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De Historische Kring Bussum (HKB) is net als veel andere organisaties in 2022 opgekrabbeld na twee jaar 
COVID-perikelen. Toch kon de Algemene Ledenvergadering pas in mei worden gehouden – dit jaar zijn we 
weer terug in maart. Ook voor onze andere activiteiten konden we de oude routines weer oppakken.

Jubileum
In 2023 bestaat de HKB 40 jaar. In september gaan we dat vieren. We gaan daarvoor 100 jaar terug in de tijd, 
naar het Bussum van 1923. Toen werd onder meer het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina 
op grootse wijze gevierd, ook in Bussum. Dat is een van de onderwerpen die in september aan bod zullen 
komen. Er wordt een Jaren 20-expositie ingericht in de kapel van Mariënburg. Die expositie wordt op zaterdag 
2 september geopend. Zet dat alvast in uw agenda. Ook Open Monumentendag, zondag 10 september, zal in 
het teken staan van de Jaren 20. We organiseren een Jaren 20-party in Concordia. Houd ook die dag vrij, als 
het even kan. En let op nadere berichten.

Wandelingen
De HKB organiseert van april tot september op iedere 1ste zondag van de maand een historische wandeling. 
De eerste vindt plaats op zondag 2 april en bestrijkt het dorpscentrum. Later volgen wandelingen door Bus-
sum-Zuid, het Prins Hendrikpark en de route tussen de beide stations.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 30 maart 
in de Tindalvilla, Nieuwe ’s-Gravelandseweg 21. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de secretaris van 
de HKB, Eric Bor, een lezing over de geschiedenis van Landgoed Cruysbergen.
Er is geen parkeerruimte bij de Tindalvilla. U kunt 
echter na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. 
Nog beter is natuurlijk als u te voet of met de fiets 
komt.

Programma
19.30 uur: Ontvangst
20.00 uur: Lezing door Eric Bor
21.00 uur:  Pauze
21.15 uur: Algemene Ledenvergadering
22.00 uur: Afsluitende borrel

Agenda 
1. Opening
2.Vaststelling van de agenda
3.Vaststelling van de notulen van de ALV van 23 mei 2022*
4. Vaststelling van het Verslag van het bestuur over 2022 (zie hierna)
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Vaststelling van de jaarrekening 2022*
7. Benoeming kascontrolecommissie 2023  

maart 2023-nummer 1

Tindalvilla, Nieuwe ’s-Gravelandseweg 21
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8. Herziening van de begroting 2023 en vaststelling van de begroting 2024*
9.  Verkiezing nieuwe bestuursleden. Het bestuur draagt Mw A. Hent en Dhr F. de Groot voor (zie verderop 

in deze Nieuwsbrief).
10. Rondvraag en sluiting

* Deze stukken zijn in te zien en te downloaden op de homepage van de HKB: www.historischekringbussum.nl

JAARVERSLAG 2022 VAN DE HISTORISCHE KRING BUSSUM   

Vereniging en organisatie 
Nadat COVID bedwongen was, ondervond de HKB nog gedurende een groot deel van het jaar overlast van de renovatiewerk-
zaamheden aan het stationsgebouw. Het Documentatiecentrum lag maandenlang verscholen achter hekken en een noodbrug. 
Toch slaagden de vrijwilligers er vrijwel steeds in hun werkplek te bereiken.
De ALV vond plaats op 23 mei 2022.
Op 10 juni organiseerde de HKB voor haar vrijwilligers en bezorgers een archeologische excursie op de Bussummer- en de 
Westerheide, geleid door Sander Koopman. Op donderdag 27 oktober vond het vrijwilligersdiner plaats in de tuinzaal van de 
Remonstrantse kerk aan de Koningslaan. 
De vereniging had aan het einde van het jaar 1134 leden, iets meer dan het jaar daarvoor.

