
geen klok geweest zijn. Misschien nam 
het vee die plaats wel in: honger is wel 
een vrij betrouwbare gids en 'op de klok 
af'. 

Overigens bestonden er in Nederland 
locale klokketijden. Op initiatief van de 
directie van Rhijnspoor kwam men in 
1858 pas op de gedachte dat er een op- 
lossing gevonden moest worden voor 
een uniforme tijd. Tussen de grote ste- 
den waren verschillen van soms 10 tot 
15 minuten. (Boek: De eenwording van 
Nederland 1988) 

A. Beeloo, de schoolopziener in het 
tiende district van Noord Holland. schrijft 
in 1857 een brief aan de burgemeester 
van Bussum D.J. Vogelpoot. De brief 
gaat over mej. Elisabeth Bus. klein- 
kinderschooihuishoudster. De inhoud van 
die brief in het kort: de provinciale com- 
missie heeft mejuffrouw Bus een di- 
ploma uitgereikt in de gemeente wordt 
verzocht haar een speciale admissie te 
verlenen als klein-kinderschoolhuis- 
houder op grond van die en die voor- 
schriften. 

We zijn afgedwaald van Bussums 
schoolgebeuren. Keren we dus terug 
naar Bussums oudste school met de 
vraag: wanneer werd die school afge- 
broken? In ons Contactblad van decem- 
ber 1993 staat op blz. 119 een artikel 
met de titel 'De bakkerij van mijn 

ouders' geschreven door mevr. 
A.J. Stappers-van Breemen. Zij schrijft 
dat haar vader een lap grond kocht op 
op de hoek KerkstraatIKapelstraat om 
daarop een bakkerij te laten bouwen 
annex woning enz. Verder schrijft zij: 
"naast onze zaak was een groot stuk 
grond waarop het huis van de hoofdon- 
derwijzer stond"! 
Helaas, over de afbraak van de school 
schrijft zij niets. Ze was nauwelijks ge- 
boren toen haar vader die gronden kocht. 
Misschien helpt een van onze leden ons 
aan de datum van de sloop. En misschien 
weet iemand of de Willems-school in de 
Schoolstraat de opvolger werd van de 
oude naamloze school; of sprak men 
gewoon over de school van meester 
Hoogen? 

Gerard Langemeijer 

Naschrift: 
Zoals u in bovenstaand artikel hebt ge- 
lezen, beschikt onze Historische Kring 
over kopieën van oude brieven aan de 
gemeente Bussum over de periode 18 17- 
1887. Zij hebben betrekking op een acht- 
tal onderwerpen. Het gaat om globaal 
600 kopieën. Historisch gezien zijn die 
hoogst waardevol en zeker de moeite 
waard om daar kennis van te nemen, 
eventueel daaruit te publiceren. De le- 
zers van ons Contactblad krijgen daar- 
mee betrouwbare, echt interessante stof 
te lezen van 150 jaar geleden. 

Voor u gelezen in het Hollands Historisch Magazine nr. 3. 

Op 19 juni 1999 vindt er in Naarden een ting regionale geschiedbeoefening Noord 
grote historische manifestatie annex his- Holland en Tussen Vecht en Eem. De 
torische markt plaats met binnen en Historische Kring Bussum is ook aan- 
buitenactiviteiten, georganiseerd door de wezig. 
stichting Stichtse Geschiedenis. de stich- 




