
Bussumse Krant,  nr.  3,  19 januari 2006, pagina 5

Vitaal Veilig Duurzaam
De VVD Bussum staat voor: Veilig, 
Vitaal, Duurzaam.
Als wij vitaal zeggen denken wij aan 
goede onderwijsvoorzieningen, uitste-
kende sociale voorzieningen en prima 
faciliteiten voor sport en cultuur.
In de afgelopen jaren is gebleken dat, 
hoewel er door verbouw en nieuwbouw 
prachtige schoolgebouwen gereali-
seerd zijn, het toch moeilijk is voor 
de ouders om hun  kinderen altijd op 
de basisschool van hun eerste keuze 
te plaatsen. De VVD is en blijft voor-
stander van een vrije schoolkeuze en 
is daarom voor een pro-actief huisves-
tingsbeleid en pleit voor multifunctio-
nele bouw. Verregaande samenwerking 
met Naarden is op het terrein van 
huisvesting gewenst. Wat betreft het 
voortgezet onderwijs zullen wij er op 
toezien dat Bussumse kinderen, zoals 
vastgelegd in de afgesloten conve-

nanten, bij voorrang geplaatst zullen 
worden. Heel veel verwachten wij van 
de nieuw te bouwen Brede School. In 
de aanloopfase is de VVD heel kritisch 
geweest bij het formuleren en vaststel-
len van de uitgangspunten, uitsluitend 
met het oogmerk het maximaal haal-
bare te bewerkstelligen. De verdere 
uitwerking van de plannen zullen we 
zeer nauwlettend blijven volgen, maar 
we hebben er alle vertrouwen in dat 
dit prachtige project zal slagen. 
Op het gebied van de sociale voor-
zieningen zal de komende tijd veel 
veranderen, want taken die tot nu 
toe door de rijksoverheid uitgevoerd 
werden, worden overgeheveld naar de 
gemeente. Daartoe moeten veel rege-
lingen vastgesteld worden. De VVD zal 
er naar streven deze regelingen, zoals 
wij in het verleden steeds gedaan 
hebben, zo ruimhartig mogelijk vast 
te stellen, zodat mensen die recht 

hebben op ondersteuning daar op een 
toegankelijke manier optimaal gebruik 
van kunnen maken. Een blijvend kwa-
litatief hoogstaand voorzieningenni-
veau is ons doel. De VVD is voor eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaam-
heid voor de burger en wil dat zo veel 
mogelijk mensen op actieve wijze aan 
de samenleving deel kunnen nemen. 
Sociale activering vinden wij daarom 
belangrijk. Goede contacten met cliën-
tenraden en seniorenraden zijn daarbij 
onontbeerlijk. Met uw stem kunnen wij 
het voorzieningenniveau in Bussum  
(Cultuur, Sport, Scholen, Sociale Voor-
zieningen)  kwalitatief gezien op een 
hoog peil houden.

Namens de VVD Bussum 
M. H. J. Potjer – Scholten en A. C. van 

den Berg – van Bart 
e-mail: 

acvandenbergvanbart@hotmail.com.

Politiek  Forum
– Buiten verantwoordelijkheid van de redactie

Rectificatie
Per abuis zijn in de tarievenlijst, in de editie van 2 weken geleden, email-
adressen voor aanlevering van kopij en advertenties vermeld die niet in 
gebruik zijn. De juiste emailadressen zijn:
Voor de Naarder Koerier info@naarderkoerier.nl
Voor de Bussumse Krant info@bussumsekrant.nl

Over digitale fotografie kan dat vanaf 
25 januari (19.30) op 7 woensdagavon-
den. Deze cursus is bestemd voor die-
genen die over voldoende basiskennis 
beschikken. U leert van H. v.d. Roest 
hoe u betere foto’s kunt maken op 
uw eigen camera. Er wordt veel prak-
tisch gewerkt met opdrachten. Kosten  
 € 82,50. Bij de talen kijkt men al naar 

het komende reisseizoen. U kunt in 10 
lessen de eerste stappen zetten om zich 
in Frans, Italiaans, Spaans, Turks of  Por-
tugees in uw vakantieland uit te druk-
ken. Bridge is voor thuis maar ook voor 
op vakantie. Het is een populair gezel-
schapsspel. Het heeft eindeloze moge-
lijkheden. Bridge leert u het best met de 
kaarten in de hand. Bridge voor beginners 