Bussums Historisch Tijdschrift
Het Bussums Historisch Tijdschrift verscheen zoals altijd drie keer: in april, september en december. 
Het aprilnummer was gewijd aan de Brinklaan, naar 
aanleiding van de collectie ansichtkaarten die René 
Runhaar de vereniging schonk. Het september-
nummer besteedde traditiegetrouw aandacht aan 
het thema van de Open Monumentendagen, dat 
dit jaar luidde: duurzaamheid. Het laatste nummer 
van 2022 was gewijd aan de nutsvoorzieningen gas, 
water en licht. 
De website en de facebookpagina van de HKB wer-
den voortdurend voorzien van actuele berichten en 
in Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws verscheen 
weer wekelijks onze historische rubriek ‘Uit de ge-
schiedenis van Gooise Meren’, waarin we ook maan-
delijks bijdragen publiceren over Muiden. 

Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar uit 3 leden: Nol Verhagen (voorzitter), Eric Bor (secretaris) en Willem Steenkamp (penningmees-
ter). Gelukkig konden de gelederen worden versterkt met de kandidaat-bestuursleden Guusje Hent en Frank de Groot. Martijn 
Schapink was tijdens de bestuursvergaderingen de vertegenwoordiger van de monumentengroep. Ook dit jaar werd het be-
stuur bijgestaan door Gerard Bon die, net als vorige jaren, de boekhouding en de ledenadministratie voor zijn rekening nam.

Documentatiecentrum
In de coronatijd heeft het Documentatiecentrum om diverse redenen van een aantal vrijwilligers afscheid genomen. Gelukkig 
heeft zich een viertal nieuwe enthousiaste vrijwilligers aangemeld , die nu ingewerkt zijn en volop meedraaien. Drie ochten-
den per week wordt er volop gewerkt in een gezellig team. De vrijdagmiddagopening is wegens personeelsgebrek komen te 
vervallen. Bezoekers kunnen drie keer per week tussen 10.30 en 12.00 uur bij ons terecht.  
Ook dit jaar zijn er weer veel vragen beantwoord, die steeds vaker via de mail uit alle delen van de wereld gesteld worden. Meer 
dan 1000 documenten en foto’s zijn in de database ingevoerd. Er zijn grote vorderingen gemaakt met het scannen, beschrij-
ven en invoeren van de ansichtkaarten van de Runhaar-collectie. Inmiddels is meer dan de helft van de 5000 ansichtkaarten 
ingevoerd.
Ook is er hard gewerkt aan het up-to-date-maken van de vele wandelingen met het oog op de in 2023 geplande excursies.

Open Monumentendagen 2022
De Open Monumentendagen vonden dit jaar plaats op 10 en 11 september 2022. In samenwerking met de energiecoöperatie 
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Wattnu en House of Dialogue vond een informatiemarkt plaats in het Bensdorpgebouw, waarbij HKB ook rondleidingen ver-
zorgde. Het evenement trok heel veel publiek aan en leverde een flink aantal nieuwe leden op.

Monument voor verzetsmensen
Op 4 mei werd in het plantsoen bij de Fokke Bleekerstraat bij 
de plaquette met de namen van de Bussumse verzetsmensen, 
naar wie de straten in deze naoorlogse wijk vernoemd zijn, een 
korte herdenkingsbijeenkomst gehouden, in aanwezigheid van 
enkele Canadese en Engelse veteranen  en burgemeester Han 
ter Heegde. De plaquette was een initiatief van Margreet de 
Broekert en Adriaan Branderhorst, die ook de bijeenkomst ge-
organiseerd hadden. Inmiddels is er een informatieschild bij 
de plaquette in de maak. Het is de bedoeling hier jaarlijks op 4 
mei bijeen te komen als onderdeel van de herdenkingsplechtig-
heden in onze gemeente.

