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Van het bestuur
Op het moment van dit schrijven, 18 februari, bereikte 
ons het bericht van het overlijden van Herman Bierman. 
Hij werd 90 jaar. Herman was Lid van Verdienste en is 
vanaf de oprichting van de vereniging lid geweest. Daar-
naast is hij twintig jaar vrijwilliger geweest en leerde hij 
op hoge leeftijd met de computer omgaan. Zijn vriende-
lijkheid en hulpvaardigheid zullen ons altijd bijblijven. 
In dit KringNieuws nodigt het bestuur u niet alleen uit 

voor de jaarvergadering op dinsdag 25 april, maar ook 
voor een excursie naar het Scheepvaarthuis in Amster-
dam. De avond van de jaarvergadering belooft een inte-
ressante te worden want die begint met een film uit 1939 
van de Bussumse familie Lucassen. Netty Lange meijer-
Lucassen († 2014) was één van de gezinsleden. 
Wat er in de vereniging in 2016 zoal gebeurde, leest u 

in het jaarverslag op de volgende bladzijden.
Wij zien u graag tijdens de excursie en/of op de jaar-

vergadering!
Namens het bestuur, Klaas Oosterom

Familiefilm Lucassen 1939-1940
Het gezin Lucassen telde vijftien kinderen. Het grote 
r.-k. gezin woonde in een mooie villa tegenover station 
Naarden-Bussum, aan het begin van de Prins Hen-
driklaan. Vader Lucassen maakte in 1939 en 1940 op-
namen waarin alle gezinsleden zijn te zien. De film, die 
een mooi beeld van een welgestelde familie in de jaren 
dertig in het forensendorp Bussum geeft, werd in 2001 
door de jongste zoon Roy van commentaar voorzien. Hij 
duurt 30 minuten en wordt dinsdagavond 25 april 2017 
om 20.00 uur in de zaal van Wilhelminakerk vertoond, 
waarna  het oudste kleinkind, Maarten Bertrams, de film 
zal toelichten en vragen beantwoorden. De toegang is vrij. 

Na de film en 
pauze houdt 
de hkb haar 
jaarvergade-
ring, waarin 
ook niet-leden 
welkom zijn.

Naar het Scheepvaarthuis
Ledenexcursie  Eén keer per jaar organiseert de hkb 
speciaal iets voor haar leden. Dat is dit jaar een excursie 
naar het Scheepvaarthuis in Amsterdam. 
Het Scheepvaarthuis (1912) was het kantoorgebouw 

voor zes Amsterdamse rederijen en geldt als één van de 
beste voorbeelden van de Amsterdamse School-stijl met 
zowel binnen als buiten veel toegepaste kunst. Het is 
nu een hotel.   
De hkb heeft excursies gepland op donderdag 13, 

woensdag 19 en donderdag 20 april vanaf 14.30 uur. 
Het adres is Prins Hendrikkade 108. Vanaf het Centraal 

Station is het 
10 minuten 
lopen. Op 
de excursie-
data zal een 
medewerker 
van de hkb 
de trein van 
Bussum naar 
Amsterdam 
cs nemen 
en met u 
meewande-
len naar het 

Scheepvaarthuis; de terugweg kan gezamenlijk worden 
afgelegd. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur en 
we drinken er eerst een kopje koffie of thee. 
Leden, eventueel met een introducé: gratis. Niet-leden 

betalen € 15, tenzij men lid wordt, ook dan gratis. Reis-
kosten zijn in alle gevallen voor eigen rekening. 
Opgeven via oosteromnc@gmail.com onder vermel-
ding van: de datum, wel/geen lid, wel/geen introducé.
U krijgt een bevestigingsmail met trein/reisinformatie. 
Het aantal deelnemers per keer is beperkt.

Algemene ledenvergadering 
op dinsdag 25 april 2017 in de Wilhelminakerk
20.00 uur: Film over de familie Lucassen met een toe-
lichting door Maarten Bertrams. 
21.00 uur: Pauze.
21.30 uur: Algemene ledenvergadering. 

 Historische Kring
USSUM

Documentatiecentrum:  
Stationsweg 3  1404 an Bussum 
Telefoon 035-6912968 
www: historischekringbussum.nl
Openingstijden:  
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10.30 tot 12.00 uur en vrijdag van 
13.30-15.30 uur. Of op afspraak.
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De villa van de familie Lucassen.

