
Verslag Algemene Ledenvergadering 
Historische Kring Bussum gehouden op 29 maart 2001. 

Aanwezig waren 28 leden (inclusief 
bestuur). 

De voorzitter opent de vergadering en 
heet de aanwezigen welkom. 
In het afgelopen jaar zijn twee actieve 
leden van de Historische Kring 
overleden. Op voorstel van de voorzit- 
ter worden Mevrouw An Make1 en de 
heer H.Hendrikse door de aanwezigen 
staande herdacht. Mevrouw Piebes 
geeft daarna een overzicht van de 
activiteiten in het afgelopen jaar. 
Vermeldenswaardig zijn o.m. de 
medewerking aan het gedenkboek van 
de Bussumse brandweer, de tentoon- 
stelling "heden en verleden van 
Bussum", de druk bezochte contac- 
tavond met de voordracht over de 
Krijnenfamilie en de verschillende 
contactbladen, waarvan het 
dubbeldikke septembernummer met 
het artikel over Clinge Doorenbos bij- 
zonder uitblonk. 
In voorbereiding is nu een expositie 
en artikel over het Prins Hendrikpark. 
De Historische Kring heeft in het 
afgelopen jaar tentoonstellingspane- 
len aangeschaft en eveneens een 
nieuwe computer voor de ledenad- 
ministratie en de boekhouding. Een 
lid heeft ons een dia-projector 
geschonken. 
Tevens hebben we begin dit jaar een 
groot bedrag ontvangen wegens het 
opheffen van de Stichting Archeo- 
logisch Onderzoek (2001). 

Het verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van vorig jaar is 
rondgedeeld. 

De heer De Vries vraagt aandacht 
voor Bussumers in het buitenland met 
interesse voor historisch Bussum. 
Voorts wordt het verslag goed- 
gekeurd. 
De financiële jaarstukken zijn 
rondgedeeld en geven, behalve een 
vraag over een kleine post debetrente, 
geen aanleiding tot discussie. 
De kascommissie (heren Runhaar en 
Heetebrij) heeft na controle een 
goedkeuring gegeven. De commissie 
wordt onder dankzegging 
gedechargeerd. 
Volgend jaar zijn mevrouw Plugboer- 
Korevaar en de heer Runhaar bereid 
zitting te hebben in de kascommissie. 
In het bestuur is de voorzitter 
mevrouw Piebes periodiek aftredend; 
zij heeft zich herkiesbaar gesteld en 
wordt bij acclamatie opnieuw 
gekozen. 
De voorzitter geeft vervolgens een 
overzicht van de plannen voor 2001: 
een contactavond op 13 juni 
(het Watertoren project) en op 
18 oktober (heer Petri: de oor- 
sprong van het Wilhelmus) terwijl 
tevens gewerkt wordt aan het 
Prins Hendrikpark project en 
medewerking wordt gegeven aan 
een T.V.E. project inzake 
boerderij en. 
Bij de rondvraag wordt vermeld dat er 
nu 38 1 leden zijn, waarvan 4 in het 
buitenland. 
Voor zover te voorzien zal er volgend 
jaar geen contributieverhoging nodig 
zijn. Het voorstel aan alle leden de 
financiele stukken vooraf toe te sturen 
wordt door het Bestuur op kosten- 
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overweging afgewezen. Wel wordt als over Bussum in de jaren '70. Tevens 
compromis besloten de stukken toe te is er een keur van foto's van villa's 
zenden aan hen die de vergaderingen- rond de kom van Biegel ten- 
bijwonen.Na sluiting van de vergader- toongesteld. 
ing, 9.10 uur, wordt door mevrouw 
Vos-Bogaard een diaserie vertoond E. Droogleever Fortuyn 

De historie van het oude huis 

Huizen en gebouwen hebben niet het 
eeuwige leven. 
Bij het bezoek aan Mariënburg op de 
T.V.E.dag in Bussum viel het me 
weer op: een gebouw van 1880, dus 
120 jaar oud is toch wel iets bijzon- 
ders! 
De meeste gebouwen houden het niet 
zo lang. De Heilig Hartkerk in 
Bussum heeft er maar zestig jaar ge- 
staan en als de plannen van de 
gemeente voor een nieuw gemeen- 
thuis doorgaan heeft ons huidige 
gemeentehuis misschien maar amper 
veertig jaar bestaan. 
Met woonhuizen is het al niet veel 
beter gesteld. Natuurlijk, er zijn de 
prachtige grachtenhuizen in Amster- 
dam en Delft, die het dankzij veel 
goede bouwkundige zorg eeuwen 
uithouden. Maar in ons eigen 
Bussum? 
Daarom mijn vraag: zijn er leden van 
de Historische Kring die in een huis 
van 100 jaar oud wonen? En zou U 
iets over de geschiedenis van Uw huis 
en de straat of de omgeving kunnen 
vertellen? 
Natuurlijk een huis van 80 jaar mag 
ook wel. Als hulpbronnen zou U kun- 
nen putten uit de verzameling van 
onze Historische Kring of te rade kun- 
nen gaan bij het Streekarchief, 
Cattenhagestraat 8 Naarden. 
Wij wachten met belangstelling de 

inzendingen af! 
E. Droogleever-Fortuyn 

Naar aanleiding van het artikel over 
Clinge Doorenbos in contactblad nr. 2 
september 2000, ontvingen wij van 
Mevr. T. Elshof bijgaand gedicht uit 
1939 van Clinge Doorenbos getiteld 
Coupé schandaal. 

Dli' deirle-klas-coup6 eul vo l  
Vali. <let1 jurc?tse,t-t'rug-trsin; 

' I' \?.ie cc% plautsjc hebben u:zl, 

l; I j .m u t i v  <.e m o a  v l w  zijii. 
Ile C l ~ c f  sinli ' t  spiegel-rz olniroog, 
1)e f l lu t sros  giltg De<j#ri,zer~, 

Zei: kon& m a a r  op  m i l n  sclróót l ~ o o r !  
(.Ie xìg:  Iret and'i'e nege>~to l  

" Maar zie, l ~ c t  .wonder is ycschicd: 
I %e liet  zicIL o p  :,)n sclioot l ieer! . . - f e n  ? , ~ J f r o t ~ n :  i!: d c n  onrl'rkn hoeh  

lVerL?-rdhil: toCn%lf;i<t<ik: ~o*e&.óód Geer:  
u/!e OnU're passwiel's, 

.lts deft ige forensen. 
Veiioerhtciz,  el16 o p  zijn n ~ a n l e r ,  
' t  Zdce v a n :  er  S i j  I grenzen! i ,Va! e e n  on,n,~vntiilce vent! . " 

Zoo ierr~aild mossigschariie! 
En dezo joygcddmc, nou ,  
Da's ldng geen  joligedame! 
Zuó  roddclrle ' t  gezelschop voor t , .  
Zdcht,  onder ' t  lldrda n j d r n ;  

' 

E c n  bij-ziend b?'illemon zei ze l f s  
Vrfj hcrd:  o. wnt e e n  Iljden! 
De t re in  veriizinde?-rle zi j !& v o a e ,  
1Vunt h e t  st<rlion k w a m  narlar, 
?'oen s t o l ~ d  2" bdp m e t  l i even  Inch: 
Vergeet Vw trzsch 7zfet, Vader! 
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