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Historische Kring Bussum... 
 

En ook hier leidt het verlenen van 
een concessie aan een spoorwegmaat-
schappij tot de uit de Verenigde Staten 
bekende verschijnselen: speculatie 
met de grond op het traject, onteige-
ning, gedwongen woningontruiming en 

-afbraak, snel stijgende prijzen van de 
bouwgrond. 
Naast een aantal gedupeerden is er ook 
een aantal bevoordeelden. Zo deden 
de eigenaars van de zanderijen goede 
zaken met de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij. Enorme par-
tijen Bussums zand werden gebruikt 
om het spoor te banen over het water 
(zoals het Naardermeer) en over de 
slechte veengronden.   

Een selectie uit de jaargangen 1871 en 

1872 van het Gooisch Nieuwsblad geeft 
een beeld van Bussum, vlak voor zij 
aan haar metamorfose begint. Binnen 
enkele jaren ligt de ’s Gravelandseweg 

niet meer in “de achterbuurt” maar in 
Het Spiegel. 

Hans Jonker

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

email hist.kring.bussum@planet.nl
www.historischekringbussum.nl

Once upon a time….
Het tijdspad door de geschiedenis van het dorp Bussum kent 
een aantal mijlpalen. Een daarvan is zonder meer 10 juni 
1874: de datum van de offi  ciële opening van de spoorlijn Am-
sterdam-Amersfoort-Zutphen met de halteplaats Naarden-
Bussum. De komst van het spoor zou het karakter van het 
dorpje sterk veranderen: zoals de “boom towns” in het Ameri-
kaanse wilde westen schiet ook Bussum aan weerszijden van 
de “railroad track” uit de grond.
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Vooraanstaande vinologen stelden het 
wijnprogramma samen en de Ameri-
kaans/Israëlische pianiste Pnina Becher 
verzorgt het muzikale gedeelte. Zij ver-
telt, met een selectie prachtige sona-
tes, het levensverhaal van de Italiaanse 
componist Scarlatti. Deze illustere 
tijdgenoot van Händel en Bach produ-
ceerde, terwijl hij door Europa reisde, 
in relatief korte tijd maar liefst 560 
zeer diverse klaviersonates. Het publiek 
volgt Scarlatti bij Piano Reserva naar 
de wijnlanden waar hij zijn leven door-
bracht.

Piano Reserva
Piano Reserva is een onvergetelijke 
zintuiglijke gebeurtenis. Het publiek 
ervaart klassieke muziek zoals het 
oorspronkelijk bedoeld is. De sfeer-
volle Grote Kerk, de perfecte wijnen 
en prachtige muziek overstijgen de 
eendimensionale beleving van een 
gewoon theater. Het concert bestaat 
uit vijf muzikale delen, waarin Pnina 
Becher sonates van Scarlatti ten gehore 
brengt. Bij elk deel wordt een andere 
passende wijn geschonken. Tonia Ben-
tivoglio, Wijn- en spijzenspecialist/
sommelier van Vinites BV, zegt hier-
over: ‘ Het is mijn vak om de juiste wijn 

bij het juiste gerecht te selecteren. Dit 
project is uniek voor mij, want ik word 
nu uitgedaagd om de perfecte wijnen 
bij prachtige pianosonates te zoeken. 
Scarlatti’s muziek biedt legio mogelijk-
heden om daar iets heel bijzonders van 
te maken en elke wijn- en muzieklief-
hebber intens te laten genieten.’ Reser-
veren kan viawww.pianoreserva.nl.

Pnina Becher
Het was al vroeg duidelijk dat de, in 
Israël geboren, Amerikaanse Pnina 
Becher beschikt over een uniek muzi-
kaal talent. Als jonge vrouw wint ze 
vele beurzen en prijzen bij diverse 
vooraanstaande pianoconcoursen in 
Israël. Ze studeert aan het Tel Aviv 
Rubin Academy of Musica, daar behaalt 
ze uitstekende resultaten en krijgt ze 
onder andere les van Emanuel Kras-
ovsky. Een grote muzikale carrière ligt 
in het verschiet. Dan besluit Pnina in 
de tachtiger jaren voor haar gezin te 
kiezen en samen met haar man vertrekt 
ze naar New York. Achttien jaar later 
kruipt het bloed toch waar het niet 
gaan kan en keert Pnina terug naar 
de podia en haar publiek. Ze treedt op 
met de grootste orkesten van Amerika, 
Europa, Israël en Australië. Onlangs 

speelde ze voor uitverkochte zalen op 
het Melbourne International Arts Festi-
val. Pnina’s eerste album was een ode 
aan Bach’s Goldberg Variations en op 
haar tweede CD, die onlangs uitkwam, 
laat ze net als bij Piano Reserva stuk-
ken horen van Scarlatti. Pnina Becher 
komt speciaal voor Piano Reserva naar 
Nederland. Voor het publiek een prach-
tige gelegenheid om deze bijzondere 
vrouw live te horen spelen.

Klassieke pianomuziek en de beste wijnen komen 
samen in de Grote Kerk te Naarden

Kaartverkoop Piano Reserva 
gestart
De combinatie van culinaire hoogstandjes met een thea-
traal programma is al enkele jaren een beproefd concept. De 
smaak- en variétésensatie Palazzo is daar het levende bewijs 
van. De producenten van dit succesvolle evenement brengen 
29 september en 1 oktober een uniek, kleinschalig, nieuw mu-
ziekproject naar de Grote Kerk van Naarden: Piano Reserva. 
Hierbij worden klassieke pianoconcerten aan de allerbeste 
wijnen gekoppeld. 

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt op zaterdag 16 
augustus de dagtocht ‘Gooise Dorpen’, 
De tocht vertrekt om 10.00 uur vanaf de 
Kerkbrink in Hilversum (Museum). Voor 
overige tochten zie www.fi etsgilde.nl.

Fietsgilde 
‘t Gooi

De stad dankt haar bekendheid aan de 
ligging ten opzichte van de Hollandse 
Waterlinie, de Stelling van Amsterdam 
en uiteraard de vestingwallen, waarmee 
zij sinds de 17e- en 18e eeuw omringd 
wordt. De Vitus Kerk of De Grote Kerk, 
bekend door de jaarlijkse uitvoering 
van de Mattheus Passion, het 17e-
eeuwse stadhuis en de Utrechtse Poort 
behoren tot de belangrijkste histori-
sche gebouwen. De stadswandeling 
(ca. 5 kwartier) is de manier om Naar-
den te leren kennen. Na afl oop is het 
mogelijk uw middag te verlengen door 

bijvoorbeeld de toren van de “Grote 
Kerk” (14+15 uur) te beklimmen, een 
vaartocht door de vestinggrachten te 
maken, een bezoek aan het Nederlands 
Vestingmuseum of Comeniusmuseum te 
brengen of heerlijk van een drankje/
hapje genieten op een van de vele ter-
rassen van Naarden. 

Startpunt: VVV Hollands Midden 12.30 
uur , Adr. Dortsmanplein 1-B
Kaartjes verkrijgbaar v.a. 12.15 uur. 
Prijs € 2,50 volwassenen, kinderen tot 
12 jaar gratis.

Stadswandeling door 
de vesting
Loop eens mee met onze enthousiaste stadsgids door de vestingstad Naar-

den en geniet van de cultuur en geschiedenis van de stad. De eerstvolgende 

stadswandeling is op 17 augustus. De gids neemt u mee door de karakteris-

tieke straatjes en vertelt over het leven van vroeger. Daardoor krijgt u een 

goed beeld wat zich toen binnen de vestingwallen heeft afgespeeld.