Het Scheepvaarthuis.
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Agenda:
1. Opening
2. Notulen van Algemene ledenvergadering 2016*
3.  Jaarverslag 2016* (zie ook dit KringNieuws)  

De financiële stukken kunnen besproken worden 
maar nog niet goedgekeurd (zie onder 6 en Extra 
vergadering)

4. Exploitatierekening 2016* 
5. Balans per 31-12-2016* 
6.  Kascommissie 2016. Een kascommissielid heeft zich 

teruggetrokken en het andere lid heeft aangegeven 
dat hij onvoldoende vertrouwen heeft in de penning-
meester en het bestuur om een zinvolle kascontrole 
te kunnen doen. Het bestuur stelt voor een nieuwe 
kascommissie voor het boekjaar 2016 te benoemen. 

7. Vaststelling begroting 2018*
8.  Statutenwijziging.  Om aan de anbi voorwaarden te 

voldoen moeten de statuten aangepast worden. Het 
gaat om Artikel 12 lid 3: Bij het besluit tot ontbinding 
moet een eventueel batig saldo van de vereffening overge-
maakt worden aan een instelling met een vergelijkbare 
doelstelling als de vereniging. De formulering moet 
zijn: Bij het besluit tot ontbinding moet een eventueel 
batig liquidatiesaldo ten goede komen aan een andere 
anbi met een soortgelijke doelstelling. Indien er geen 
quorum aanwezig is zal in de extra algemene le-
denvergadering op 30 mei 2017 hierover een geldig 
besluit genomen worden.

9.  Bestuur. Jan Lieste en Klaas Oosterom zijn aftredend 
en stellen zich herkiesbaar

10. Rondvraag
11. Sluiting

Extra Algemene ledenvergadering 
op 30 mei 2017 om 20.00 uur in het Documentatie-
centrum van de hkb.
Agenda:
1. Opening
2. Exploitatierekening 2016* 
3. Balans per 31-12-2016*
4. Verslag van de kascommissie.
5.  Verzoek aan alv om décharge te verlenen aan het 

bestuur.
6. Benoeming nieuwe kascommissie voor 2017.
7.  Statutenwijziging. Zie onder 8 van Agenda van 

25 april.
8. Rondvraag
9. Sluiting

* Te downloaden via historischekringbussum.nl en te verkrijgen bij 
het Documentatiecentrum.

JAARVERSLAG 2016 HISTORISCHE KRING BUSSUM (HKB) 

Inleiding 
De hkb is een actieve erfgoedvereniging in de nieuwe gemeente Gooise Meren, die 1 januari 2016 ontstond door fusie van 
Bussum, Naarden en Muiden. De doelstelling van de vereniging stond steeds centraal: het bevorderen van de kennis van en de 
belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving en zich inzetten voor het belang en behoud van het cultureel en 
historisch erfgoed. 

Vereniging en organisatie 
Leden  De hkb kreeg er 55 nieuwe leden bij en verloor er 
49: eind 2016 waren er  994 leden. 
De Algemene Ledenvergadering in maart 2016 werd 
door 65 mensen bezocht. Beeldend kunstenaar Sibylle 
Gielen van glasatelier Immanuel te Tilburg hield een 
foto-presentatie over glaskunst door de eeuwen heen. 
Zij gaf voorbeelden en een toelichting. In het laatste deel 
toonde zij eigen ontwerpen en glas-in-lood-ramen die 
zij in Bussum zag en de moeite waard had gevonden. 
Tijdens het huishoudelijk deel van de vergadering nam 
Frank de Groot afscheid als bestuurslid. Vice-voorzitter 
Jan Lieste is nu voorzitter omdat bestuurslid Gea van der 
Horst door persoonlijke omstandigheden slechts op de 
achtergrond kan meewerken.Glas-in-lood-raam Brinklaan 104.
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In maart 2016 konden leden met introducé zich gratis inschrij-
ven voor een bustocht door de gemeente Gooise Meren, onder-
broken met twee wandelingen, waarbij gidsen vooral wezen op 
de vele historische plekken. Samen met andere erfgoedorga-
nisaties in Gooise Meren werd deze bus-/wandeltocht in 2016 
nog vijf keer georganiseerd. 
Vrijwilligers  De activiteiten van de hkb worden verricht door 
40 vrijwilligers, inclusief bestuursleden en redactieleden. Ver-
der zijn er bezorgers voor het Bussums Historisch Tijdschrift 
(bht) en KringNieuws. Vrijwilliger Wieger van Setten overleed 
6 april na een periode van ziekte. Het bestuur is de vrijwilligers 
en de bezorgers dankbaar voor hun inzet en bood hun in de-
cember 2016 een diner aan ten huize van oud-penningmeester 
Peter Heyen. 
Bestuur  Het bestuur bestaat uit: Jan Lieste, voorzitter, met tevens 
als aandachtsveld het documentatiecentrum; Klaas Oosterom, 
secretaris; Gerard Bon, penningmeester; Gea van der Horst, 
lid, tevens redactielid van bht. Er is een vacature. Mede op aan-

