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AR 2. De ontsluitiug van de serie eigendoms 

Tijdens de mventarisatie van het oud- 
ardiief Bussum werd binnen dit archief 
een serie aaqyîm& van apart genum- 
merde akten. -Bij nader onderzoek bleek 
het m hoafdzaak te gaan om contractai 
en o v e r e a k m  die de gemeente met 
diverse partijen was aangegaan voor de 
aankoop, verkoop, schenkmg en mdmg 
van grond. Deze bewijzeai van eigendom 
warai door de gememtelijke admmistra- 
tie toegankelijk gemaakt m eai korte lijst, 
dieechterte summier bleekte zip omte 
kunnen dienen als eai deñnitieve toegang 
op dit onderdeel van het oud-archief. 
Gelet op het belang van &=akten en de 
hoeveelheid gegevens die zij bevattai is 
b e s l m  om deze stukken opnieuw te 
aitshirtai. Deze wedmamhedm zijn re- 
-lijk voltooid en hebben g m m b x d  
m eai apart dataóestand. Voor de raad- 
plegrng van de akteu en het databestand 
kan mai terecht op de studiezaal van het 
Stads-ai Streekarchief m Naarden. 

Voorwiekunuendaeakteuvanbelang 
zijn? 
Allereerst voor iedereen die genaeres- 
&ismdeamvangenlocatievan& 
gememtelijke eigendommen in de 19e en 
begm 2ûe eeuw. Ook kunnen diverse 
cmtwMelmgai bhmm de gemearte op 
het gebied van de ruimtelijke ordenmg m 
kaart wordai gebracht. Geúacht kan 
wordm aan de mhwkkelmg van het 
openbaar venioer. Na de aanleg, van de 
' Oosterspoorweg' en het station Naar- 
den-Bussum werd de t0egaIhli~kheid 
van de anigevnig verbeterd. Daarnaast 
werd vanaf het station eai belangrijke 
verbmdmg riw Húizm tal stand ge 
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bracht door de aanleg van eai trambaan 
over de Brediusweg naar de Arners- 
b-. 

OokwasdegemeenteBussumnauwbe- 
trokken bij de urtbreiding van woonge- 
bieden. De vele aktm die bekkkmg 
hebben op grondtrausacties met exploi- 
tatiemaatschappijen en partiailieren ge- 
vai in het Spiegelkwader een goed beeld 
van de gefheerde aanleg van het ben* 
digde wegemet voor de toekomstge be- 
bouwing. Al &ze kunnen wor- 
dai nagezocht op naam van de betrokke- 
ne, op daûun, op trefkoord (meestal een 
straatnaam) en op de kadastrale per- 
ceelsaanduiámg. ûok de genealogeai die 
op zoek zijn naar hun voorwders m de 
gemeente Bussum kunnen web& m de- 
ze akten interesante gegevens halen. Als 
hun familieleden betrokken zijn geweest 
bij grondtransacties met & gemeente 
kunnen zij via de genoemde mgauga 
getraceerd wordai. Uit & originele ahen 
vak vervolgens op te maken weke rol zij 
bij deze trausacties hebben gespeeld; 
mogelijk worden ook hun woonadres en 
beroep daarbij vermeld. 

Stads- en Streekarchief Naarden, Mui- 
den & Bussum. 
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Opennigstijdai: 
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