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De ChristenUnie doet op 7 maart 2006 voor
het eerst in haar zesjarig bestaan mee aan
de gemeenteraadsverkiezingen in Bussum. 
De ChristenUnie is in 2000 ontstaan uit twee
al langer bestaande partijen die op dezelfde
basis opereerden, het Gereformeerd Politiek
Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke
Federatie (RPF). De RPF is op 15 maart 1975
opgericht en heeft nooit zelfstandig deelge-
nomen aan de Bussumse gemeenteraadsver-
kiezingen. Het GPV is op 1 april 1948 opge-
richt en heeft wel eerder zelfstandig deelge-
nomen aan deze gemeenteraadsverkiezingen.
Dat blijkt uit de procesverbalen van de
Bussumse Gemeenteraadsverkiezingen.

Partijen die in Bussum bij gemeenteraadsver-
kiezingen tussen 1919 en 1939 zetels haalden,
waren: de partijen waaruit later het CDA zou
ontstaan (de Katholieke Volkspartij (KVP) en
haar voorlopers, de Christelijke Historische
Groep en de Anti Revolutionaire Partij), de
socialistische SDAP en de liberale partijen
(Vrijzinnig Democratische Bond en de Liberale
Staatspartij). Andere partijen deden af en toe
mee, maar behaalden nooit een raadszetel.
Na de Tweede Wereldoorlog behalen de KVP,
de Protestants Christelijke Groep, de PvdA en 

de VVD altijd meerdere zetels. Later komen
daar nieuwe partijen bij, zoals ondermeer -
kortstondig - de CPN, de PSP en D66. 

De GPV doet in 1953 voor het eerst mee aan
de Bussumse gemeenteraadsverkiezingen met
als lijsttrekker de heer W. Vos. De GPV behaalt
148 stemmen, terwijl de kiesdeler (alle
geldige stemmen gedeeld door het aantal te
verdelen zetels) ligt op 755 stemmen. De GPV
komt daarbij 559 stemmen tekort voor een
(rest)zetel. 

De GPV behaalt in 1958 110 stemmen, terwijl
de kiesdeler ligt op 839 stemmen. De GPV
komt 639 stemmen tekort voor een (rest)zetel.
In 1958 behalen er maar vier partijen in
Bussum raadszetels, minder dan ooit sinds
1919. Tussen 1958 en 1978 doet naast de
GVP ook de Staatkundig Gereformeerde Partij
(SGP) mee aan de gemeenteraadsverkiezingen
in Bussum. Waar de SGP tussen de 172 en 218
stemmen haalt, zit het GPV tussen de 138 en
197, telkens iets minder dan de SGP. In het
topjaar 1970 zitten beide afzonderlijk onge-
veer 300 stemmen af van een restzetel. De
reden daarvoor is vooral de lage opkomst.

Maar ook gezamenlijk zouden ze het niet heb-
ben gered om een (rest)zetel te bemachtigen.
In 1982 doet de GPV voor het laatst mee aan
de gemeenteraadsverkiezingen in Bussum. De
SGP neemt daaraan niet deel. Waarschijnlijk om
die reden behaalt de GPV haar hoogste aantal
ooit, 291 stemmen. Dat is echter toch nog
393 stemmen te weinig voor een restzetel. 
In daaropvolgende verkiezingen neemt naast

Historische Kring Bussum ... toen en nu

Herman Bierman (van de fotogroep) poseert hier met een foto
uit het archief. Op de achtergrond een schilderij van koningin
Wilhelmina. Dit werk van de kunstenaar Sluyter heeft jaren-
lang in de raadzaal gehangen. Gr
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Verkiezingen!
Haalden de voorlopers van de ChristenUnie zetels in de
gemeenteraad bij de verkiezingen in Bussum?

de GPV, geen enkele andere partij behalve
VVD, CDA, PSP (later GroenLinks), PvdA en
D66, meer deel aan de gemeenteraadsverkie-
zingen in Bussum. In 2006 komt daar nu
verandering in met de eerste deelname aan de
Bussumse gemeenteraadsverkiezingen van de
ChristenUnie. 

••••••• Lars Wieringa

Meer over de Bussumse gemeenteraadsverkie-
zingen door de jaren heen is te lezen in het
Tijdschrift van de HKB van december 2005.

Bussum op de kiek!
5000 foto’s gedigitaliseerd!

Hebt u nog beelden (foto, illustratie en/of
een schilderij) van van uw huis, villa, school
of straat in Bussum die mogelijk ‘historische’
waarde hebben?

Laat het ons weten ... wij  dupliceren het
materiaal en zorgen dat het in het (digitale)
archief beschikbaar komt. 
Iedereen die belangstelling heeft voor de
geschiedenis van Bussum kan in het
Documentatiecentrum van de HKB zelf op
zoek gaan naar geschikt materiaal en tegen
een vergoeding een afdruk bestellen. Voor
vragen over het fotoarchief kunt u terecht bij
Wieger van Setten. Telefoon 035 6912968
of per e-mail. hist.kring.bussum@planet.nl

Mei 1953

mei 1958

19 april 1962

Entree van het documentatiecentrum van HKB aan de
Huizerweg. Iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en vrijdag
van 14.00 - 16.30 uur kunt u bij ons terecht.

