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Artikelenserie over de inventarisatie van het oud-archief Bussum ten behoeve 
van het Contactblad van de Historische Kring Bussum 

Afl. 1. De overdracht van het Bussumse oud-archief naar het 
Stads- en Streekarchief 

Zoals bekend is het oud-archief van 
de gemeente Bussum eind december 
1993 overgedragen aan het Stadsar- 
chief Naarden, de archiefbewaar- 
plaats van de gemeente Naarden. Als 
gevolg van deze overdracht heeft het 
Stadsarchief ook de funktie van 
streekarchief gekregen. Op dit mo- 
ment worden er de archieven van de 
gemeenten Naarden, Bussum en 
Muiden beheerd. Deze archieven zijn 
in het algemeen ouder dan 50 jaar en 
zijn met deze overdracht openbaar 
geworden. 
Een groot aantal geïnteresseerden in 
de geschiedenis van Bussum heeft tot 
nu toe de weg naar het Stadsarchief 
Naarden weten te vinden. De meeste 
bezoekers verrichten genealogisch 
onderzoek en maken in hoofdzaak 
gebruik van de bevolkingsregisters 
en de registers van de burgerlijke 
stand. Deze registers zijn tot circa 
1940 openbaar en zijn in de vorm 
van microfiches permanent aanwezig 
op de studiezaal. 
Een even zo belangrijk onderdeel van 
het overgedragen archief is het ar- 
chief van het gemeentebestuur uit de 
periode 1 8 17- * 19 1 8. Dit archief is 
voor het laatst in 1941 geïnventari- 
seerd en gebleken is dat de bijbeho- 
rende inventaris als toegang slecht 
funktioneert. Om deze situatie te 
verbeteren is besloten om het archief 

opnieuw te gaan inventariseren vol- 
gens de moderne regels van ordening 
en toegankelijkheid. De beschrijvin- 
gen zullen rechtstreeks in de wm- 
puter worden gezet, waardoor het 
zoeken en opvragen van de stukken 
gemakkelijker wordt. In een later 
stadium zal er een uitgebreide in- 
ventaris worden uitgebracht waaraan 
bijvoorbeeld indexen kunnen worden 
toegevoegd. 
Op dit moment is met de herïnventa- 
risatie begonnen. Uitgangspunt is dat 
in deze overgangsfase het archief niet 
voor langere tijd gesloten hoeft te 
worden en bruikbaar kan blijven voor 
onderzoek. Op deze wijze hoopt het 
Stadsarchef haar dienstverlening uit 
te kunnen breiden naar de bezoekers 
voor de archieven van Bussum. Ar- 
chieven die een schat aan informatie 
bevatten waaraan menig Bussumer 
-nu en in de nabije toekomst- zijn 
hart kan ophalen. 
In de komende tijd zult u regelmatig 
op de hoogte gehouden worden van 
de vorderingen van het inventarisa- 
tieprojekt. I 
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