drang van de vereniging gaat de gemeente Mariënburg de monumentstatus geven. De gemeente Gooise Meren schonk de hkb 
in 2015 een aantal glas-in-lood-ramen van onbekende herkomst die de hkb nu in overleg aan geïnteresseerde inwoners schenkt. 
Financiën  In het afgelopen jaar heeft de hkb van haar leden en van de gemeente Gooise Meren geld ontvangen om de activi-
teiten mogelijk te maken. Veel leden maakten een hoger bedrag over dan de gevraagde contributie van € 15 per jaar.  
Partners van de hkb
De hkb stemde voor Open Monumentendag af met de commissies in Naarden en Muiden. Onder de paraplu van de stichting 

‘Tussen Vecht en Eem’ is samengewerkt om de historie van Gooise Meren aandacht te geven onder het motto ‘Ken uw nieuwe 
buren’: een reizende tentoonstelling met infopanelen, gegidste bustochten, lesmateriaal voor scholen en een fiets-/wandelroute. 
Documentatiecentrum  Via bezoek, brief, e-mail, Facebook en telefoon komen het hele jaar door verzoeken en vragen binnen. 
Het beschrijven, digitaliseren en invoeren in de database van reeds aanwezig en van nieuw materiaal is een proces waar een 
groot aantal vrijwilligers al jaren thuis of in het centrum mee bezig is. Op 31 december waren ruim 23.000 data (foto’s, afbeel-
dingen, films, artikelen, documenten, boeken, brochures) over de geschiedenis van Bussum en haar inwoners ingevoerd. Zo 
heeft de hkb meer dan 500 boeken over Bussum/’t Gooi en boeken ván Bussumers. Dit digitaliseren is een voortgaand proces 
omdat er steeds nieuw materiaal binnenkomt. Al deze informatie wordt uitgebreid gebruikt door vrijwilligers om de publica-
ties en de activiteiten van de hkb te ontwikkelen en uit te voeren. Deze informatie is uiteraard ook beschikbaar voor anderen. 

ACTIVITEITEN EN PUBLICATIES 
Rubriek  Elke week staat in BussumsNieuws en NaarderNieuws de rubriek ‘Uit de Historie van Bussum en omgeving’. Op 14 decem-
ber 2016 verscheen het 500ste artikel sinds het begin in 2006. Ze zijn op www.historischekringbussum.nl en op www.facebook.
com/HistorischeKringBussum/ te vinden. 
Het Bussums Historisch Tijdschrift  In 2016 is het bht driemaal verschenen. In april was het thema ‘Gooise Meren’, met histo-
rische artikelen over Muiden en Naarden; in september sloot het met ‘Gevelstenen’ aan op het Open Monumentendag-thema 
‘Iconen & Symbolen’ en in december was het thema ‘Smullen 
in Bussum’. De artikelen in krant en tijdschrift zijn vaak door 
vrijwilligers geschreven, die daarvoor gebruik maken van de da-
tabase van de vereniging.
Sociale media  De website www.historischekringbussum.nl was 
tijdelijk niet bereikbaar, maar is nu actueel en up-to-date. Via 
de website kunnen de database en veel oude jaargangen van 
het verenigingstijdschrift worden geraadpleegd. De Facebook-
pagina van de hkb mag zich verheugen in een groeiend aantal 
bezoekers en volgers. 
Boek  Op 13 juni 2016 werd het boek Bye bye Bussum bij boek-
handel Los gepresenteerd. Eindredacteur Nol Verhagen stelde 
deze kroniek van 200 jaar gemeente Bussum in een veertigtal 
schetsen samen. Uitgever Entermedia zorgde voor vormgeving, 
productie, voorinschrijving en verkoop.
Bussum Cultureel/Open Monumentendag  Deze twee activiteiten 
vielen in hetzelfde weekend. Vrijdag 9 september 2016 deden leerlingen van het Goois Lyceum op diverse plekken in Bussum 
inspiratie op om aan de hand van historische beelden een nieuw gemeentewapen te ontwerpen. Enige maanden later toonden 

