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Waardevol hoek ondanks
geforceerd evenwicht

{dmÍ wlm vrn dcr wilk)
BUS.SUM - Mcvrouw Joan Bruinc-

man hclt zlch dê rÍtelolÈn twe JasÍ
vcrdlept ln dc tmhledenir van het
verut ln Bwsm Dlt onden@k dien-
dc lwê dmlen. DneuljdE om materiaal
tc vcrmclen v@r en tcntmnsttlling
ovcr hèa YGret Andenljds om tc ko-
mcn íot en puhllketlc ovcr dlt ondcr-
wcrD, wurevcr tot nu toc vruwcl nle ts
ws vcmhcncn.

Irc expclale, onder l,eidlng van mÊ-
vmuw Brulnemln BmÍganlscít d@Í
Én wcrkgr€p van dc lllstorishc
Krlng BusurL lE rcndaÍ rlor burgc-
rcteÍ J, Arnt 6 topend. Dezer dq-
;cn vcmhm ok de publlkatle van
Brulm, Íetlt ld.Mettêrdaaí!, vijf
tear ondcrdrukklní cn vc%t in Rus-
sm".

Het ruim aventig pagina's tellende
b€k is verschenen bij de Stichting
Uitgeverij Walden. Het b@k bevat ook
twe hmÍdstukken van de hand van
Ia Plawet, over de gementeraad
van Busum in@rlogstijdende NSR in
Buslm De @rete druk bestaat uit ?50
exemplaren. De prijs is zr laag moge-
lijk gehouden: tien gulden. Het b@k is
verkrijgbaar blj drie plaatselijke
bekhandels en op de tentoonst€lling,
die toten ret 5 rei in'tSpant tezien is.

Brulneman heft vertig lntewiews

Gooi- en Eem-
lander van
23 april

1985

gehouden met verctsmensen of nabe-
staanden van verzetsmensen. ln aparte
hmfdstukken zijn deze in het boek op-
genoren, in en ogenschijnlijk wiue-
keurige volgorde. Bussum kende ver-
scheidene verutsgrcpen. D€ gr@P
Rcskamp, De Geuzen, de Gmise
Knokpleg. Andercn boden individuel
verzet. Velen van hen zijn omgekomen
in conentratiekampen of gefusillerd.
BÍulneman nmmt de Mentweg de
,,Straat van h€t Grote Verdriet".

BewoneB van dee straat vormden
De Geuzf,n. Tien bewonem liet€n het
leven. Allen G. Houweling kerde te-
rug uit het concentratiekampi ,,In de
zwartsie tijd dacht ik: ik heb thuis
vrquw en ktnd, de Moffen krijgen mij
niet klein. wilskracht mct je hebben,
niet over thuis prakkizeren. Als je dat
w€l d€t ga je eronder dmr. En ik ben
thuis gekomn".

Verdlenste
llêt k d. vÊr.lienstc vln Brulncman

dat zlJ dergclijke oiteíen hËft opget€-
kcnd op hct mment det hct duryor
nor nlet tc lut lg llct slot vln het bock
bevrt ên rllabetischc [rst v.n ?7

BNurnsc rc@tsreren, dlc nlÊt
(mËr) lmalcn worden SchmÍd.

Vel Bwmen hebben *n bijdrage
aan het vemt gegeven, gerganiwrd
of indivldueel, mals de gerenteamb-
tenaar K. Abma, die gefingerde na-
nren opnàm ln het bevolkingsrcgister,
Hierdor konden mensn aan vals
permnsbewijrn worden gehclpen.
t'oto-Henny was de illegale naam van
llemy Hendrik*, die geheime bouw-
tekeningen van de Duitx verdedi-
gingslinie van N@ruegen tof Zuid-
t'rankrijk op microÍilm vastlegde. De
bouwtekeningen waren aÍkomstig uit
Amersf@rt. De microfilm zouden
naar fonden worden gebracht, maar
zijn daar nilmr aangekorcn,

