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De zelfstandige gemeente Bus-
sum bestaat niet meer. Sinds 
1 januari 2016 maakt Bussum 
deel uit van de gemeente Gooise 
Meren. Heeft Bussum veel bete-
kend in de wereldgeschiedenis? 
In de Nederlandse geschiedenis 
dan? Of de regionale?  

Bussum was één van de onaan-
zienlijke, arme buurtschappen in 
het Gooi. Die onaanzienlijkheid, 

onzichtbaarheid zelfs, wordt nog 
eens uitgebeeld op bijgaand de-
tail van de landkaart van Holland 
uit 1730. De kaart is van de Am-
sterdamse drukkerij en uitgeverij 
van Joannes Covens en Cornelis 
Mortier. Naerden is prominent 
zichtbaar, evenals Muyden en 
Muyderberg. De rechte lijn tus-
sen Muyden en Naerden is de Nae-
rdertrekvaart, gegraven in 1641. 
Ja, zelfs de zandbank Pampus 

(nu forteiland en deel van Gooise 
Meren) staat er op. Maar Bussum 
komt op de kaart niet voor. Het 
was een groep boerderijen beho-
rend bij Naarden.

Bussum, beter gezegd het omme-
land van de vesting Naarden, is 
eind 19e eeuw dankzij de spoor-
lijn en het station Naarden-Bus-
sum een aangename woon- en 
recreatieplaats voor Amsterdam-

mers geworden. En voordat het 
Gooi helemaal volgebouwd werd, 
hebben erfgooiers en import-
bewoners de verstening van het 
landschap een halt toegeroepen 
en zijn er nog akkers, weilanden 
en natuurreservaten met bossen, 
heidevelden en water.

Twee rampen zijn Bussum be-
spaard gebleven. Toen op 5 febru-
ari 1940 generaal Reynders werd 
vervangen door generaal Winkel-
man besloot deze dat de Greb-
belinie bij een aanval door de 
Duitsers tot het uiterste ver-
dedigd zou worden. Reynders 
had gewild dat het Nederland-
se leger zich zou terugtrekken 
achter de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, waardoor Bussum en 
omgeving in de frontlinie zou ko-
men te liggen. 

De tweede, veel mindere ramp 
die Bussum bespaard bleef, is te 
danken aan de beslissing in de ja-
ren ’50 van de publieke televisie 
om van Bussum naar Hilversum 
te verhuizen. Indien de tv in Bus-
sum gebleven zou zijn, zou het nu 
één groot bedrijventerrein zijn.
Klaas Oosterom 

Bussum op en van de kaart

Bussum is weg.

Detail kaart van Holland 1730.