Financiën
Het jaar 2022 werd afgesloten met een uitzonderlijk ruim overschot van circa € 25.800. Dit overschot is voor € 21.500 toe te 
schrijven aan de ontvangst van een legaat. Ook kwamen de kosten in totaal lager uit dan begroot. Met name gold dit voor de 
kosten van de Open Monumentendag (ongeveer € 2.350 lager dan begroot, onder meer doordat de HKB kosteloos te gast was 
bij House of Dialogue). Opvallend was aan de andere kant de stijging van de drukkosten van ons tijdschrift, voornamelijk als 
gevolg van de gestegen papierprijzen. De totale kosten van het tijdschrift (inclusief € 350 nagekomen kosten) kwamen circa 
€ 2.200 hoger uit dan begroot. Door het overschot nam het totale eigen vermogen (algemene en bestemmingsreserves) toe 
tot circa € 66.000 per 31 december 2022.
Binnen het eigen vermogen zijn enkele wijzigingen aangebracht in de bestemmingsreserves.
De met het oog op een mogelijke verhuizing gevormde Bestemmingsreserve Huisvesting (€ 7.500) wordt niet langer nood-
zakelijk geacht en is opgeheven en ten gunste gebracht van de Algemene Reserve. Ook de Bestemmingsreserve Excursies 
(€ 3.000) is opgeheven en voor € 2.500 overgebracht naar de Bestemmingsreserve Jubileumviering 2023. Het restant (€ 500) 
is ten gunste gebracht van de Algemene Reserve.
Van het overschot over 2022 werd € 1.500 bestemd voor de vorming van een nieuwe Bestemmingreserve Struikelstenen (ge-
denkstenen).

Overige activiteiten
◆  Een gedenksteen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Toonkunst, die zich in de opslag van de HKB bevond, is 

geschonken aan de Vereniging van Eigenaren van de woningen in het voormalige Bensdorpcomplex en heeft inmiddels een 
plekje gevonden in de muur naast de schoorsteen

◆  De HKB heeft middelen vrijgemaakt voor een bescheiden grafsteen op het naamloze graf van Walden-architect Willem 
Bauer op begraafplaats Bosdrift in Hilversum. De steen zal op 24 april worden onthuld.

◆  Op verzoek van onze Hilversumse zustervereniging Albertus Perk verzorgden Guusje Hent en Nol Verhagen op 3 juli een 
rondleiding door het Brediuskwartier voor de leden van Albertus Perk.

◆  Op 22 oktober hield de HKB Open Huis voor haar leden. Het werd een zeer druk bezochte middag, waarop tientallen leden 
kennis maakten met het Documentatiecentrum, en zich lieten rondleiden in de omgeving van station Naarden-Bussum.

◆  HKB heeft aan Stichting Struikelstenen Gooise Meren een financiële bijdrage toegezegd voor 100 struikelstenen in Bus-
sum; voorts is medewerking aangeboden bij het vinden van de overige benodigde middelen voor de plaatsing van deze 
struikelstenen.  

◆  Klaas Oosterom verzorgde op 2 maart en op 16 maart een presentatie over Walden voor de Volksuniversiteit, gevolgd door 
een excursie per fiets naar Walden op 19 en op 26 maart. Op 17 mei gaf hij deze presentatie ook voor de Ouderengroep 
van de Spieghelkerk. Op 15 maart verzorgde hij een presentatie ‘Geheimen in en om de Fransche Kamp’ voor de afdeling 
Naarden-Bussum van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Op 18 maart gaf hij in de Openbare Bibliotheek 
een presentatie over Torentjes en torens in Bussum. 

◆  Op 13 augustus begeleidden Frans Verwij en Klaas Oosterom ieder tweemaal een groep belangstellenden bij een Bunker-
wandeling op de Franse Kamp

◆  Eric Bor gaf op 1 juni in het gemeentehuis t.g.v. de uitreiking De Bazelprijs een presentatie over Karel de Bazel. Op 23 juni gaf 
hij voor archeologenvereniging Naerdincklant in haar Infoschuur een presentatie over de ‘Geschiedenis van Bussum’. Die-
zelfde presentatie gaf hij op 11 augustus ook in de Uitwijk voor de vrijwilligers van  Versa Welzijn en op 4 oktober voor leden 
van de HKB in de Remonstrantse kerk.

Foto’s: Anneke van de Koppel

Het bestuur van de HKB: Eric Bor, Willem Steenkamp en Nol Verhagen, 10 februari 2023

Nieuwsbrief.1.2023.indd   3Nieuwsbrief.1.2023.indd   3 23-02-2023   13:4223-02-2023   13:42



4

Historische Kring Bussum
e-mailadres: hkb@historischekringbussum.nl  

website: www.historischekringbussum.nl
facebook: www.facebook.com/historischekringbussum

telefoon: 0648251281

De Nieuwsbrief is het communicatiemiddel van het bestuur van de Historische 
Kring Bussum (HKB) met haar leden. De Nieuwsbrief is een digitaal medium. 
Leden wier e-mailadres bij de HKB bekend is, ontvangen de Nieuwsbrief als 
e-mailbericht. Ter gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering verschijnt 
de Nieuwsbrief ook in gedrukte vorm. 

Bestuur

Nol Verhagen (voorzitter): nolverhagen@xs4all.nl 
Eric Bor (secretaris): ericbor9@gmail.com
Willem Steenkamp (penningmeester): steenkamp@ks-groep.nl vormgeving: Anneke van de Koppel

Schenkingen
◆ Uit de nalatenschap van dhr. G. Koopmans ontving de HKB, samen met een 
aantal andere begunstigden, een bedrag van € 21.500 ◆ Van de Jumbo-super-
markt ontving de HKB een donatie van € 1000, als dank voor de samenstel-
ling van het album Historisch Bussum ◆ Diverse foto’s van o.a. kapperszaak 
in het station Naarden-Bussum van dhr. R.Toonstra ◆ Drie fotoalbums van 

dhr. Bertons; drie albums met ansichtkaarten van 
mevr. Kemper; foto’s van mevr. Schipper; foto’s 
van mevr. Hendriks; foto’s van mevr. Overmeer; 
ansichtkaarten van dhr. P. Daaro ◆ Verzameling 
Contactbladen van het Bussums Schaak Genoot-
schap, van dhr. E. Sibbing ◆ Het Archief Akolieten 
van de St.-Vituskerk, van dhr. G. van Blaricum ◆ 
Tegeltableau Buurthuis De Eng, van dhr. Van der 
Zee ◆ 10 beelden van de kerststal van het Majella-

ziekenhuis, van dhr. Linssen ◆ Archief Pro Musica ◆ Barometer gemaakt door 
Opticien Van den Bergh ◆ Legpuzzels van Klaus Speelgoedindustrie, van dhr. 
M. Eweg ◆ Presse-papier met het wapen van Bussum, van dhr. M. Schapink ◆ 
Informatiemap over La ferme modèle hollandaise ‘Oud Bussem‘, van dhr G. 
Banck en diverse kleinere giften (tijdschriften, boeken etc).

Nieuwe bestuursleden
Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met mevr. A. (Guusje) Hent en dhr. F. (Frank) de Groot. Bei-
den zijn al geruime tijd intensief betrokken bij de werkzaamheden van de HKB en zij zijn allebei ook al eerder 
bestuurslid geweest. Guusje Hent is hoofd van het Documentatiecentrum en Frank de Groot is voorzitter 
van de werkgroep Open Monumentendagen en redacteur van Bussums Historisch Tijdschrift. Zij nemen uit 
hoofde van hun functie al langere tijd deel aan de bestuursvergaderingen. Het bestuur is verheugd dat zij hun 
betrokkenheid nu opnieuw in het bestuurslidmaatschap tot uitdrukking willen brengen.
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