
Project 'Rondom Walden' 

In 1998 is het honderd jaar geleden dat 
in Bussum de kolonie Walden werd ge- 
sticht, een leef- en werkgemeenschap 
van "schrijvers, bakkers en een boer". 
Onder het motto "edele arbeid, zuivere 
ziel" werd intellectuele arbeid gecom- 
bineerd met werk op het land; de grond 
was eigendom van alle kolonisten en op 
papier werd de loondienst afgeschaft. 
Men besteedde veel aandacht aan goede 
voeding, gezondheid en milieu en men 
was solidair met minder bedeelden. 
De kolonie werd al in 1907 failliet ver- 
klaard. Walden leek verleden tijd, ware 
het niet dat de geschiedenis het tegen- 
deel bewezen heeft. 

Van 31 mei tot 21 juni 1998 wordt in 
Bussum grootscheeps herdacht dat 
Walden 100 jaar geleden is opgericht. 
De Historische Kring draagt bij aan het 
programma door haar medewerking te 
verlenen aan een tentoonstelling over 
leven en werk van Frederik van Eeden 
in de bibliotheek aan het Wilhelmina- 
plantsoen gedurende deze periode. 
Voor het verdere programma: zie de 
huis-aan-huis-brochure die medio mei 
verspreid zal worden. 

Mariet Piebes 

Voorlopig programma 'Rondom Walden' 

3 1 mei 16.00 uur Opening manifestatie door burgemeester Holthuizen op het 
voormalige Waldenterrein, Hocras, Franse Kampweg 38. 

3 juni 20.00 uur Volksuniversiteit, Ceintuurbaan 45, lezing. 
I0 juni 20.15 uur Filmhuis, Molenlaan 1 1. 

Vertoning van de film 'Van de koele meren des doods'. 
15 juni 20.00 uur Bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen. 

Lezing door Jos de Ley over het dagelijks leven op Walden. 
17 juni 20.15 uur Filmhuis, Molenlaan 11. 

Vertoning van de film 'Van Gogh'. 
20 juni 20.30 uur Tindalstichting, Nieuwe 's-Gravelandseweg 21. 

Programma over de kring rond Frederik van Eeden. Werken 
van onder andere Röntgen, Pijper, Bosmans en Cramer. 

Van 31 mei tot 21 juni 1998: 

Tentoonstelling van beeldende kunst op het voormalige terrein van Walden, bij 
Hocras, Franse Kampweg 38. 
Tentoonstelling over leven en werk van Frederik van Eeden in de bibliotheek aan 
het Wilhelminaplantsoen. 
Fietsroute langs paden die een relatie hebben met Frederik van Eeden en Walden. 
Deze fietsroute is te koop bij de VVV's, bij Boekhandel Los en bij de bibliotheek. 

Contactblad Historische KringBussum 


