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ttl,íat oooreerst betreft de Ligging tarl Bussem, deeze is in het LandeLijk Gooi-
Land, op de alLeramryenaonste, en op de uev,rwkkelíjkste uijze, geLíjk het dmt

ook de eez. uegd.raagt oan het schoonst geLegen dotp oan geheeL GoodLcnd te uee-
zen, Het dorp bestaat uit 47 huizen, díe men kan zeggen beuoond te uot'den door
73 huíshoudens, zonen (kinderen mede gez'ekenil geene 200 menschen uítbrengende.
Niemmtd zaL zíg xeraond.ez,en, aLs wíj Vten zeggen, dat dit dorp geen eigen uapen
heeft. De geschiedenís ucrt Bussem beëat, Door zo r)erre zij bekend is, niets
uan eeníg aartbeLang"

Dit. staat te Lezen inrrDe Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijvernn meest impres-
sies rond de eeuwwisseling van de achttiende en neqentiende eeuw. Goed, denk ik
dan, dat. in 1983 de Historische Kring Bussum in het leven is qeroepen. A1s ik
het wel heb, een direct gevolg van de in deze gemeente gehouden Open Daqen van
de Stichtinq I'Tussen Vecht en Eem" en de vereniqinq'rVrienden van het Gooir',
compleet met een boeiende tentoonstellÍng. Toen bleek -voor wie het nog niet
zou weten- dat de historie van Bussum wel deqelijk iets uon eeníg amtbeLottg
kent. Het werd ook duidelijk dank zij het speciale nummer van het Tijdschrift, dat
voor die geleqenheid I'Bussum j-n historisch perspect.iefrrwas genoemd. Al lezend
kom je tot de conclusie dat het Bussumse qemeentebestuur door de jaren heen niet
altijd even kraakhelder uit de was komt. Besturen is afweqen en kiezen, en wie
of wat daarbij uit de boot valt, loopt rneestaf niet over van dankbaarheid.

Ik heb na mijn komst naar Bussum al heel wat over heden en verLeden van de gemeen-
te vernomen. Dit mede dank zij het al qenoemde rrBussum in historisch perspectief"
maar niet in mindere mate door de verschillende afleveringen van het I'Contact-
blad Historische Kring Bussum'r. Bussum maq blij zijn met het bestaan van Histori-
sche Kring en Contaetblad, die allebei de daaduerkelijke belangstetling van aLle
ingezetenen verdienen. Ik denk ook dat de activiteiten van de Historische Krinq
er toe zullen leiden, dat steeds meer interessant.e feiten en gegevens uit Bussums

historie aan de vergetelheid zullen worden ontrukt.
Ik heb graag gehoor gegeven aan het verzoek dit rwoord voorafr te schrijven.
U kunt ook op mijn warme belangstelling rekenen. Dit betekent niet dat daarmee
I'aanvaringen'? tussen qemeentebestuur en Historische Kring tot de onmogelijkheden
zullen gaan behoren. Want ook nu nog -en misschien méér dan voorheen- is bestu-
ren een kwestie van kiezen. AIs in een voorkomend geval bij de keuze de historie
terecht komt in de hoek waar de klappen vallen, dan zal dat niet zijn omdat het
Bussumse gemeentebestuur het verleden geen qoed hart toedraagt, Deze verzekering
wil ik u vooraan in dit nummer graag geven.
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