
‘Iconen & Symbolen’ vinden we 
in veelvoud in het september-
nummer van het) Bussums His-
torisch Tijdschrift. Het is thema 
van Open Monumentendag 
2016. Het blad geeft daar vorm 
aan door gevelstenen en andere 
afbeeldingen in Bussum te noe-
men en in full colour te tonen. 

Zoals een rijk geïllustreerd arti-
kel over verschillende thema’s 
die met gevelstenen e.d. worden 
uitgebeeld: natuur, wapenschil-
den, geloof of beroep. Bewoners 
vertellen over de gevelsteen in 
hun huis. Gevelstenen zijn ook 
te zien op een videopresenta-
tie die op BussumsCultureel op 
zaterdag 10 september in de 
HKB-tent op het Wilhelmina-
plantsoen te zien is en op zon-
dagmiddag 11 september in het 
HKB-documentatiecentrum (in 
lage rechtervleugel van het sta-
tion N-B). Vandaar uit starten er 
zondagmiddag ook wandelin-
gen met een gids langs panden 
met gevelstenen. Het onder-

werp gevelstenen beperkt zich 
in het tijdschrift niet tot Bussum; 
we kijken ook over de voorma-
lige gemeentegrens van Bussum.  
Boekweitzaden/korrels staan 
symbool voor het 19e eeuwse 

Gooi en ook voor gemeente Bus-
sum, waar op de schrale grond 
boekweit goed gedijde. ‘Boek-
weit in het Gooi’ heet het artikel 
in het tijdschrift. Zaad en gewas 
komen ook op BussumCultureel 
en op Open Monumentendag 
uitgebreid aan de orde.

Klaas Oosterom

Gevelstenen en meer

Waar is deze steen met iemand 
die zijn neus dichtknijpt? Onder 
degenen die de auteur de plek 
van deze steen kunnen melden 
(oosteromnc@gmail.com), wordt 
het boek ‘Gevelstenen’ door 
Herman Souer (Aprilis, 2010) 
verloot. Tip: hij bevindt zich  niet 
in Bussum!
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De aardigste gevelstenen trof ik aan boven de deuren van Singel 30 en 28: Strijd en Vrede.
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Naast artikelen over Gevelstenen en Boekweit ook artikelen over glas-
in-lood ramen in het station, de Bussumse fontein, Empty Eyes, Vrijmet-
selaarssymbolen en een artikel over de Bussumse schrijfster Jacqueline 
Doorn. Het Bussums Historisch Tijdschrift komt gratis bij leden en is voor 
€ 7,50 te koop bij de HK Bussum, boekhandel Los en Bruna.  


