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In de Bussumse
Krant, die elke
week huis-aan-
huis verschijnt,
zal een column
staan van de

Historische Kring Bussum. 
De columns gaan afwisselend
over òf een actueel onderwerp en
de relatie met het verleden, òf
een foto van vroeger en nu, òf
een langer verhaal in meerdere
delen òf over de Bussumsche
Courant 100 jaar geleden.

En met dat laatste komen we op
het onderwerp van deze eerste
column, de Bussumsche Courant,
een voorloper van de Bussumse
Krant die deze week voor het
eerst verschijnt. Kranten zijn
vanwege de vele informatie van
grote betekenis voor historisch
onderzoek, mits de exemplaren
bewaard zijn gebleven. 
Over de krant als onderwerp zelf
is vaak veel minder bekend, zo
constateer ik bij het zoeken
naar gegevens over de
Bussumsche Courant.

Het eerste nummer van de
Bussumsche Courant verscheen
waarschijnlijk in maart of april

1898. In het Streekarchief van
Naarden zijn de jaargangen
vanaf 1902 bewaard gebleven.
In het nummer van 4 april 1902
is te lezen dat dit het eerste
nummer is van de vijfde jaargang.
De Bussumsche Courant verschijnt
de eerste jaren iedere vrijdag.
De ondertitel is ‘Nieuws- en
Advertentieblad’. De krant wordt
huis-aan-huis bezorgd in een
oplage van 1750 exemplaren.
Het Bureau van Uitgave is de
Bussumse Stoomdrukkerij,
Kapelstraat 7 te Bussum. De
inhoud bestaat globaal uit
plaatselijk nieuws, kennisgevin-
gen van burgemeester en
wethouders, aankondigingen van
vergaderingen, overlijdens-,
trouw- en geboorteberichten,
ingezonden stukken en uiteraard
veel advertenties. 

Vanaf 25 maart 1902 verschijnt
een extra advertentieblad in het
begin van de week, zo laat uit-
gever G.M. Märckelbach weten.
In 1926 verschijnt de Courant al
drie keer per week, op de dins-
dag, donderdag en zaterdag. De
Bussumsche Courant blijft tot 14
februari 1942 verschijnen. Dan
stopt de krant omdat men zich
niet kan verenigen met de regels
die de Duitse bezetter aan de
krant stelt. Overigens verscheen
er in de oorlogsjaren wel een
andere – maar dan betaalde –
Bussumse krant, namelijk de
Nieuwe Bussumsche Courant van
de Gecombineerde Gooische
Bladen, die de bezetter vrien-
delijk gezind was. Blijkens de
bewaard gebleven 25ste jaar-
gang uit 1943 verscheen deze
krant vanaf 1918. Het vermoe-
den is dat deze krant voor het
laatst verscheen in 1945.

Na de oorlog duurt het tot 1950
voordat de Bussumsche Courant
opnieuw uitkomt.
Langzamerhand wordt de
Bussumsche Courant meer en

Historische Kring Bussum  ... en de geschiedenis van de Bussumsche Courant 

meer een huis-aan-huis krant
die in ook sommige andere
Gooise gemeenten, zoals
Naarden en Huizen, verschijnt.
Nog later komt er dan ook een
ondertitel ‘Goois Nieuwsblad’ bij.
Na de jaarwisseling van 1966-
1967 wordt de naam van de
krant veranderd in ‘Goois
Nieuwsblad’. Als reden hiervoor
werd aangegeven dat die naam
de niet-Bussumse ingezetenen
meer zei. De ondertitel
‘Bussumsche Courant’ verdwijnt
in 1973. Op 31 maart 1978 komt
dan het allerlaatste nummer van
het Goois Nieuwsblad uit. De
uitgever laat daarin weten dat
er als opvolger van de krant
weer een viertal plaatselijke
huis-aan-huis kranten zullen
verschijnen. Zo verschijnt vanaf
dat jaar de Naarder Koerier. In
Bussum was dat echter niet het
geval. Op dat moment verschijnt
er geen Bussumse krant meer.
Wel verschijnt vanaf juli van dat
jaar tot op heden de Gooi en
Eembode. Maar dat is een
regionale krant. 
Met de start van de ‘Bussumse

krant’ verschijnt sinds lange tijd
weer een Bussumse huis-aan-
huis krant. 

