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Bussum, Naarden en Noord-Holland in luchtfoto’s van vroeger

Bussum van boven bekeken 1924-1977
Je raakt niet uitgekeken! Haarscherpe foto’s van vele delen van Bussum, sommige bijna 
honderd jaar geleden genomen. De eerste en oudste foto dateert van 1924. De afgebeelde 
foto toont het centrum van Bussum in 1950, met prominent het oude raadhuis aan de 
Brinklaan, gesloopt in 1961. Van het Brediuskwartier zijn foto’s opgenomen uit 1938 en 
uit 1977. 
Het boek (in liggend formaat) bevat 63 blz. met dertig zwart-wit foto’s. Martin Heijne 
schreef de teksten. Een uitgave van V+W Collective in 2005. ISBN 90 5978 021 3.

Naarden, een vogelvlucht door tijd en ruimte
Een uniek fotoboek over Naarden, met niet alleen de vesting, maar ook de buitengebieden en het grens-
gebied met Bussum, waaronder het Brediuskwartier. Historicus Henk Schaftenaar schetst aan de hand 
van 40 luchtfoto’s de geschiedenis van Naarden vanaf het jaar 1000 tot de totstandkoming van de wijk 
Zuid-West III in 1991. Bij elk van de 40 luchtfoto’s hoort een pagina met een nauwkeurige beschrijving van 
wat er was, wat er te zien is en wat er 
met dat stukje Naarden is gebeurd sinds 
de foto is genomen. 
Het boek werd in 2000 uitgegeven door 
de Stichting Vijverberg te Naarden, ter 
gelegenheid van het 650-jarig bestaan 
van de stad Naarden. Los toegevoegd 
is een dubbel bedrukte kaart van het 
Naardense grondgebied van Muider-
berg tot Huizen. Aan de ene zijde een 
kaart uit 1773; aan de andere zijde een 
topografische kaart uit 1997. 
ISBN 90.73316.09.X. 

BUSSUM 
IN BOEKEN

Klaas Oosterom bespreekt 
boeken die enigszins 
passen bij het thema 
in dit tijdschrift. Veelal 
zijn de boeken bij het 
documentatiecentrum van 
de Historische Kring in te 
zien en mogelijk op het 
internet te koop.
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Foto-Atlas Noord-Holland 1989
Tegenwoordig zijn we verwend met foto’s uit de ruimte op Google Earth. In 1989 werden luchtfoto’s nog 
vanuit speciale vliegtuigen gemaakt. De Topografische Dienst fotografeerde heel Nederland en uitgeverij 

Robas gaf ze uit in provinciale atlassen. Dit bijna twee 
kilo zware boek, 29 bij 31 cm groot, bevat 334 haar-
scherpe zwart/wit foto’s van 27 bij 27 cm van steeds 
overlappende stukjes Noord-Holland, waarvan 29 foto’s 
van het Gooi. De schaal is 1:14.000. De foto’s zijn in de 
maanden maart, april en mei 1989 van ongeveer 3800 m 
hoogte gemaakt. Op elke foto staat een gebied van 4 bij 4 
km. 1 cm op de foto komt dus overeen met circa 150 m op 
de grond. ISBN 9072770188.

zijn Klaas Oosterom, Guusje Hent en Adriaan Branderhorst tot Lid van Verdienste van  
de  Historische Kring Bussum benoemd. Foto Jaap van Hassel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2019 


