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InterMediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaTh uiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567 
of info@intermedicare.net

Belangrijke onderdeel van het Franse 
bestuurssysteem was het systematisch 
in kaart brengen van de maatschap-
pij. Daartoe werden bijvoorbeeld het 
kadaster en de burgerlijke stand inge-
voerd. Duizenden ambtenaren trokken 
door Nederland om op lijsten, lijsten 
van lijsten en daarvan nog eens lijsten 
van alles en nog wat te inventariseren. 

Ook de onderwijssituatie in Nederland 
kwam aan de beurt. De gemeente 
Naarden (waarvan Bussum toen nog 
deel uitmaakte) werd bezocht door een 
inspecteur uit Amsterdam. Deze bracht 
op 25 januari 1812 rapport uit aan de 
prefect van het departement Zuiderzee  
(de provinciale indeling was in die tijd 
verruild voor het Franse departementen 
stelsel).
Genoteerd werden de naam, leeftijd en 
huwelijkse staat van de leraar. En ook 
het aantal leerlingen en de hoogte van 
het schoolgeld. Per jaar betaalden in 
Naarden de 10 kostschool-leerlingen 
van de  Waalse Kerk  Fl. 600,-  (een 
formidabel bedrag indertijd !). Volgens 
de Bussumse historicus De Vrankrijker 
bezochten vooral rijke Amsterdamse 
kinderen de Franse kostscholen in 
Naarden. Omstreeks 1670 waren het er 
nog drie, met elk 30 leerlingen.
De 12 leerlingen van Marie van den 
Berg betaalden Fl. 20,- per jaar. In 
Bussum was het lager onderwijs 
aanzienlijk goedkoper: de lessen van 
Everard Huisman kostten tussen de 
Fl.2,- en Fl 2,60 per jaar (12 stuivers 
=  60 cent). 
Interessant zijn de “Observations” van 
de inspecteur. Over de school van de 
22-jarige Marie van den Berg noteerde 
hij:������������������������������������������
������������������������������������������
�����������Blijkbaar was juffrouw Van 
den Berg in staat om Franse les te 

����������������������������

geven. Een belangrijk lesonderdeel, 
gezien de toekomst van Nederland 
anno 1812. 
De voorganger van de Waalse Kerk 
Jean Ulrich Anosi zal de Franse taal 
zeker machtig zijn geweest. De 
inspecteur was (uiteraard) juichend: 
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������De stevige verankering van 
dit internaat bleek relatief: de Waalse 
gemeente werd kort na het vertrek van 
de Fransen opgeheven. In het sinds-
dien voor opslag gebruikte gebouw is 
nu het Comeniusmuseum gevestigd.

De onderwijssituatie in het arme dorp-
je Bussum (toen zo’n veertig boerderij-
en) was in 1812 van een geheel andere 
aard. ��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������Het salaris van de school-
meester, die 40 leerlingen onder zijn 
hoede had, was wel bijzonder laag. 

�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

Met bijbanen kon meester Huisman 
het hoofd boven water houden. In het 
laatste nummer van Bussum Historisch 
Tijdschrift (juli 2006) schrijft Martin 
Heyne meer over de leefsituatie van de 
Bussumse schoolmeesters.      
Waarschijnlijk onder invloed van de 
moderne Franse politieke ideeën kon 
het dorpje Bussum in 1817 zich als 
zelfstandige gemeente afscheiden en 
haar eigen weg gaan. Het ontwikkelde 
zich in de bijna twee eeuwen sindsdien 
tot een welvarende forensengemeente 
met tientallen scholen voor alle 
vormen van onderwijs. Met andere 
woorden:����������������������������

Tekst: Hans Jonker  �����

������������
�����������������
�������������
Het kost 5 euro en 
is o.m. te koop bij 
Boekhandel Los.
Tevens is er een 
fiets- en 
wandel-

route beschikbaar voor een 
rondje villa’s kijken. 
De rondwandeling is ook 
op dvd gezet. Kunt u de route 
thuis nog eens bekijken.