Het verzet ln Bussum hleld zich ok
bezig met wapendroppings. Hovenier
Ilefakker helt tot het eind van de
mrlog wapens, munitie en kisten
handgranaten in huis gehad. Dochter
Ria verl,elde Bruineman dat zij bijna
dmr de Duitsere werden ontdekt. Dat
was korte tijd na de vergeldingsactie in
Putten. ,,Bussum rcu bij z-vel wapens
niet anders te wachien staan. Maar dat
verdrong je, het werk mcst uiteinde-
lijk gebeuren".

ln Bussum is er volgeN Bruineman
@k sprake gewest van gsrganiwrd
joods verzet. Er werd en illegale
jmdse krant uitgegeven, De Keten
(Hasjalsjeeleth). Het ersi€ numer
verschen op 16 maart 1945. Het blad
versch@n drie ker en ging na de be-
vrijding over in,,Devrije Joodse Krant
in Nederland".

Rommelig
Bruineman heeit vel gegev€ns over

het veEct in Busum vemreld' Dc
veruerking vrn alie te8cvens h&t eh-
,er tc wensn over.lletbch mukten
rcmmelig€ lndrul! mk almrdat ccn
rangshikklnB naÀr veretirctlvlrclten
schíeNetc ls teblcvcL Ecn l$n ona-
brekt ln Mctterdild. Dc tuteu bc-
hrndelt delnmc rln wtlEn-
druppings op al%lfde s'Ua ds het
,aaien van oranJo-kleurlSc
rfrlk&anuB len's dc sp@rlun cn het
shildeÍen van de l€us,Oranje Bovcn"
op de íorcn vrn de G@lshc Stoom-
wasserU.

De uitgever heft dlt bezwaar on-
derkend en maakt in het v@rw@rd in
navolging van De Jong en onder-
scheid tussen verzet en illegaliteit. De
uitgever geft het b@k en zware
boodschap me: ,,Wij hopen met deze
uitgave bij t€ dragen aan het bewst-
zijn dat onrehtvaardigheid, di$rimi-

natie en vertrappen van demtrratischc
rchten slechts €n antwoord vragcn:
actief verzet, Ten en nu". Een paginl
erder besluit Bruineman haar
voommrd pretetrtielms mct: ,,Mogc
tenslotie de Historische Kring Bussum
nog vele initiatieven ontplooien die de
gshi€dshrijving van het DorP met
de Gr€ne spieghel ten goede komen".

Ook de bijdragen van I4o Platvet
dragen bij tot het beld van en gefor-
rcrd evenwlcht. In tegenstelling tot de
mer anekdotische opzet van Bruine-
man legt Platvet het arcent oP maat-
$happelijke structuren. De NSB had.
in Busum na Naarden het h@gsie
percentage aanhangers in de rogio
(Stat€nverkiezing 1935). De NSB-leden
waren volgens Plawet verhoudings-
gewijs sterk vertegenw@rdigd in de
hogere smiale grepen. ln de arbei-
dersbuurten was de aanhang minder
dan vijÍ prrent, ln het Brediusks'ar-
tier 20,5 prrent.

Waardevol
Plstvca etr Btuinemsn spreken el-

hrsr t€gen ut de lcnmlite burge-
m6tar Fernhout betrefa. Bruincman
Sewrs;t v|n de puniige spreuken
wumê h0 dc bcvolking ln de
Bwm$bc Oournt Ën hrrt onder de
rlem wllde stekeL 

"Ondanks 
allc ve-

nlJnlgbeid bleí de krant dm Pcnne-
produkt€n opncmen".

Pletv@t t@nt zich kritisch over de
houding van de burgemester. die in
1941 duizend gulden uitl@fde v@r
aanhouding van de dadex(s) van Ér1
ovewal op en Duits wehrmaclrtsol-
daat en later de bevolking opriep Eeen
anti-Duitse tekens en opschriften te
verspreiden.

Dezê onvolkomenhedetr kunDen
chter niet verhinderen dat,,Metter-
daad" en waardevol dement is, dat
ruime verspreiding verdienl.
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