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D66 doet
Beelden hebben hun eigen zeggings-
kracht. Het eigenzinnige van de kunste-
naar René Smeets en zijn beelden van 
Jezus is dat zij toch in de meeste geval-
len vergezeld gaan van woorden. De kun-
stenaar noemde zijn sculpturen dan ook 
“beeldmeditaties”. De eenvoudige, maar 
op hun typische manier zeer herkenbare 
beelden zijn gemonteerd op houten 
panelen. De kleuren van de panelen zijn 
terughoudend. De beelden zijn vaak uit 

natuurvormen samengesteld of gesneden 
uit hout. De tentoongestelde selectie 
van sculpturen is één uit een serie van 
vijf. In de Antioniuskerk in Vorden / Kra-
nenburg is de vaste tentoonstelling van 
het werk van René Smeets te zien. 
Feestelijke opening is op zondag 5 maart 
na de dienst.  De viering op deze eerste 
zondag in de 40-dagentijd zal thema-
tisch geënt zijn op sculpturen uit de 
tentoonstelling.

Openingstijden tentoonstelling:
Op de zondagen: 5, 12, 19 en 26 maart, 
2 en 9 april, na de dienst, van 12.00 
tot 15.00 uur. Op vrijdag 10 maart en 7 
april van 18.00 tot 21.00 uur even als op 
Goede Vrijdag (14 april) van 18.00 uur 
tot 19.45 uur. Om 20.00 uur begint de 
Goede Vrijdagviering. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij dhr. F. Fuchs, 
tel: 6951997 of op onze website: www.
elg-nb.net

Tentoonstelling ‘De man van Nazareth’

Op 15 maart 2006 is weer de laatste raadsver-
gadering van de ‘oude’ raad in de gemeente
Bussum. Mede afhankelijk van de verkiezingen
op 7 maart a.s. nemen een aantal raadsleden
dan afscheid. Onder hen zijn zeker de heren 
C. Plokhooij (CDA) en G.P.W. Jansen (VVD) die
zich, na respectievelijk 35 en 32 jaar in de
raad, niet opnieuw verkiesbaar hebben
gesteld. Anderen zullen afscheid nemen na
een raadsperiode die aanzienlijk korter heeft
geduurd.

De vraag is of dit uitzonderlijk lange raadspe-
rioden zijn of dat dit vroeger in de 19e eeuw
of begin 20e eeuw vaker voorkwam.

De uitschieters in de 19e eeuw
Sinds Bussum zich in 1817 afscheidde van
Naarden is er regelmatig een nieuwe gemeen-
teraad aangetreden. Vanaf 1851 werden de
leden van de raad niet meer benoemd maar
voor de duur van zes jaren gekozen uit en
door belasting betalende inwoners (census-
kiesrecht). Het aantal raadsleden werd (en is
nog) afhankelijk van het aantal inwoners. Het
stelsel van verkiezingen werd tussen 1851 en
1919 een aantal keren - zij het gering -
gewijzigd. Vanaf 1919 bedraagt in het systeem
van evenredige vertegenwoordiging de zittings-

Historische Kring Bussum ... toen en nu
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Zaten raadsleden vroeger langer in
de Bussumse raad dan nu?

Informatie
Voor informatie kunt u het volgende nummer
bellen 035 6912968 of per e-mail: 
hist.kring.bussum@planet.nl
Iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en
vridag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor
informatie bij het bezoekerscentrum van de
Historische Kring Bussum aan de Huizerweg
terecht.

Hoogste tijd om lid te worden!
En u krijgt er 4 keer per jaar het HKB tijd-
schrift ‘gratis’ bij.

duur van de raadsleden vier jaar. Dit systeem
werd in de volgende tachtig jaar nauwelijks
gewijzigd.

Over de periode tussen 1817 en 1917 geeft
het overzicht van raadsleden uit de ‘Geschie-
denis van een honderdjarige’ van A.N.J. Fabius
aan dat veel raadsleden lang in de raad zaten.
Fabius was zelf overigens ook raadslid, tussen
1915 en 1919. 

Uit de gemeenteverslagen blijkt dat het toen
nog al eens voorkwam dat een raadslid tot
aan diens overlijden in de raad zat. Tot 1919
vond dan in zo’n geval een tussentijdse ver-
kiezing plaats over de opengevallen plaats. 

Raadsleden die 25 jaar of langer in de raad
zaten in die periode waren Bart Majoor (1825-
1861), Hendrik van den Berg (1830-1855),
Dirk Krijnen (1860-1896) en Cornelis Sliphorst
(1866-1899).