De jaarvergadering van de Historische 
Kring Bussum is op 11 september 
in ons documentatiecentrum aan 
de Huizerweg. Leden zijn van harte 
welkom. Aanvang 20.00 uur. 
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B.B.V.Godelinde begint weer met acti-
viteiten in september in wijkcentrum 
Achter de Linde. Op vrijdag 8 septem-
ber start de eerste klaverjasavond om 
20.00 uur. U kunt zich nu al inschrijven 

voor de bingomarathon op zaterdag 
23 september bij Lida, tel: 6935762 
of Marina, tel 6912608. Kom gezellig 
langs bij wijkcentrum Achter de Linde 
Godelindedwarsstraat 34.

Klaverjassen en Bingo

Nu de zomeravondcompetitie bijna 
teneinde is, denkt men bij de Bus-
sumse Bridgeclub Barok alweer aan 
het vervolg. Op donderdagavond 7 
september gaat om 19.30 uur het 
winterbridge van start in de gezellige 
ambiance van het Naarderheemn aan 
de Amersfoortsestraatweg in Naar-
den.
De uit ca. 80 leden bestaande club 
kan best nog wat aanvulling gebrui-
ken, dus mocht u angetrokken worden 

door het idee om eens per week lekker 
bezig te zijn met bridge en gezellige 
mensen te ontmoeten, komt u dan 
eens langs om de sfeer te proeven. 
Bij Barok wordt niet gerookt.

U kunt zowel met of zonder partner 
komen kennismaken. Voor aanmel-
ding en meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het secrtetariaat: 
Mevrouw Reina Kroede, tel. 6941887 
of e-mail reina.kroese@casema.nl.

Bridgeclub Barok start winterseizoen

Van april t/m oktober wordt elke eerste 
woensdag van de maand een fi ets-
tocht van ongeveer 30 km gefi etst. De 
volgende fi etstocht staat gepland op 
woensdag 6 september as. De start is 
vanuit Laarwijk. Halverwege de tocht 
wordt er een pauze gehouden op een 
terrasje. De fi etstocht is gratis, maar de 
consumpties zijn voor eigen rekening. 
De tocht begint om 14.00 uur en eindigt 
rond 17.00 uur in het wijkontmoetings-
centrum. Laarwijk is vanaf 13.30 open, 
zodat u van tevoren nog een kopje koffi e 
of thee kunt drinken. Bij heel slecht weer 
gaat de fi etstocht niet door. Voor meer 
informatie over het al dan niet doorgaan 
van de toch kunt contact opnemen met 
de gastvrouwen van Laarwijk op onder-
staand telefoon nummer. Laarwijk, Laar-
derweg 49, tel: 6936525

Fietstocht vanuit Wijk-
ontmoetingscentrum 
Laarwijk

Het nieuwe seizoen begint op donder-
dag 7 september om 9.30 uur met de 
Openingsviering in de Mariakerk aan 
de Brinklaan te Bussum. Het thema is 
“Ontmoeting”. De feestelijke openings-
avond vindt plaats in de Wilhelmina-
kerk aan het Wilhelminaplantsoen op 
dinsdag 12 september om 20 uur. Hier 
zal Loeki Knol haar soloprogramma 

“Café Chantant” ten gehore brengen. 
Loeki Knol heeft een veelzijdige car-
rière achter de rug, maar het meest 
bekend is zij toch wel door haar rol 
in de musical “Kunt u mij de weg naar 
Hamelen vertellen, mijnheer?”
Introducés zijn van harte welkom. 
Kaarten à € 5.00 zijn aan de zaal ver-
krijgbaar. 

Katholiek Vrouwengilde

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 2 
september de Naarder Engroute en 
woensdag 6 september de Zodden-
Trilveenroute. Vertrek Naarder Eng om 
10.00 uur vanaf NS-station Bussum-
Zuid (hotelkant), vertrek Zodden-Tril-
veen om 10.00 uur vanaf NS-station 
Hilversum (taxikant). Vooraf opgeven 

op 621 02 72 of 621 40 18. Op zondag 
3 september rijden we de nieuwe route 
Vechtstreek-Noord, vertrek 10.00 uur 
vanaf NS-station Hilversum (taxikant), 
maar voor deze tocht moet u zich 
opgeven op antwoordapparaat 624 
42 41. Voor overige tochten zie www.
fi etsgilde.nl

Fietsgilde ‘t Gooi


