
i'/oord vooraf door _de heer J.\{.A,_ngf t,r@n, hoofd plantsoendienst
Gemeente Bussuo.

'tEen begraafplaats moet ons aan aat andev,s doen denken dan aan een berg-
pLaats uan Lijken, zij moet ock tot orLs spz.ekerl Dan heu't.jzen. uan. ht||.de,
Liefde en Vterdenken uan het tegenttooz'dige gesLach.t aan dat, het*uelk.
uooTafgíng" vlaan,l.ingsche courant d..d., 11 oktobev' 1873'.

linnsn de gevarieerdheld aanr werkzaaurheden in niin furÈtie neemt o.a.
het beheer van de begraafplaatsen een bijzondere plaats in. Daarom ben
ik uw verenlglng danook erkenteUjk voor het verzoek een enkel woord te
scbrijven ter Ínleiding van dit themanunmer, dat geheel gewiit 1s aaÍr het
100 Jarig bestaan van de huldige Algenene Segraafplaatsen in Bussum.
Niet een monent om feest te vieren naar wel on te gedenken; on ei even
bij stÍl to staan.

De Bussr:mse begraafplaatsen zijn geen voorbeelden van tuinarchitectonlsche
hoogstandJes. WeI ls er de laatste jaren een aktief groenaanplant beleid
gevoerd. Dit zal in de kornende jaren nog verrder worden uitgebouvd.
Bi:rnen het kader van de mogelijkheden, in het spanningsveld van het streven
Ítaat zo g?oen en stijlvol mogelijk beheer en optimaal dienstbetoon enerzi,jds
en efficÍente bedrijfsvoering anderzijds wordt dagelijks en met succes ge-
werkt a€,n een goed verzorgingsniveau.

Een bezoek aan de begraafplaatsen, andersdan rnet het doel er overledenen
t,e i:agrareii of te bczcekeii, il aLLeszi::,; de iaccite '*aa:3. I{et grce;: ia er
gevarieerd, statig en goed verzorgd. In de heersende rust vo:mt het fluiten
der vogels er een welkome onderbreking. 0p de grafinonurnenten zijn veelal in
een paar woorden cornplete l-evensverhaLen te lezen.

k'n bezoek zou er toe kunrunen biiiragen, dat de begrippen I'dood en be-
gravenil meer dan nu het geval is, deel- van ons dagel\jks leven gaan uit-
maken. &r dat acht ik een goede zaak. Zouden we, vetende dat het moment van
doodgaan voor iedereen eens aanbreekt, er niet goed aan doen oru tlldens ons
leven in elk 6eva1 onze wensen over een laatste rustplaats duidelift ken-
baa:c te rnaken? Il alle rust ka.n erover worden gesproken en ku::nen be-
slissingpn worden genomen. Voor de nabestaanden kan het daardoor aanzien-
lik eenvoudlger worden.

Moge bovenstaande u tot nadenken stenneno
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