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Historische Kring Bussum... 
 

Feodale verhoudingen
Het merkwaardige voorwerp op de foto is een reliekhouder. 
Het is een kristallen parfumfl esje –afkomstig uit het Mid-
den Oosten- dat dateert uit de 10e of 11e eeuw. Het fl esje is 
omstreeks het jaar 1400 gevat in een visvormige zetting van 
verguld zilver en geplaatst op een drietal pootjes. Het geheel 
is maar acht en een halve centimeter lang en tien centimeter 
hoog. De houder bevat een relikwie van de heilige Maria Mag-
dalena.

Wat heeft dit visje te maken met de 
historie van Bussum?

De reliekhouder wordt bewaard in de 
schatkamer van de St.Martinikerk in de 

West-Duitse grensplaats Emmerich. Het 
behoort tot de oudste bezittingen van 
het klooster van Elten, gelegen op de 
Elterberg (nu Nederlands grondgebied). 

Dit vrouwenklooster werd in het jaar 
968 gesticht door graaf Wichmann ten 
behoeve van zijn dochter Liutgard. Om 
in het onderhoud van de –meestal toch 
niet onbemiddelde- kloosterlingen te 
voorzien schonk de graaf een gedeelte 
van zijn grondeigendom aan het “Stift 
St.Vitus”. Ook het gebied dat nu Het 
Gooi wordt genoemd kwam zo -nu 1040 
jaar geleden- in bezit van de ongeveer 
dertig nonnen.

In Het Gooi werd belasting geheven 
door de eigenaressen. Men was ver-
plicht een gedeelte van de oogst in te 
leveren bij een door het Eltense kloos-
ter aangestelde rentmeester. 
Voor zover we weten hadden de boeren 

op de arme zandgronden maar een 
karig bestaan en zal de afdracht aan de 
grondbezitter een zware belasting voor 
ze zijn geweest. 

De voor die tijd onvoorstelbaar kost-
bare reliekhouder (en deze is nog maar 
één van de vele kloosterschatten) staat 
symbool voor de tegenstellingen tussen 
arm en rijk in die tijd. 
Ga vooral vanuit het nu zo rijke Gooi 
eens kijken in Emmerich, het is een 
tussenstop waard!

Hans Jonker  

Zowel de Bussumse wethouder Arie 
Gouka als Peter van Dulst, directeur 
Ontwikkeling van Dudok Wonen, greep 
de gelegenheid aan om de buurtbewo-
ners een hart onder de riem te steken 
voor de twee resterende fasen. Peter 
van Dulst bedankte de bewoners van 
de Godelindebuurt: “We zijn blij met 
alle medewerking en het geduld van de 
bewoners. Samen met hen is het moge-
lijk dat de Godelindebuurt een nieuw 
gezicht krijgt.”

Herstructurering 
De totale omvang van het project 
omhelst de restauratie van 85 ‘gemet-
selde woningen’ en de herbouw van 46 
‘witte eengezinswoningen’. Ze worden 
gefaseerd gebouwd naar het originele 
ontwerp van de beroemde architect 
K.P.C. de Bazel die bekend staat als 
architect uit de Amsterdamse school. 
Elf woningen in de buurt zijn als wis-
selwoning ingericht voor tijdelijke 

huisvesting. De wisselwoningen bieden 
onderdak aan bewoners die, vanwege 
de renovatie of sloop, hun huis tijde-
lijk moeten verlaten en na restauratie 
of nieuwbouw van hun woning, terug-
keren naar deze woning. De bewoners 
mochten zelf aangeven of zij mee 
wilden werken aan de herstructurering 
van de Godelindebuurt.

Tevreden
Er zijn tot nu toe 43 gerestaureerde 

Dudok Wonen bedankt buurtbewoners voor hun geduld

Herstructurering Godelindebuurt over de helft

De herstructurering van de Godelindebuurt is over de helft. Twee van de vier fasen zijn opgeleverd en de 
derde fase is in uitvoering. Het was woensdagmiddag daarom gezellig druk in het buurthuis aan de Go-
delindedwarsstraat. Samen met bewoners, omwonenden en andere betrokkenen stond wooncorporatie 
Dudok Wonen stil bij deze mijlpaal. 

Het was gezellig druk in het buurthuis aan de Godelindedwarsstraat. Samen met bewoners, omwonenden en andere betrokkenen 
stond Dudok Wonen stil bij de start van de derde fase van de herstructurering

woningen opgeleverd en 5 herbouwde 
woningen. De bewoners van die wonin-
gen zijn tevreden met het resultaat. 
Zo ook Wim Overman van de Godelin-
dedwarsstraat: “Ik woon met heel veel 
plezier in een ruimere woning aan de 
overkant van de straat.” De derde fase 
bestaat uit het restaureren van 29 
woningen en 17 woningen worden her-
bouwd. Naar verwachting kunnen deze 
woningen in het tweede kwartaal van 
2009 opgeleverd worden. Het streven 
is om de herstructurering van de vierde 

Elke maandagmiddag vanaf 1 septem-
ber 2008 om 13.30 uur is er nordic 
walking voor gevorderden in het Span-
ders-woud, vertrek vanaf parkeerterrein 
camping de Fransche Kamp.
Sportief wandelen wordt voornamelijk 
in Naarden gegeven, zowel op de maan-
dagavond om 19.00 uur als de donder-
dagmiddag om 13.30 uur.
Bij voldoende belangstelling start er 
een basiscursus voor beginners nordic 
walking op de maandag middag om 
12.30 tot 13.30 uur, ook in het Span-
derswoud. U kunt u nu nog opgeven, 
dan is de start in oktober. 
De trainingen duren één uur en 15 
minuten en bevatten alle oefeningen 
die je als wandelaar nodig hebt voor 
balans, coördinatie, uithoudingsver-
mogen, beweeglijkheid en de techniek 
van het sportief wandelen en nordic 
walking. Iedereen die in een goede 
gezondheid verkeert en zijn conditie 

wil verbeteren kan aan deze trainingen 
deelnemen.
Bij twijfel over uw gezondheid altijd de 
huisarts raadplegen!
Voor informatie: Bea Splinter, tel. 
0612639665 of de praktijk voor fysio-
therapie tel. 694 80 89.

Wandel je fi t ook in Bussum
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar start Bea Splinter, fy-
siotherapeut, trainer sportief-wandelen en nordic-walking in 
september weer met sportief wandelen en/of nordic walking.

Gordijnen vuil!!!
www.tempocleaning.nl

035 - 694 62 49

AUTOBEDRIJF MARANT
www.KIA-BUSSUM.nl

tel. 035 - 694 82 14
naast station Naarden/Bussum

fase aansluitend op de derde fase te 
realiseren. 