De eerste helft van de 20e eeuw
Met het groeien van het Bussumse inwoner-
aantal groeide ook het aantal raadsleden
sterk. Toch waren er in vijftig jaar maar twee
raadsleden met een zittingsduur van 25 jaar
of meer. 

Mr. Antonie Moolenburgh (Vrijheidsbond)
maakte deel uit van de periode vóór en na
1919. Hij zat in de raad vanaf 1904 en werd
in 1931 voor de laatste maal voor een periode
van vier jaar herkozen. Langere tijd was hij
ook jarenlang wethouder. 

G.A. Schmidt (Katholieke Partij, later KVP) zat
in de raad vanaf 1923 en werd in 1946 voor
de laatste maal voor een periode van vier jaar
herkozen. 

De tweede helft van de 20e eeuw
Mr. J. Boor (Protestants Christelijke Groep,

P.C.G.) werd in 1949 voor het eerst in de raad
gekozen en in 1970 voor het laatst. 

L. Bouma (SDAP,
later PvdA) kwam in
1919 op 26-jarige
leeftijd in de raad
en was nog steeds
raadslid (en wethou-
der) toen hij plotse-
ling overleed in
1958. Hij werd een
recordtotaal van tien
maal gekozen.

G.J. Lakeman (KVP,
later CDA) was
raadslid tussen 1970
en 1996. Drs. J.F.M.

Zonneveld kwam in 1970 in de raad voor de
PPR/PSP-combinatie en vanaf 1978 voor het
CDA. Tussen 1990 en 2002 was hij tevens
wethouder. C. Plokhooij kwam in november
1971 tussentijds in de raad voor de P.C.G.en
werd vanaf 1974 acht maal herkozen voor het
CDA. 

G.P.W. Jansen kwam in 1974 in de raad voor
de VVD en was zeven maal lijsttrekker, een
recordaantal. Beide heren maken daardoor
deel uit van de top 10 van langstzittende
raadsleden in Bussum.
De conclusie is dat uitschieters niet alleen nu
maar ook in het verleden voorkwamen.

Een blik in de toekomst?
Zijn er in de nabije toekomst nog raadsleden
te verwachten die in de top 10 komen? 

Uitgaande van weinig wijzigingen in de
krachtsverhoudingen tussen de Bussumse par-
tijen bij de aankomende raadsverkiezingen,
staan drs. J.H.J. Zegering Hadders (VVD,
1986-heden) en P.A.M. Kehl (VVD, 1982-1986,
1990-heden) het dichtst in de buurt. Daarna
volgen mevrouw J.G. de Jonge-Meijerink (VVD,
1994-heden) en de heer S.A. Braamhaar
(GroenLinks, 1995-heden). 

•••• Lars Wieringa

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

C. Plokhooij en G.P.W. Jansen met de Kleine Johannes,
februari 2006.

Weet u het? 
Over een paar weken staat het in deze rubriek
in de Bussumse Krant met daarnaast natuur-
lijk een foto van deze plek anno 2006.
De Historische Kring verzamelt o.a. verdwenen
‘stukjes’ Bussum. 

Waar in Bussum?

Van Asselt & Kuhn

15,- 30,-Benzine Diesel

APK-keuring

Compleet incl. viergasmeting, roetmeting,
afmelden en BTW. Alle merken.

Uw APK-keurmeester:

Service manager
Van Asselt & Kuhn

Naarden

Wim
Boogaard

A U T O M O B I E L E N   S I N D S   1 9 3 0

Officieel Subaru 6 Sterren Dealer
A’foortsestraatweg 108  -  (035) 69 97 600  -  www.vanasselt.nl

Uw auto onderhouden door
gecertificeerde monteurs en tecnici.

Woensdag 8 maart spreekt Ds. Sj. Van 
der Zee voor het Genootschap Neder-
land-Israël over De betekenis van Elie 
Wiesel voor de mensheid. Kenmerkend 
voor Elie Wiesel is zijn oproep om te 
blijven herinneren. Wiesel is hoogle-

raar in New York en Boston. De spreker 
is emeritus predikant van de Neder-
lands Hervormde Kerk, hij was drie 
jaar legerpredikant in Duitsland en 
betrokken bij het inrichten van het 
herinneringscentrum Bergen-Belsen. 

Hij studeerde o.a. aan de Boston Uni-
versity bij prof. Elie Wiesel en bij prof. 
David Flusser in Jeruzalem. De lezing is 
in Trefpunt, Lorenzweg 59 te Bussum 
en begint om 20.00 uur. Toegang  
€ 3,00. Informatie 035 6914580

Genootschap Nederland-Israël

Krant gemist? Kijk op www.bussumsekrant.nl!


