
de tandarts van Koningin Juliana en 
prins Bernhard; de straat werd voor 
hen bij hun bezoek extra aangeveegd; 
op nr. 25 F.C. Stork van Stork 
Werkspoor Amsterdam (na de oorlog 
de heer Van Gelder, voorganger van de 
Joodse Gemeente; het huis [het kan 
ook nr. 27 zijn] werd hem toegewezen 
door de gemeente voor f 720,-- p.j .). 
Nr. 8 werd bewoond door de heer 
Pompe, directeur van de rubberfabriek 
Wittenburg aan de Landstraat, 10 door 
de heer Otten, directeur van de 
Amsterdamse vuilnisbakkendienst en 
14 door de schilderes Mimi Wolf 
(atelier op de eerste verdiepingj. 
Het vrijstaande nr. 34 was van Mr. 
G.J. van Heuven Goedhart, leider van 
het illegale Parool en later Commis- 
saris bij het Vluchtelingenwerk van de 
Verenigde Naties. 

Kortom: verschillende mensen en 
verschillende huizen. Bijna elk huis 
heb ik wel een keer van binnen gezien. 
Op de speelweide, vroeger in de 

volksmond 'veldje van Tholen' geheten 
(groot gezin met 8 kinderen nam 
beslag van het terrein) heb ik nog 
gymnastiek gehad. Als klein jongetje 
liep ik met mijn schoolkameraadjes 
vanaf de Montessorischool aan de 
Vosmaerlaan in rotten van drie 
binnendoor langs het Mouwtje naar de 
jeugdzweminrichting aan de Huizer- 
weg. Vanuit het zwembad zag ik dan 
de huizen aan de Da Costalaan en ik 
dacht: "Daar moet ik nog een keer 
komen wonen". Het is mij nooit 
gelukt. 
Dat ik thans als makelaar en liefhebber 
van woonhuizen deze tentoonstelling 
mag openen is voor mij dus een 
bijzonderheid. De tentoonstelling geeft 
een goed beeld geeft van zaken, die ik 
boven aangestipt heb en van nog veel 
meer. Graag complimenteer ik de 
Historische Kring Bussum met de 
expositie en het is mij een genoegen me 
als lid van de Kring op te geven. 
Ik verklaar hierbij de tentoonstelling 
voor geopend. 

Tentoonstelling Isaac da Costalaan 

Na een druk bezochte opening van de 
expositie was het wachten op de bezoe- 
kers. En die kwamen de eerste dagen 
maar mondjesmaat, zo weinig ze& dat 
de inrichters van de tentoonstelling elkaar 
soms aankeken met de vraag in de ogen: 
"Hebben we hiervoor al die moeite ge- 
daan ?" Maar dat veranderde vrijwel 
onmiddelhjk toen er een artikel in De 
Gooi- en Eedander verscheen. Vanaf 
dat ogenblik is er een enorme belangstel- 
ling geweest en konden we tegen de 200 
bezoekers verwelkomen. Wij beschou- 
wen dat als een enorm succes voor een 

tentoonste11ing over een zo beperkt on- 
derwerp als één straat, en dan nog een 
kleine straat. Oorspronkelijk was de op- 
zet veel aandacht te besteden aan de ar- 
ditectuur en wel in het bijzonder van de 
Amsterdamse School. Enkele architecten 
(Negrijn, Van Dusschoten en Vos) heb- 
ben in de Isaac da Costalaan enkele typi- 
sche voorbeelden van deze school ge- 
bouwd. Maar gaandeweg bleek er nog 
veel meer leuke informatie boven tafel te 
komen. Dit werd blijkbaar ook op prijs 
gesteld door de bezoekers, af en toe leek 
het een reünie van mensen die elkaar m 
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jaren niet gezien hadden en allerlei 
jeugdherinneringen gingen ophalen. Een 
dochter van architect Van Dusschoten 
was aangenaam verrast de naam van 
haar vader zo vaak tegen te komen. Een 
ander echtpaar zag ineens een foto van 
opa hangen. Opa bleek architect Vos te 
zijn. Het laat zich begrijpen dat de ver- 
halen los kwamen, van al deze verhalkn 
zou een boekje te schrijven zijn. We be- 
raden ons hierop maar de kosten hiervan 
zullen wel erg hoog zijn, zeker vanwege 
de beperkte oplage. 
Zeker vermeld dient nog te worden de 
bezoeken van vertegenwoordigers van de 
historische h g e n  van Weesp en Neder- 
horst den Berg. 

In W-eesp, uiteraard veel rijker aan histo- 
rie, wil men ook aandacht besteden aan 
één bepaalde straat. Een soort 
'verenigmgs-spionage' dus, maar harte- 
lijk welkom. 
Het enige minpuntje was de plaatsing 
van de panelen, in het bijzonder voor de 
wat kleinere mensen die er wat moeite 
mee hadden. Maar dat was nu eenmaal 
niet anders en misschien kan een volgen- 
de expositie in een meer gesclukte ruimte 
plaatsvinden. 
Samenvattend: voor iedereen (bezoekers 
en samenstellers) erg leuk en inspirerend 
om nog eens zoiets te organiseren. 

Henk Hendnkse 

In Bussum hebben straten namen... 

De Bussumse straatnamen verklaard 

Dit is de titel van een boek dat is samengesteld door de Historische Kring 
Bussum als vervolg en aanvulling op het in 1992 gepubliceerde boek 'In 
Bussum kan alles...'. Het boek gaat dieper in op de benaming van de 
Bussumse straten. 
Bij de boekhandel kost dit boek u f 29,90. De Historische Kring Bussum 
heeft echter voor de leden een aantal boeken aangekocht en kan u deze 
met een reductie van f 2,50 aanbieden. Profiteer dus van deze aanbie- 
ding en koop het boek voor f 27,40. 
Misschien een leuk kado-idee? 

Lezers reageren: een foto genomen in het Sint Josephpark 

Naar aanleiding van de foto op blad- 1996 meldde mevrouw Van der Poel 
zijde 2 1 van het Contactblad van mei ons dat het Hongaarse meisje op de foto 
1996 en de reactie daarop op bladzijde niet Ilona heette maar Boriska. 
5 1 van het Contactblad van september Boriska kwam uit Boedapest. 
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