•••••••••••••• Lars Wieringa

MEER WETEN?
Het documentatiecentrum van
de Historische Kring Bussum is
iedere maandagochtend van
9.00 - 12.00 uur geopend en
vrijdagmiddag van 14.00 - 16.30
uur. Telefoon 035 69 129 68
Buiten de openingstijden zijn
we op het volgende telefoon-
nummer 035 69 207 44 bereik-
baar. Of per email/internet.
hist.kring.bussum@planet.nl
www.histkringbussum.nl

WILT U MEEDOEN? 
Ieder jaar kiest de Historische
Kring Bussum een of meerdere
onderwerpen die de kennis van
en de belangstelling voor de
geschiedenis van Bussum
bevorderen, bijvoorbeeld een
lezing of expositie in de biblio-
theek. Ieder keer iets anders
maar altijd boeiend. Op onze
website is een overzicht te 
vinden. 
www.histkringbussum.nl

Gr
af

is
ch

e 
ve

rz
or

gi
ng

: 
w

w
w.

st
ud

io
m

ou
ch

e.
nl

 

De waanzinnige uitgebreidheid van de enquête leidt af van de zaak 
waar het om gaat: fusie of geen fusie. Zeer velen zullen niet de tijd 
willen nemen de enquêtevragen te beantwoorden. De tegenstanders 
van fusie zijn echter emotioneel zeer gemotiveerd om tegen te 
stemmen en ook zij voeren daar argumenten bij aan. De uitslag lijkt 
mij daarom voorspelbaar: meerderheid tegen samenvoeging. Tenzij 
voldoende voorstanders alsnog de enquête invullen.   

Wie niet ziet dat onze samenleving snel verandert is blind of een 
kluizenaar. Als er nu besloten wordt tot samenvoeging duurt het 
zeker nog een jaar of vier, vijf voor dat die een feit is. Grote delen 
van Nederland bestaan al lang uit samengevoegde gemeenten. 
Het is niet meer de vraag óf dat in onze regio ook zal gebeuren, 
maar wanneer. Het samenvoegen van Naarden en Bussum is een 
tussenstap die wèl de zelfstandigheid van de gemeente Naarden 
beëindigt maar niet de voordelen van een werkelijk grote 
gemeente met zich meebrengt en voor de Hilversumse Meent 
niets oplost. 
Het is het meest doeltreffend om in één keer alle negen gemeenten 
in het Gooi en de noordelijke Vechtstreek tot één krachtige 
gemeente samen te voegen. Alleen die kan voldoende invloed 
hebben op onze ingewikkelde,  snel veranderende samenleving 
en tegenspel bieden aan Amsterdam en Almere.

Zo’n nieuwe gemeente past met zijn inwonertal goed binnen de 
omringende gemeenten; niet te klein, niet te groot. In duizendtallen 
inwoners: Amsterdam 736, Almere 159, Amersfoort 133, Utrecht 
270, nieuwe gemeente 245.

Nu de provincie het initiatief genomen heeft is de discussie over 
samenvoeging niet meer te stoppen.
Een referendum of een opiniepeiling, te houden door de nieuwe 
gemeenteraden in alle bij de regionale herindeling betrokken 
gemeenten, ligt waarschijnlijk in het verschiet. Doet Naarden 
daar nog in mee of  sluit Naarden zich nu al af?
Als een meerderheid zich nu al tegen fusie uitspreekt zijn er twee 
mogelijkheden, beide even schadelijk voor het aanzien van het 
gemeentebestuur. Of de nieuwe gemeenteraad die wij binnenkort 
gaan kiezen is op dit belangrijke onderwerp nu al, voor de vier 
jaar waarin de beraadslagingen over samenvoeging plaats vinden, 
buitenspel gezet. Of die uitspraak van de meerderheid van de burgers 
wordt na de verkiezingen genegeerd.   
De haast van de oude gemeenteraad, die kennelijk vastbesloten is 
geweest over het graf heen te regeren door ons vóór de verkiezingen 
te raadplegen, is de oorzaak van dit kwalijke vooruitzicht. 

Een federatie met tweehonderd keizertjes 
in hun eigen kleine rijk.
Een federatie van de negen gemeenten bestaat al sinds bijna veertig 
jaar. Voor federatie kiezen betekent handhaven van de bestaande 
toestand, dus voor het zelfstandig blijven van de gemeenten. Wat 
is het verschil tussen een federatie en het op grond van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen in 1968 opgerichte Gewest 
Gooi en Vechtstreek? Of gaan de gemeenten het wiel uitvinden? 
Samenwerking van gemeenten, zonder dat die gemeenten tot één 
gemeente zijn samengevoegd, werkt niet. Dat is in de praktijk 
gebleken uit het bijna vleugellam maken van het Gewest Gooi en 
Vechtstreek door gemeenteraden die op die samenwerking steeds 
meer hebben beknibbeld, maar vooral door de meer dan tweehonderd 
gemeenteraadsleden en wethouders die keizertjes in hun eigen kleine 
gemeente willen blijven. Federatie of samenwerkingsverband, in 
elk geval behouden daarbij alle negen gemeenten elk hun eigen 
burgemeester, wethouders en raadsleden; dat betekent tweehonderd 
kapiteins op het schip! 
Als er één grote gemeente komt die het gehele gebied van het Gewest 
Gooi en Vechtstreek beslaat, dan kan die politiek vleugellamme 
bestuursorganisatie worden opgeheven; een geweldige structurele 
besparing! De weinige doe-taken die het Gewest nu nog uitvoert, 
zoals de afvalstoffendienst en het ambulancevervoer, worden dan 
gemeentelijke diensten.
Redenen om niet voor een federatie maar voor samenvoeging te 
kiezen.

