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Historische Kring Bussum... 
 

Het werkwoord “stempelen” krijgt in 
dertiger jaren van de vorige eeuw een 
nieuwe betekenis. Werklozen worden 
verplicht zich in ruil voor een uitkering 

regelmatig (vaak dagelijks) te melden 
bij speciale kantoren om een kaart te 
laten stempelen. Op deze manier denkt 
de overheid te voorkomen dat naast de 

uitkering zwart wordt bijgewerkt. Het 
zichtbaar op straat moeten wachten bij 
de stempellokalen wordt door velen als 
een beschamende straf beleefd. 

De economische crisis leidt in heel 
Europa tot onvoorstelbare werkloos-
heidscijfers. Grote aantallen mannen 
zitten thuis te wachten op betere 
tijden. Zowel vanuit de kerkelijke 
kringen als vanuit de nieuwe socialis-
tische arbeidersbeweging worden ini-
tiatieven genomen om de werklozen 
te motiveren en moreel te ondersteu-
nen.  Ultrarechtse groeperingen bieden 
de  ontevredenen radicale oplossingen 
die tot werk voor allen moeten leiden. 
In het buurland Duitsland hebben de 
nationaal-socialisten onder leiding van 
Adolf Hitler hiermee toenemend succes.

Bussum. Precies 75 jaar geleden: eind 

februari 1933. In het bioscooptheater 
Novum aan de Vlietlaan vinden binnen 
korte tijd twee bijeenkomsten plaats: 
een toen nog onschuldig bezoek van 
over de oostgrens en een genereus 
lokaal initiatief. Kort daarop is de 
onschuld voorbij. Op 27 februari is het 
Duitse parlementsgebouw (de Rijksdag) 
in brand gestoken en breekt de hel los.
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Europa en Bussum, februari 1933

Het aantal mensen in de steekproef is 
zo gekozen dat er een goed beeld wordt 
verkregen van de gezondheidssituatie. 
Aan de hand van de respons tot nu toe 
is dat nog niet het geval. Daarom ver-
zoekt de GGD iedereen die de enquête 
heeft ontvangen, deze in te vullen en 
terug te sturen in de gratis antwoord-
envelop. 
In 2004 is ook een dergelijk grootscha-
lig vragenlijstonderzoek uitgevoerd. De 
resultaten van zo’n onderzoek geven 
de gemeenten en collega-instellingen 
in de regio een gedegen inzicht in de 
gezondheidssituatie van de inwoners. 
Tevens kunnen nu de resultaten uit 
2004 vergeleken worden met de resul-
taten uit 2008. Daarmee kan het lokale 
gezondheidsbeleid beter worden vorm-
gegeven. Op basis van resultaten uit 
eerdere enquêtes is er nu bijvoorbeeld 

extra aandacht voor alcoholgebruik 
onder jongeren en wordt gezond bewe-
gen gestimuleerd.
De 6.700 inwoners die een vragenlijst 
krijgen toegestuurd, zijn door middel 
van een steekproef uit de bevolkings-
registers van de gemeenten getrokken. 
Dit betekent dat mensen op basis van 
het  toeval worden aangeschreven met 
het verzoek de vragenlijst in te vullen. 
De privacy van de respondent wordt 
absoluut gewaarborgd. Er is voor een 
zodanige onderzoekopzet gekozen, dat 
nooit te achterhalen is wie welke ant-
woorden heeft gegeven. 
De onderzoeksopzet en de gebruikte 
vragenlijst zijn te vinden op de website 
van de GGD:  www.ggdgooi.nl. In het 
najaar van 2008 worden de resultaten 
gepubliceerd in regionale kranten en op 
de GGD-website.

GGD stuurt reminder voor 
de gezondheidsenquête
Begin deze maand hebben 6.700 inwoners uit de regio een vragen-
lijst van GGD Gooi & Vechtstreek ontvangen over onder meer ge-
zondheid, leefstijl en behoefte aan zorg. Mensen die zijn aangeschre-
ven maar de vragenlijst nog niet teruggestuurd hebben, ontvangen 
rond 20 februari een herinneringsbrief.

Zondagmiddag 24 februari is er een 
gezellige middag met het landelijk 
bekende Eelder Shantykoor  in het 
wijkontmoetingscentrum Bellefl eur. De 
muziek die u zult horen valt in de cate-
gorie zeemansliederen. Shanty’s, ofte-
wel zeemansliederen, zijn ontstaan om 

het zware leven op zee te verzachten. 
De middag begint om 15.00 uur en is 
om 16.30 uur afgelopen. De toegang is 
gratis.  
Wijkontmoetingscentrum Bellefl eur is 
gelegen aan de Mackaylaan 11a, Naar-
den, tel. 695 31 17.

