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Historische Kring Bussum... 
 

Het Bussumse hotel-restaurant lag 
oorspronkelijk ver buiten de bebouwde 
kom. Het toenmalige gebouw maakte 
deel uit van het uitgestrekte bezit 
van de familie Bredius. Deze gronden 
werden via verschillende verkopingen 
en veilingen steeds meer verkaveld. 
Jan Tabak kende in een vroegere staat 
een groot wandelpark, later werden er 
tennisbanen aangelegd.  De foto toont 
het hotel van de kant van de latere Jan 
Toebacklaan (links loopt dus de Amers-
foortsestraatweg). 
Niet alleen veranderde de omgeving 
door de ontwikkeling van villawijken 
aan zowel de Bussumse als de Naar-
dense kant, ook het hotel zelf werd 
herhaaldelijk verbouwd. Het groeiend 
autoverkeer op de -tot Rijksweg ver-
brede en verharde- straatweg leidde tot 
een steeds groter belang van voldoende 
parkeergelegenheid (garage!). 
Anno 2008 zijn de inzichten over de 
locatie van hotels, restaurants en 

café’s (horeca) veranderd en is de wet- 
en regelgeving daarin meegegaan. Een 
ander voorbeeld van zo’n voortschrij-
dende cultuur: de tabakswetgeving!
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Jan Tabak
Hardnekkig is het misverstand dat Jan Tabak een Naardens 

hotel is. Misschien verklaart de huidige “ontsluiting” langs de 

ventweg in de Naardense richting deze gedachte. Feit is dat de 

vestiging op deze locatie in 1826 plaatsvond aan de Bussumse 

kant van de gemeentegrens (negen jaar eerder was deze grens 

bij de splitsing van de twee gemeenten getrokken).

Sinds 5 juni staat de bezoeker oog in 
oog met bijna honderd kunstwerken die 
zelden of nooit te zien zijn. De passie 
van de verzamelaar staat centraal in de 
tentoonstelling. Deze passie is het begin 
van alle verzamelingen en heeft vaak 
geleid tot de oprichting van belangrijke 
musea. Circa 90 werken – beelden, foto’s 
en schilderijen – tonen een rijk gevari-
eerd beeld; Pierre-Auguste Renoir, Paul 
Signac, Karel Appel, Corneille, H.W. 
Mesdag, Asger Jorn, Jan Sluijters, Dési-
rée Dolron, Robert Zandvliet, J.H.B. 
Koekkoek, Matthijs Röling, Ruud van 
Empel, Douwe Elias, Vika Mitrichenka, 
Gerti Bierenbroodspot, Erwin Olaf, Tang 
Zhigang en Carel Willink zijn slechts 
enkele voorbeelden.
Deze tentoonstelling vindt plaats in het 

kader van het programma ZZMMZM, dat 
het Zuiderzeemuseum met het jubileum 
initieert. Zuiderzeemuseum Museum 
Zonder Muren bevestigt de plaats van 
het museum als openbare ruimte, waar 
de bezoeker niet alleen inspiratie, 
kennis of verstrooiing haalt, maar door 
zijn aanwezigheid zelf ook iets toe-
voegt.

Jubileummanifestatie
De tentoonstelling Mijn Kunst, Verza-
melaars delen hun passie is onderdeel 
van de jubileummanifestatie. Het Zui-
derzeemuseum viert zijn zestigjarige 
jubileum met een uitgebreide manifes-
tatie en illustreert hiermee de nieuwe 
koers van het museum. Het vernieuwde 
museum legt verbanden, zoekt de 

wereld op en toont Nederland in al 
zijn facetten: kunst, cultuur, ontwerp, 
erfgoed, design en geschiedenis. Een 
groot aantal gerenommeerde kunste-
naars, ontwerpers en gastconservato-
ren zet het jubileum luister bij met een 
tentoonstelling, installatie, kunstwerk 
of activiteit. Dit zijn onder meer Studio 
Job, Atelier van Lieshout, Hugo Kaag-
man, Keso Dekker, Koninklijke Tiche-
laar, Dick Hauser, Martin Bril, Gross. 
Max. en Piet Oudolf. 

De jubileummanifestatie ging op 5 juni 
van start in het museum, museumpark 
en natuurgebied van het Zuiderzeemu-
seum. Kijk voor het volledige jubileum-
programma op www.zuiderzeemuseum.
nl/jubileum.

Particuliere kunst in het Zuider-
zeemuseum
De tentoonstelling Mijn Kunst, Verzamelaars delen hun passie (tot 2 november) is een eerbe-
toon aan de passie van de verzamelaar. Met deze tentoonstelling wil het Zuiderzeemuseum 
het belang van de particuliere kunstverzamelaar onderstrepen. Gastconservator is Annabelle 
Birnie, hoofd ING Art Management.

Op donderdag 26 juni jl. hebben bijna 
alle schoolbesturen voor Voortgezet 
onderwijs* en het ROC in de Gooi & 
Vechtstreek met het ministerie van 
OC&W en de zogenaamde RMC-regio 
een convenant ondertekend om het 
voortijdig schoolverlaten terug te 
dringen. OC&W beloont daarbij het 
mindere aantal schoolverlaters met 
een fi nanciële tegemoetkoming aan 
de scholen.

Namens de RMC-regio Gooi en Vecht-
streek heeft de Bussumse wethouder 
Schoon, tevens voorzitter van het 
bestuur van het Regionaal Bureau Leer-
lingzaken, ondertekend.
In het kader van het project ‘Aanval op 
de uitval’ heeft het kabinet besloten 
om het aantal voortijdig schoolverla-
ter (VSV-ers) te halveren van 72.000 
in 2002 naar 35.000 in 2012. Daar-
toe sluit OC&W in alle 39 RMC-regio’s 
meerjarige convenanten met schoolbe-
sturen en gemeenten. RMC staat voor 
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt; 
om meer grip te krijgen op het terug-
dringen en voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten is Nederland verdeeld in 
RMC-regio’s.

Menu van maatregelen
Onderwijsinstellingen en gemeenten 
zijn vrij in de manier waarop zij de hal-
vering realiseren. Zij kunnen kiezen uit 
een ‘menu’ van maatregelen, zoals ver-
dere ontwikkeling van de zorgstructuur, 
verbetering van de overgang tussen 
vmbo en mbo of het aanbieden van 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Eén-loketaanpak
Aangezien spijbelen vaak een voorbode 
is van schooluitval, zijn OC&W en de 
Informatiebeheergroep begonnen met 
een nieuwe één-loketaanpak voor het 
melden van verzuim. Scholen melden 
hun gegevens in die aanpak voortaan 
bij één digitaal loket (= de IB-groep), 
dat vervolgens de betreffende gemeente 
op de hoogte stelt. De leerplichtamb-
tenaar of de RMC-begeleider kan het 
verzuim na melding in overleg met de 
school in behandeling nemen.
*met uitzondering van het Katholiek 
Lyceum in het Gooi (KLC)

Regio sluit convenant tegen 
voortijdig schoolverlaten