(niveau 2) begint op donderdagavond 26 
januari om 19.30 uur o.l.v. J.S. Lof. 12 
lessen, kosten € 111,00 excl. leerboek. 
Alle gegevens en een inschrijfformu-
lier voor de bovenstaande cursussen op  
www.volksuniversiteit.nl/naardenbus-
sum en in het VU-boekje 2005 - 2006 
o.a. bij de VU Naarden-Bussum (693 05 
39) en bij de bibliotheken.

Voor thuis of op reis bij 
de VU
Nu wat leren om straks op reis te kunnen gebruiken, daar zet de VU op in. 

De Bussumse villa-
wijk het Spiegel
staat in dit jaar in
de belangstelling.
Op 12 januari 2006
heeft de raad het
plan ‘Herinrichting
Spiegel Noord’ vast-

gesteld. Dat plan omvat een verkeers-
kundige reconstructie en in geringe
mate een vervanging van de riolering.
Het aanwijzen door de raad in 2005
van een groot gedeelte van de wijk
het Spiegel als beschermd dorpsge-
zicht is één van de redenen dat er in
2006 een nieuw bestemmingsplan
over het Spiegel wordt gemaakt. 

De Historische Kring Bussum kiest
ieder jaar onderwerpen die de kennis
en belangstelling voor de geschiedenis
van Bussum bevorderen. De keuze
voor Het Spiegel in 2006 is daarom
een logische. Dit jaar wordt er in
het septembernummer van de HKB
ruim aandacht aan Het Spiegel
besteed. Ook u kunt daaraan een
bijdrage leveren. Neemt u dan met
mij contact op (voor gegevens, zie
www.histkringbussum.nl).
Het Spiegel heeft ook in het verleden
vaak in de belangstelling gestaan.
In deze column en het vervolg erop
medio februari, sta ik hierbij stil.

Inleiding
Na de aanleg van de spoorlijn in 1874
en de komst van veel – met name niet
onbemiddelde – nieuwe inwoners wordt
het Spiegel ten westen van die spoorlijn
snel ontwikkeld. Een kaart uit 1884
laat zien dat de huidige contouren
er toen al waren, waarna de villawijk
verder werd bebouwd, een ontwik-
keling die tot ongeveer1940 voort-
duurde. Particulier initiatief voerde
de boventoon en dat heeft prachtige
huizen en dito lanen opgeleverd. 
De villawijk Brediuskwartier kent
vooral een planmatige aanpak en is
ook jonger. De wegenstructuur is
ook anders, net als de inrichting
van de openbare ruimte, zoals de
waterpartijen en groengebieden.

Ingezonden brieven en kranten-

berichten in de Bussumsche Courant
in 1932 en 1933 geven een interes-
sant tijdsbeeld.

Redactioneel artikel 24 september
1932:

... Verscheidene wegen waren totaal
overstroomd en vele bewoners kon-
den hunne huizen niet anders
bereiken dan door het water te
waden of met behulp van planken
een brug te bouwen.
Wij achten den toestand in het Spieghel
zoodanig, dat o.i. onmiddellijk voor-
ziening noodzakelijk is en wij vragen
ons af, waarom de nieuwe wijken in
de gemeente zoo worden verzorgd en
de wegen in het Spieghel zoo worden
verwaarloosd.
De Directeur van Gemeentewerken,
wien wij deze vraag stelden, deelde
ons mede, dat ook hij den toestand
in het Spieghel ongunstig achtte en
verbetering gewenscht is.
Voorstellen tot verbetering zijn
geruimen tijd geleden ingediend,
doch tot uitvoering schijnen deze
niet te kunnen geraken.

Juist omdat hij het met de klagers
volkomen eens is, betreurt hij het,
dat zijn dienst er voor wordt
aangezien, dat de verbetering niet
ter hand wordt genomen.

