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... en de notulen van de gemeenteraad, vroeger en nu 

,' 	#- 'Op heden den Eersten meij des 
Jaars agtienhonderd Zeventien hebben wij ...' 

Zo begint het eerste Notulenboek van de 
gemeenteraad van Bussum. De eerste bijdra- 
ge daarin is - getuige het voorgaande citaat - 
van 1 mei 1817. Dat was - niet toevallig - het 
jaar dat Bussum zich afscheidde van Naarden. 
De eerste notutenboek beslaat de periode 
1817 tot 1842, de eerste 25 jaar van een 
zelfstandig Bussum; ook daardoor een zeer 
interessante periode. 
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de raad is beschreven welke zaken in de 
notulen moeten staan, zoals ondermeer een 
overzicht van de aanwezigen, een 
samenvatting van het gesprokene, de 
stemverhoudingen bij stemmen en de inhoud 
van moties en amendementen. Vôör de 
invoering van het dualisme in 2002 werden de 
notulen nog opgesteld onder de zorg van de 
gemeentesecretaris. Dat was al zo vanaf 1817. 
Na 2002 is dat dus overgegaan op de 
raadsgriffier, die ook de gemeentesecretaris is 
opgevolgd op de plaats naast de 
raadsvoorzitter tijdens de raadsvergaderingen. 
Als raadsgriffier van BUSSUm ben ik nauw 
betrokken bij het opstellen van de 
raadsnotulen; een taak die zorgvuldig moet 
worden uitgevoerd. De - vastgestelde - 
notulen vormen immers de basis voor iedereen 
die later wil weten wat ter vergadering is 
besproken. Zo was het toen (in 1817) en zo is 
het nu. 
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Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van de Hogeweg in Bussum verscheen in juni 
2005 een boekje over de geschiedenis van de 
straat. Op veter verzoek zat een tweede druk 
van dit boekje verschijnen, waarin veel 
aanvullend materiaal over de Hogeweg wordt 
opgenomen. Als u ook nog foto's, documenten 
af:: verhalen hebt over de Hogeweg, neem dan 
contact op niet: Sandor van DrieL Hogeweg 18, 
1401 TL Bussum. svanddel@casema.nt 
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bijgedragen aan de zelfstandigheid van 
Bussum) heeft enkele jaren geleden het 
initiatief genomen om het notutenboek over 
te schrijven zodat de tekst voor de toekomst 
behouden blijft. Een prima initiatief dat 
navolging verdient! Deze grote klus heeft 
onlangs geresulteerd in de verschijning van 
het boek 'Notulen van den Raad van Bussum, 
1 mei 1817 tot 30 juli 1842 Om dit boek 
toegankelijk te maken voor onderzoek naar 
het verleden van Bussum en de Bussumers 
heeft ze daar een namenindex en trefwoorden- 
register aan toegevoegd. Het notulenboek 
(nog slechts 10 exemptaren en op is op) is 
via de Historische Kring Bussum te bestellen. 
Het is niet in de gewone boekhandel te koop. 

daarvan, zoals het jaarlijkse bedrag van 
350 gulden dat Bussum aan Naarden moet 
betalen; 
- een collecte voor de stad Paramaribo op 
27 april 1821 (de reden wordt niet vermeld in 
het notulenboek, maar na 'google4en' blijkt 
dat er in januari 1821 in Paramaribo een 
ernstige brand is geweest, waarbij 400 huizen 
en gebouwen verloren gingen); 
- het jaar 1824 begint met ondermeer een 
passage over uitstellen van het snoeien der 
bomen tot volgend jaar; 
- overleg niet Naarden op 15 juni 1830 over 
het gebruik van het kerkhof; 
- het verlenen van een vergunning voor het 
mogen afgraven van een sloot ten behoeve 
van een bI.eekerij, op 17 maart 1838. 
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Informatie 
Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 
of stuur een e-mailtje naar: 
hist.kring.bussumplanet.nl  
Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt ii voor 
informatie hij liet bezoekerscentrum van de 
Historische Kring Bussum aan de Huizerweg 
terecht. 

Voor wie zelf eens wil Icijken in de notulen... 
De raadsnotuten zelf liggen voor eenieder ter 
inzage bij het streekarchief in Naarden. Zowel 
de raadsnotulen uit de 19e eeuw, als die van 
enkele jaren geleden liggen daar. Tezamen 
met de jaarverslagen van de gemeente (vanaf 
1851) geven ze veel interessante informatie. 
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1 Historische Kring 

Bussum 

Voorloper van de APV? 
De vergadering van 22 december 1838 behan- 
delt een ontwerpreglement over wat wel en 
niet is toegestaan op wegen die behoren aan 
de gemeente. Artikel 3 zegt bijvoorbeeld dat: 
/...op verbeurte van voren (boete van een 
gulden) zat niemand enige vuilnis turf (= 
molm, stenen krengen of diesgelijken), 
mogen werpen in de vaard, of haven deze 
gemeente'. (Bussum had toen nog een haven, 
getuige ook de naam Havenstraat). i2 

Raadsnotulen nu 
De notulen van de gemeenteraad worden 
tegenwoordig opgesteld onder de zorg van de 
raadsgriffier. In het Reglement van orde van 

Ik noem enkele van die gebeurtenissen: 
- de vergaderingen in 1317 die in liet teken 
staan van de afscheiding en de afwikkeling 

Huizenweg 54 
1402 AD Bussurn 
www.histkriiigbussiii-n.nl  