Wandeling in Muiden tijdens bustocht Gooise Meren. 

Foto Gerrit de Leeuw

Voorzijde boek.
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Schenkingen
Van Norman Vervat gevelsteen Thamer-huis na sloop 
villa in de Koningslaan. Van NN documentatie van Ra-
bobank Bussum. Van NN thermometer van firma Van 
’t Klooster. Van Luud Wierenga archiefstukken over Fort 
Werk IV. Van Nonja Voorhaar shirt met opdruk OMD 
2017 Bussum. Van J. Lakeman linoleumsneden ge-
maakt door  broeder Paulus, directeur van de St. Vitus 
mulo/mavo. Van mevr. Schilperoort fotoboek Woelewip-
pie kleuterschool.
Alle schenkers hartelijk dank.

Colofon
KringNieuws is het communicatiemiddel van het bestuur van de Historische Kring Bussum (hkb) met zijn leden,  

als inlegblad van het Bussums Historisch Tijdschrift of als afzonderlijk informatiebulletin.
Vormgeving/opmaak Anneke van de Koppel

Het bestuur
Voorzitter en bestuurslid documentatiecentrum Jan Lieste tel. 035-6935281/06021841931, lieste@zonnet.nl

Secretaris Klaas Oosterom, tel.035-6914336, oosteromnc@gmail.com
Penningmeester Gerard Bon, 035-6915939, gerardbon@telfort.nl

Algemeen bestuurslid en redactie tijdschrift Gea van der Horst, 035-0611513692, geavanderhorst@gmail.com

E-mail hkb hist.kring.bussum@planet.nl

Auteursrecht voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, is zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. 

ze in een bijeenkomst met de wethouder het resultaat. Op zaterdag 10 september 
stond de hkb op Bussum Cultureel en promootte onder meer boekweit (onderdeel 
van het wapen van Bussum). Op zondag 11 september kwamen velen naar het docu-
mentatiecentrum van de hkb in het stationsgebouw. Daar draaide continu een pre-
sentatie van gevelstenen en kon men wandelingen met een gids maken door het Prins 
Hendrikpark e.o. waarbij ook twee kerken en de synagoge werden bezocht.

Andere activiteiten 
Dit jaar werden er wandelingen be-
geleid, lezingen/presentaties ver-
zorgd, excursies gehouden, bus- en 
fietstochten georganiseerd en mee-

gewerkt aan diverse activiteiten van 
anderen. Hierbij werden zeer uiteen-

lopende groepen bereikt; van jonge kinderen (vakantiefestival) tot ouderen 
(bustochten, lezingen). De hkb organiseerde dorpswandelingen, wandelin-
gen naar bunkers en naar zichtbare delen van een kamp uit 1809 in en bij de 
Fransche Kamp. De historie van de plaatsen in Gooise Meren kwam in diverse 
activiteiten aan bod.
Toekomst  De hkb is een zeer actieve erfgoedvereniging binnen Gooise Meren, 
met de nadruk op Bussum en omgeving. Behalve het verzamelen, vastleggen, digitaliseren en ter beschikking stellen van gege-
vens, afbeeldingen en voorwerpen uit het verleden, publicaties, activiteiten voor leden en niet-leden en letten op het behoud van 
erfgoed, staat de vereniging ook open om op nieuwe manieren de historie voor het publiek zichtbaar en invoelbaar te maken. 
Samenwerking staat daarbij voorop. Het bestuur volgt de ontwikkelingen en zal hierover zo nodig communiceren en aandacht 
vragen. 

Ontvangen gevelsteen Thamer-huis.

Laserfoto van het ‘garde de camp’ bij de Fransche 
Kamp.

Gevelsteen Willemlaan 40.