Shantykoor bij Bellefl eur

Ook ruimte voor 
kinderbijbelclub PeP
Na het feest op 26 januari met de bal-
lonnenwedstrijd is er op zaterdag 23 
februari alweer voor de tweede keer 
kinderclub. Na de openingstune, de 
limonade en de koek wordt een bijbel-
verhaal verteld. En dan creatief aan de 
slag, elke keer weer anders! 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn 

welkom van 10.00 tot 12.00 uur in WOC 
Laarwijk.
Laarwijk is te vinden op de Laarderweg 
49.  “Ruimte” is een initiatief van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk en Gere-
formeerde Kerk vrijgemaakt van Bussum 
en Huizen. Voor meer informatie kunt 
u bellen met: Peternel Bos-Vreugdenhil 
tel. 694 69 71 of mailen naar kinderbij-
belclubpep@gmail.com.

Ruimte in Laarwijk voor 
een broodje plus
Op vrijdag 22 februari wordt u uitgenodigd om samen met andere 
gasten een broodje plus te eten: soep, brood en een lekkere verras-
sing. U bent welkom vanaf 18.15 uur. 

 Kerkdiensten
Zondag 24 februari: Verlosserkerk 
10u. Mw. Ds. P.J. Viveen-Molenaar; 
Wilhelminakerk 10u. Ds. C. v. Win-
gerden; Spieghelkerk 8.55u. Ds. 
J.W. Smelt, 10.30u. Ds. L. Korevaar, 
17u. Ds. A. v.d. Meer; Geref. Kerk 
vrijgem. 9.30u. en 17u. Ds. J.J. 
Burger; Evang.-Luth. Kerk 10u. Ds. 
D.Th.Strasser; Remonstrantse Gem. 
10.30u. Dr. J.F. Goud; Ned. Pro-
testantenbond 10.30u. Ds. A. v.d. 
Meiden; Doopsgez. Gem. 10.30u. 
Ds. L.H. Buijs; Leger de Heils 17u. 
samenkomst; de Christengemeen-
schap10u. dienst; Vrije Kath. Kerk 
10.30 en 19.30u.; Mariakerk 10u. 
N. Smit. St. Jozefkerk 10u. Pastor 
J. Hung.
Maandag 25 februari: Mariakerk 
19.30 uur olv parochianen.
Dinsdag 26 februari: St. Jozefkerk 
9u. Pastor J. Hung.
Donderdag 28 februari: Mariakerk 
12.30-12.50u. Pastor R. Nagelhout/
J. Janssen.

Centraal staat de kaart die Comenius 
maakte van zijn geboortestreek Moravië 
en die waarschijnlijk rond 1624 voor het 
eerst werd uitgegeven in Amsterdam 
door Nicolaas Visscher. Cartografen als 
Willem Blaeu, Johannes Janssonius en 
andere bekende Nederlandse uitgevers 
maakten gebruik van deze kaart ‘Mora-
viae Nova’ van Comenius.

Jan Amos Comenius (1592-1670), 

‘Leraar der Volken’, is internationaal 
vooral bekend als uitzonderlijk peda-
goog, vernieuwer van het onderwijs, 
fi losoof en theoloog. Maar hij is ook 
de maker van de kaart van Moravië, die 
gedurende bijna een eeuw in verschil-
lende atlassen in de wereld werd her-
drukt. Vergeleken met oudere kaarten 
van Moravië door Paul Fabricius (1519-
1588) is het werk van Comenius inhou-
delijk beter, waarschijnlijk exacter en 

Op reis met Comenius

qua benaming betrouwbaarder. Na de 
eerste verschijning in Amsterdam zijn 
er nog minstens honderd uitgaven van 
gedrukt, onder meer in een reisatlas, in 
eigentijds lederen foedraal.
De tentoonstelling is tot en met 9 
maart te bezichtigen in het Comenius 
Museum, Kloosterstraat 33 in Naarden, 
op woensdag tot en met zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. 
Informatie:   info@comeniusmuseum.
nl;  www.comeniusmuseum.nl en tele-
foon 694 30 45.

Het Comenius Museum in Naarden opent het jaar 2008 met de tentoonstel-

ling ‘Op reis met Comenius, 17e eeuwse kaarten van Moravië’, in samenwer-

king met het Comenius Museum in Přerov. De expositie biedt de bezoeker 

een unieke kans om de collectie oude kaarten van het Museum in Tsjechië te 

bezichtigen in Nederland, het land van herkomst.