Het bestuur kan in een grote gemeente 
dichter bij de burger zijn dan nu in Naarden.
De angst dat door het groter worden van de gemeente de afstand 
tussen burger en bestuurder groter wordt is vreemd; die afstand 
kan nauwelijks nog groter worden dan hij nu in Naarden is. Als 
wij samenvoeging afwijzen en dus alles bij het oude laten, is het 
waarschijnlijk dat ook die grote afstand zo blijft. Dat burger en 
bestuurder elkaar de rug toekeren ligt aan de mentaliteit van beide, 
niet aan systemen of aan het klein of groot zijn van een gemeente.
 
Voorbeeld van samen met de burger besturen.
In de provincie Friesland waren tot 1984 vierenveertig gemeenten, 
nu nog vierentwintig en uiteindelijk zullen er tussen de zes en twaalf 
overblijven. Het sociale en culturele leven en de practische zaken 
zoals straatvegen, zoutstrooien en stoeptegels rechtleggen zijn in de 
dorpen en buurten perfect geregeld door rechtstreeks overleg tussen 
‘verenigingen van plaatselijk belang’ en capabele ambtenaren, 
zelfs voor wat ruimtelijke ordeningszaken betreft. Friese colleges 

van B&W houden daar terdege rekening mee bij de wettelijke 
vastlegging en houden zich verder alleen met de grote lijnen bezig. 
Door hun grootte hebben de gemeenten in Friesland bijvoorbeeld 
hun sociale- en ICT-diensten goed en deskundig voor elkaar. 

Gemeentelijke herindeling is op termijn 
niet tegen te houden.
Door de keuzemogelijkheid voor zelfstandigheid krijgen de 
voorstanders daarvan de illusie dat Naarden definitief zelfstandig 
kan blijven. De uitspraak van de gedeputeerde dat de provincie een 
fusie niet zal opleggen als een meerderheid daar tegen is, versterkt 
die illusie. Bij zijn uitspraak moet bedacht worden dat hij, als 
gekozen politicus, ook afhankelijk is van kiezersgunst. Bovendien 
is hij slechts een van de zeer vele bestuurders, staten- en raadsleden 
die betrokken zullen zijn bij de gemeentelijke herindeling van onze 
regio.
Over de kansen van het nog langdurig zelfstandig blijven van 
Naarden had de gemeente voorlichting moeten geven.

Kaliber.
De leden van het college van B&W moeten enerzijds leiding 
kunnen geven aan een grote organisatie en anderzijds met grote 
omliggende gemeenten, provincie en rijk kunnen onderhandelen 
over hedendaagse maatschappelijke vraagstukken die de 
gemeentegrenzen overschrijden. Bestuurders van dat kaliber zijn 
voor een kleine gemeente niet meer te vinden.

Is het Naardens toekomst in zichzelf gekeerd te blijven en 
ontwikkelingen van buiten het eigen kleine grondgebied over 
zich te laten komen zonder daar iets aan te kunnen doen?
Ons oordeel bij een opiniepeiling of referendum blijft toch altijd 
slechts een lekenoordeel, zeker als er nauwelijks objectieve 
voorlichting over alle voor- en nadelen wordt gegeven. Door de 
summiere kennis die momenteel beschikbaar is, is echter ook 
het oordeel van de oude raad nauwelijks meer waard dan een 
lekenoordeel. 
Op dat niveau gaat er nu door oude raad en burger gediscussieerd 
worden over Naardens toekomst. De tegenstanders van samenvoeging 
zijn door hun emoties waarschijnlijk meer gemotiveerd om te 
stemmen dan de voorstanders. De uitslag van de opiniepeiling lijkt 
daardoor voorspelbaar, maar voor de voorstanders is er nog hoop.

Als u een voorstander bent van samenvoeging, neem dan alstublieft 
de moeite de enquête alsnog  in te vullen!

Carlos Scheltema
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