouden. 
Een dierbare liefhebberij van Henk 
was het schilderen en tot het laatst 
hield hij zich hier mee bezig. Henk 
van den Berg heeft een belangrijke 
hoeveelheid materiaal aan de Histori- 
sche Kring nagelaten, waarvoor wij 
hem zeer erkentelijk zijn. Een echte 
Bussumer met vele gaven van hoofd 
en hart is van ons heengegaan. 

Jan Hekkenberg 

Omgevingseducatie en De Historische Kring 

De Stichting Omgevingseducatie 
Gooi, Vecht-en Eemstreek is op 21 
oktober 1994 opgericht. Hierin zijn 
vertegenwoordigers van verschillen- 
de culturele en maatschappelijke 
instellingen en het onderwijs verte- 
genwoordigd. 
Door de invoering van de basisvor- 
ming in augustus 1993 is omge- 
vingsonderwijs een verplicht onder- 
deel geworden van het lesprogramma 
op scholen van het voortgezet onder- 
wijs en het voorbereidend beroeps- 
onderwijs. De Stichting gaat o.a. 
zorg dragen voor een gecoördineerd 
aanbod van nieuw lesmateriaal be- 
treffende omgevingsonderwijs. Voor 
specifiek buitenschools onderzoek, 
z.g. veldwerk, wordt een beroep 
gedaan op musea, centra voor natuur 
en milieueducatie, archieven en 
historische kringen. Aan de histori- 
sche kringen is gevraagd bronnen- 

brieven samen te stellen over onder- 
werpen die aansluiten bij het ontwik- 
kelde lesmateriaal en de leerlingen te 
helpen bij het uitvoeren van een 
eenvoudig bronnen-) onderzoek 
gericht op de eigen woonomgeving. 
De kringen krijgen ondersteuning 
van de Stichting. Ook de Historische 
Kring Bussum doet hier aan mee . 
Op dit moment wordt door Hans 
Noordhuis en Coby de Jong gewerkt 
aan de samenstelling van een bron- 
nenbrief over Bussum tot 1830 . 
In het schooljaar 199511 996 zullen 
de leerlingen, na afspraak en op onze 
openingstijden, het informatie/docu- 
mentatiecentrum kunnen bezoeken. 
Wij zien dit project als één van de 
manieren om onze jeugd en hun 
ouders en leraren te interesseren 
voor onze historie en het werk van 
onze Historische Kring. 

Coby de Jong 
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