Geheugencursus
Voor de Geheugencursus die start op 8 februari a.s. in Naarden, Pr. Margriethof 

100, zijn nog plaatsen beschikbaar. De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bij-

eenkomsten van 10.00-12.00 uur. De cursus is geschikt voor iedereen met 

een normale vergeetachtigheid en voor hen die zich zorgen maken over het 

geheugen. Naast informatie over de werking van het geheugen, krijgt men 

ook oefeningen om dit te trainen. De docent leert u hoe u alles makkelijker 

kunt onthouden. Het is leuk om samen met anderen aan uw geheugen te 

werken!

‘De branding ruist. De schelpen 
van het fi etspad knerpen onder uw 
banden. Op het zonnige terras in het 
dorp hangt de heerlijke geur van koffi e 
en appelgebak.’ Wie de catalogus van 
55+ Vakanties Ameland voor het sei-
zoen 2006 openslaat, wordt meteen 
gegrepen door de bijzondere sfeer 
van het eiland. VOB De Amelander, 
het organisatiebureau dat al 36 jaar 
55+ reizen naar de Waddendiamant 
organiseert, heeft in 2006 opnieuw 
een aantal volledig verzorgde 4-, 5- 
en 8-daagse reizen op het programma 
gezet. De reizen, in de maanden juni, 
juli en september, zijn helemaal afge-
stemd op senioren en bieden een 
veelzijdig programma, dat zowel de 
actieve 55-plusser aanspreekt als 
mensen die het wat rustig aan willen 
of moeten doen. 55+ Vakanties Ame-
land organiseert ‘Genietvakanties’ 
en ‘Doevakanties’. De laatste spelen 
vooral in op de meer actieve senio-
ren. Uniek detail van 55+ Vakanties 

Ameland is, dat in samenwerking met 
Zorginstelling De Stelp en Thuiszorg 
Het Friese Land ook tijdens de vakan-
tie zorg op maat kan worden gebo-

den. De gids 55+ Vakanties Ameland 
2006 is te bestellen via telefoonnum-
mer 0519 – 546562 of via e-mail: 
info@55plusameland.nl.

Nieuwe catalogus Ameland 55+ reizen

De ideale seniorenvakantie! 

Weer komen verschillende onderwer-
pen bij de VU Naarden-Bussum aan 
bod: koken, zilveren sieraden maken 
en de Aeneas, ook om een eventueel 
verblijf in Rome nog interessanter te 
maken.
Voor de workshops zilversieraad op 
zaterdag 4 of 11 februari hebt is er 
keuze uit twee ontwerpen (hanger of 
ring), gemaakt uit 1 mm dik zilver-
plaat, eventueel in combinatie met 
niet-edele materialen. Materiaalkos-
ten: € 20,00, Deze workshop door 
mevrouw de Rijk duurt van 10:30-

16:00. Kosten: € 34,00
Dan zijn er nog twee Italiaanse kook-
workshops op 7 en 14 februari steeds 
van 18.30 – 21.00 uur weer door  
Mevrouw M. Robustelli-van Eeden. 
Kosten € 31,00 inclusief ingrediënten
En om in Italiaanse sfeer te vervol-
gen: twee maandagavonden over de 
Aeneas - mythen en sagen over het 
ontstaan van Rome. De Aeneas van 
Vergilius brengt haar lezers eerst naar 
Troje; daarna vestigt Aeneas zich in 
Midden-Italië. Eeuwen daarna wordt 
uit de verbintenis van zijn achter-

achter kleindochter Rea Silvia en de 
oppergod Mars een supertweeling 
geboren. Hiervan wordt de oudste 
zoon Romulus de eerste koning 
van Rome. Cursus door mevrouw N. 
Greven. Kosten: € 22,00,-

Alle gegevens en een inschrijfformu-
lier voor deze workshops en de cursus 
op  www.volksuniversiteit.nl/naar-
denbussum en in het VU-boekje 2005 
- 2006 o.a. bij de VU Naarden-Bussum 
(693 05 39), de bibliotheken en de 
gemeentehuizen.

Vier workshops en een klassieke cursus

Geldig van donderdag 2 t/m 9 februari

Verse lange Varkenshaas 100gr. € 1,09.
Gegrilde Rosbief 100gr. € 1,39
Stukje Grillworst 100gr. € 0,79
Voor elke markt vers gegrild.

Nieuw: 
Salsa Pikant salade 100gr. € 1,19

Bij ons ook karbonade, biefstuk 
of rollade en vlugklaar artikelen te koop!

Wij staan voor de Wilhelminakerk 
op de markt in Bussum


