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OPENING VERZETSTENTOONSTELLING IN HET SPANT

Aantjes opent
tentoonstellitg
Bussums verzet

Bussuil - .Bursuncrs Yan nu
moctcn wctco we3 Bugumerc van toen
hcbbca bcactad voor het Bucsum van
nu cn rtr*r'J)at lel burgemeeater
t-htrt cr Ctt rcu CrdcDs dJn tocs-
pnel wrrrmGe hi, dc ncrzet-
rtentoontdlln3 ln t Spmt opende.Voor
dc borrpmccgtcr behoode dezc cxpo-
dttcgcoryubcad door de Historische
Kíng Bureun, trac{i van de belang-
rlilrstc dtc hU ln d dlc taren had geo-
pend..tenwcge {6 ftnmqter'l[le waar-
den dle door bct vcltet bewarrd en be-
waaktr{n"elduArnt ca.

Volgens hem springt de samenlerring
van vandaag slordig om met deze duur
gekochte waarden.Als voorbeeld
noemde hiJ dat het zlngen van het
Wilhelmus door sommigen niet zinvol
meer werd geacht.Via het herdenken
kunnen de waarden bewaard en
doorgegeven worden.

Enige honderden Personen, onder
wie ledenvan hetverzet, de Historische
Kring en raadsleden, waren getuige
van de op€ning van de tentoonstelling
die valt te zien in diverse mimten van
het Spant.
Voorzitter Van Berkel van de Histori-
sche Kring meende dat het geheel een
eerste aaÍrzet moest zijn tot het ver-
krijgen van een volledig inzicht van
wat er in Bussum aan verzet heeft
plaatsgwonden Hij gaf toe dat oP de
expositig waaraan vanaf l9tlÍl is ge-
werkt, nog gegevens ontbraken en
hoopte dat er de komende dagen alsnog
aanvullingen of correcties zouden ko-
men.De voorzitter sprak voorts de hoop
uit dat de tentoonstelling een perÍna-
nente plek zou kunnen kriigen in de
toekornstige eigen accommodatie van
de Kring.
Narnens het gezarnenlijk Bussums
verzet sprak dominee BlornHij sprak
de wens uit dat via dit overzicht de
fakkel wergedragen kon worden naar
de volgende generatie.

Enkele persc,nen die veel werk had-
den verzet voor de totstandkoming
werden nog even naar voÍ€n ge-
haald.Onder hen bevond zich Joan
Bruinernan' die een boek , getiteld
Mett€rdaa4 orer het Bussumse verzet
heeft geschrerren.

Zondaq 21 april kon voorzitter Van Berkel ein-
delijk Burgemeester Aantjes, Raadsleden, Ds.
BIom en vele genodigden en leden van de Histo-
rische Kring Bussum weLkom heten bij de presen-
tatie van de alLereerste Verzetstentoonstel-
ling in Bussum. Een tentoonstelling, waaraan
vele verzetsstrijders, ook aanwezig, volledig
hun medewerkinq hebben gegeven, niet al-leen bij
het verzameLen van het materiaal, maar juist
door hun persoonlijke itgegevensrr over de jaren
1940-45. Ook nabestaanden verleenden hun on-
misbare medewerking en itik weettt, aldus Van
BerkeL, rrdat het voor velen geen prettige er-
varing was om het leed van die jaren weer te
moeten verhaLenrt.
De tentoonstellinq is een eerste aanzet tot I t
verkrijgen van een min of meer voLledig inzicht
wat er met en rond het Verzet in Bussum heeft
plaatsgevonden. Historisch onderzoek, dat de
Historische Kríng Bussum zich ten doel stelt
en dat nu, veertig na de oorlogr no9 realiseer-
baar is. Het is echter rrmensenwerkrr dat gele-
verd is, uiteraard ontbreekt er veel en zullen
qegevens soms anders blijken te zijn. Aan eventu-
ele aanvullingen en correcties zal" aLle aandacht
geschonken worden.

Voorts dankte de voorzitter aan aantal medewer-
kers aan de tentoonstelling met name. Wij noemen
hier nog de Stichting Vrouwenraad Bussum, die
de Geuzenvlag vervaardigde, en Jan Verhoeven,
die aan de tentoonstelling een extra dimensie
toevoeqde door een aantal oorlogstekeningen en
schilderijen ten toon te steLlen.
Van Berkel memoreerde nog dat ex-burgemeester
Boot van Hil-versum van uit Spanje getelefoneerd
had en dat Mw Bini Sjouwerman- Patto wegens
ziekte heLaas verhinderd was de openinq bij te
wonen. Zij was koerierster bij het Joods Verzet.
Burgemeester Aantjes kreeg vervolgens het offi-
ciel-e woord. Hij plaatste de betekenis van een
dergelijke tentoonstelling in verleden, heden
en toekomst.
Voor het'verLeden constateerde de bqrgervader
dat het een goede zaak is dat Verzetswerk ter
kennis van de hele burgerij en alle belangstel-
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