
Een genealogische werkgroep 
Tijdens de algemene ledenvergadering 
d.d. 23 maart 1998 van onze vereniging 
is spontaan een genealogische werk- 
groep ontstaan. Er zijn inmiddels 5 le- 
den die bereid zijn om hier aan mee te 
werken. Overigens: wat is genealogie? 
Het onderzoek naar onze voorouders, 
wat ruimer geformuleerd: een onderzoek 
naar de mensen in vroeger tijden. Wie 
waren zij, wat deden zij, waar woonden 
zij? Een mogelijk project zou kunnen zijn: 

Ik lig hier als een prinses 

Bij het artikel 'Ik lig hier als een prin- 
ses' in het vorige Contactblad werd de 
heer H.C. Krijnen vermeld als de schrij- 
ver. Het verhaal is jaren geleden ge- 

Wie ontwerpt een vlag? 

Wie kan voor onze Historische Kring 
een vlag ontwerpen. Op de vlag moet 
ons logo, het oude gemeentehuis, het 
wapen van Bussum en onze naam ko- 
men te staan. Geef uw fantasie de ruimte 
en ontwerp een vlag. Voor het winnende 

Historisch onderzoek 

Op de contactavond van donderdag 13 
november 1997 hield de heer L.J. de 
Beer een zeer interessante lezing over 
oud-Bussumse familienamen. Het aan- 
tal belangstellenden viel wat tegen, maar 
had het voordeel dat we met z'n allen 
rond twee aan elkaar geschoven tafels 
konden gaan zitten. Het werd daardoor 
zo'n beetje een ronde-tafelgesprek en 
erg gezellig. 
De heer de Beer had wel een koffertje 
met gegevens bij zich maar aan de in- 
houd daarvan kwamen we niet toe. Het 
punt dat vooral aan de orde kwam was: 

het samenstellen van de genealogieën 
(stambomen) van de Bussumse 
erfgooiers. Als u belangstelling hebt 
voor de Bussumse bewoners uit het 
verleden, neem dan contact op met on- 
dergetekende. 
Bert de Beer 
Mycene 7 
3823 KS Amersfoort 
Telefoonnr.: 033 - 455 35 97 

schreven door de heer G.M. 
Langemeijer op basis van hetgeen de 
heer Krijnen aan hem vertelde. 

ontwerp stellen we een prijsGe) beschik- 
baar. 
Uw ontwerpen kunt u inleveren bij de 
informatie documentatie afdeling op 
Huizerweg 54. 

WAARHAALJEDEGEGEVENS 
VANDAAN? Een duik in de historie 
betekent bronnen opsporen. De proble- 
men die men daarbij ontmoet zijn legio 
en onvoorspelbaar. In oude families ko- 
men enorm veel op elkaar lijkende roep- 
namen voor: Piet van Jan's zoon en Jan 
van Piet's zoon. Hoe dieper je graaft in 
de familiestambomen, hoe moeilijker het 
schrift te lezen valt en men opbotst te- 
gen oud-Nederlands schrift. Je moet dan 
wel even een cursus gaan volgen om 
dat te kunnen lezen. Problemen kom je 
tegen in de kerkelijke registers mede 
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