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En wat is er overgebleven van de ideële 
drukkerij Walden? “Ik ben nog wel groen” 
geeft Roel toe, “maar niet meer zo poli-
tiek. De boterham wil je ook beleggen. We 
drukken nu voor bedrijven, verenigingen en 
particulieren. Ik heb een prachtig vak aan 
deze geschiedenis overgehouden!“

 

“111 plekken in de Gooi- en Vechtstreek 
die je gezien moet hebben”. 

Een lange titel voor een boek, dat 22 oktober 2015 werd gepresen-
teerd. Het is het vierde boek in de 111 plekken-reeks van uitgeverij 
Toth in Bussum, bekend van haar prachtige (en dure) architectuur- 
en salontafelboeken. Dit boek is bescheidener van omvang en prijs. 
Theo van Oeffelt (1955), deskundig op het gebied van cultureel 
erfgoed, schreef over en fotografeerde 111 plekken, die aardig, 
leuk, interessant of spannend zijn om te zien of te bezoeken. Forten 
beklimmen, winkels en natuurgebieden binnengaan, het Gooi vanuit 

de lucht bekijken; het kan allemaal. Van Oeffelt schrijft vlot en maakte soms verrassende foto’s. Bij elk 
onderwerp geeft hij nauwkeurige aanwijzingen en nog wat extra toeristische tips. Een aantal kleine onjuist-
heden vergeven we hem. De hoofdstukjes, steeds een pagina tekst en een paginagrote foto, zijn alfabetisch 
op plaatsnaam gerangschikt. 
Dertien spelen er in Bussum. Enige kaartjes sluiten het boek af. Het softcoverboek bevat 238 pagina’s en 
kost € 14,95. ISBN 978 90 6868 679 1.

(1) 
Leo Platvoet was achtereen-
volgens secretaris van de PSP 
en gemeenteraadslid voor die 
partij in Bussum van 1978-
1989 en speelde later een 
belangrijke rol in de vorming 
van GroenLinks. Hij was later 
enkele jaren gemeenteraadslid 
voor GroenLinks in Amsterdam 
en van 1999 tot 2007 lid van de 
Eerste Kamer.

vandaar. Een aantal Bussumse kunstenaars 
(waaronder José van ’t Rood, Boy Namias de 
Castro, Marijke Vos en een zestal anderen) 
kregen ieder een paar broodzakken voor 
een gedicht, tekst, tekening of ander idee 
dat hen herinnerde aan Walden en de ide-
alen uit het begin van de 20ste eeuw. Een 
gedachte van José van ‘t Rood valt meteen 
op vanwege zijn tijdloosheid:


