
De Historische kring Bussum

Sinds de oprichting in 1983 is de Historische Kring Bussum niet meer weg te denken uit het Bussumse
culturele leven. De vereniging heeft ongeveer duizend leden die ieder minimaal €15,-per jaar betalen.
De Kring is zowel geheugen als vraagbaak voor de dorpsgemeenschap. De vereniging manifesteert
zich met een eigen blad – het Bussums Historisch Tijdschrift, dat twee tot drie keer per jaar verschijnt,
het Kringnieuws – een nieuwsbulletin voor de leden, een goed bijgehouden website die dagelijks meer
dan duizend bezoekers trekt, een YouTube-, een Twitter- en een Facebook-account. Daarnaast
verschijnen er folders en boeken die of in eigen beheer worden uitgegeven of waaraan de Historische
Kring Bussum heeft meegewerkt, zoals het recent verschenen “Bye Bye Bussum”, kroniek van 200
jaar gemeente Bussum.

Jaarlijks is er in opdracht van en in samenwerking met de gemeente de organisatie van de Open
Monumentendagen. Ook wordt er zo nu en dan op verzoek advies uitgebracht over de historische
en/of cultuurhistorische waarde van een villa of winkelpand of over de naamgeving van nieuwe
straten.

Het (statutaire) doel van de vereniging is “de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor
de geschiedenis van Bussum en omgeving, en zich in te zetten voor het belang en het behoud van het
cultureel en historisch erfgoed aldaar”.

De Kring wordt gedragen door een vaste kern van enkele tientallen vrijwilligers. Deze hechte groep
werkt onder het motto: iedereen doet waar hij goed in is. De werkzaamheden zijn heel gevarieerd en
vereisen een goede samenwerking en planning. Kwaliteitscontrole en het inwerken van nieuwe
vrijwilligers is daarbij belangrijk en dat wordt gedaan door de meest ervaren medewerkers. Overigens
hebben de vrijwilligers een nogal verschillende maatschappelijke achtergrond en dat maakt het
gezamenlijke werk zo boeiend.

Een kerntaak is het goed bijhouden en aanvullen van de bibliotheek en het steeds groeiende archief -
zowel op papier als digitaal. Het scannen van foto’s en documenten staat daarbij voorop. De database
omvat op dit moment ruim 22-duizend objecten. Iedere belangstellende – lid of geen lid – kan via de
website de database raadplegen. Per jaar wordt de website, met ongeveer 20 rubrieken, bijna een
half miljoen keer bezocht.

Dan is er nog het behandelen van vragen en verzoeken, die per post, email of telefoon binnenkomen.
Dit alles vergt veel tijd en zorgvuldigheid en wordt vrijwel alleen gedaan tijdens de openingsuren van
het documentatiecentrum . Het gaat om vier dagdelen per week. De Historische Kring beschikt over
een kantoor plus archief en werkruimte met netwerk met acht computers, diverse A4- en A3-scanners,
printers en een netwerkserver voor het veilig opslaan van alle informatie. De server is voor de
vrijwilligers ook via internet toegankelijk.

Het documentatiecentrum in de rechter zijvleugel van station Naarden Bussum is een inspirerende
vergaderruimte. Hier worden tijdens werkoverleg nieuwe plannen gemaakt en wordt de voortgang
van lopende projecten besproken. Het is ook een goede plaats voor het uitwisselen van ideeën en
ervaringen tijdens het gezamenlijk koffiedrinken.

Een vaste taak van de aanwezige vrijwilligers tijdens de “kantooruren” is het ontvangen van leden en
niet-leden die op bezoek komen met vragen of die iets bijzonders willen tonen of ten geschenke
geven: foto’s, documenten of voorwerpen. Bezoeken kunnen ook op afspraak.



Wat de vrijwilligers meestal thuis doen is: bijdragen verzorgen voor het tijdschrift, het bijwerken van
de website, het YouTube- videokanaal, Twitter en Facebook, het schrijven van gebruiksteksten en
persberichten, en het voorbereiden van lezingen en andere presentaties. Zo ook met de bijdragen
voor de historische rubriek in het Bussums Nieuws. Onder leiding van een vaste samensteller wordt er
aan gewerkt door mensen die per email of telefoon contact houden en de bijdragen beoordelen.

Diverse medewerkers maken spontaan of op verzoek foto’s ten behoeve van de Kring. Bij speciale
gelegenheden gaat altijd de huisfotograaf/cineast op pad.

Vrijwilligers vormen als dat gewenst is (tijdelijke) werkgroepen, zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd bij
de voorbereidingen van tentoonstellingen over de watertoren en over de beginjaren van de televisie
in Bussum. Een vaste werkgroep is de redactie van het Bussums Historisch Tijdschrift. Die werkt elk
jaar nauw samen met de werkgroep die de Open Monumentendagen voorbereidt en organiseert, en
zich bezighoudt met de deelname aan de manifestatie Bussum Cultureel.

De Vereniging organiseert ook excursies, zoals wandelingen bij de Fransche Kamp, waar een bunker
uit 1918 toegankelijk is gemaakt en een “camp de garde” uit 1809 kan worden bezocht. Voor de
jeugd van het Kinderfestival op de Franse Kampheide zijn er elk jaar speciale wandelingen met bezoek
aan de bunker. In Fort Werk IV achter Spant!, dat ingrijpend is gerestaureerd, kunnen ook excursies
worden gemaakt.

Waar mogelijk worden in het centrum van Bussum raamtentoonstellingen gehouden. Etalages van
leegstaande winkels lenen zich goed voor uitgekiende mini-exposities.

Steeds meer tijdschriften van de Kring die sinds de oprichting zijn verschenen zijn sinds kort integraal
via internet te lezen. Het online zetten is een veeleisende taak waaraan nog steeds wordt gewerkt.

Een aparte vermelding verdient het bestuur dat naast de normale bestuurstaken deels ook heel hard
meewerkt binnen en buiten het documentatiecentrum.

De Historische Kring Bussum onderhoudt contacten met andere historische verenigingen en werkt op
incidentele basis met hen samen. Sinds het ontstaan van de fusiegemeente Gooise Meren is ook hier
groeiende aandacht voor onderlinge samenwerking op het gebied van de lokale geschiedenis. Een
bus- en fietstocht langs historische plekken in Gooise Meren was een eerste voorbeeld van een
gezamenlijk initiatief.

De Vereniging vraagt incidenteel advies aan beroepshistorici, die op hun beurt vaak dankbaar gebruik
maken van de database en het papieren archief van de HKB.

De Kring is op bescheiden basis begonnen met een project van “oral history”. Hierbij vertellen veelal
oudere inwoners over hun leven in Bussum. De gesprekken worden voor het nageslacht op video
vastgelegd.

Tenslotte: De vereniging heeft een vaste conserverende taak, gaat mee met z’n tijd, past de
publicatietechnieken aan en speelt in op maatschappelijke veranderingen en gewijzigde interesses.
Hoe dan ook: ondanks het ontstaan van de gemeente Gooise Meren blijft de Historische Kring
Bussum een bloeiende vereniging van en voor liefhebbers van de historie van Bussum.