Citaat uit een ingezonden brief van
M. Helle namens de bewoners van
de Plaggenweg op 27 september
1932:
‘Heeft de gemeente het dan zoo arm,
dat er geen geld is voor een paar flinke
zinkputten in afwachting tot er in de
verre toekomst eens rioleering komt?
Alleen maar geld voor mooie parken
en plantsoenen?’

Ook gaan brievenschrijvers in op de
verschillen tussen Het Spiegel en het
Brediuskwartier, in die tijd een
‘nieuwbouw’villawijk, terwijl Het
Spiegel dan al zo’n 30 a 40 jaar oud
is. Het zijn de crisisjaren waarin
werkverschaffing een belangrijke rol
speelt,ook in Bussum.

Bussumsche Courant 20 januari 1933:

Het Spiegel is een permanente water-
partij, daarvan kunnen alle bewoners
meepraten. (…) Op een klacht van
mij, ontving ik een antwoord van den
Directeur der Gemeentewerken, waaruit
onomstootelijk blijkt, dat deze
functionaris de dringende noodzaak
van rioleering v.h. Spiegel als vakman

Historische Kring Bussum  ... en kranten over Het Spiegel 

inziet. Willen de raadsleden hierover
eens nadenken? Zocht men een object
voor werkverschaffing? Wat was dan
nuttiger en productiever geweest; het
aanleggen van een waterpartij in het
reeds verwende Brediuskwartier of
rioleering van het Spiegel? Het eerste
dient slechts ter verfraaiing en het
laatste is tot nut van het algemeen.
Waardoor is Bussum geworden wat
het is, door het Brediuskwartier of
door het Spiegel?
Hoogachtend
J.B.C. Laugeman

Een dag later verschijnt van
Laugeman een nieuwe brief in de
Bussumsche Courant:

Brediussum?
In het Brediuskwartier een mooie
speelweide - in het Spiegel niets. In
het Brediuskwartier mooie breede
wegen met verhoogde voetpaden - in
het Spiegel smalle bolle wegen, met
voetpaden onbegaanbaar door regen-
water, grintkisten en overhangende
takken. (…)
Willen de Spiegelbewoners alléén
betalen en blijven toezien, dat het
grootste gedeelte hunner belasting-
penningen naar het Brediuskwartier
gaan? (…)
Hoogachtend
J.B.C. Laugeman

Het naschrift van de redactie op
deze brief:
Inzender is wel eenigzins eenzijdig
in zijn – overigens volkomen te
rechtvaardigen – verontwaardiging.
Hij vergeet n.l. dat de bewoners van
het Brediuskwartier in hun grondpri-
jzen reeds den aanleg der wegen etc.
betaalden Red. B. Cr.

Op 10 februari 1933 verschijnt er
een ingezonden brief in de
Bussumsche Courant, die een bij-
zonder voorstel bevat:

Weg Bussum, men splitse
Spieghel en Brediuskwartier

Geachte redactie,
Daar het Gemeentebestuur blijkbaar

zoo een antipathie voor het Spieghel
heeft, zou ik voor willen stellen er 2
gemeentes van te maken; dan zal er
ook wel een burgemeester en
gemeentebestuur te vinden zijn, die
zich voor het Spieghel interesseeren.
Onze mooie kronkellanen zijn, indien
goed onderhouden, voor wandelen
zeker te verkiezen boven de
rechthoekige kale lanen van het
Brediuskwartier. (…)
Hoogachtend,
Een Spieghelbewoner.

Het naschrift van de redactie op
deze brief:
Bovenstaande boutade nemen wij
natuurlijk niet au serieux; wij meen-
den haar niettemin te moeten plaat-
sen, omdat zij symptomatisch is voor
de stemming, die bij vele
Spieghelbewoners gewekt blijkt te
zijn. Red. B. Cr.

De volgende maand in deze column
het vervolg, de lange weg naar de
aanleg van riolering in het Spiegel.

•••••••••••••• Lars Wieringa

Aandachtig gehoor voor Chris leenders
die een aansprekend verhaal vertelt
over zijn onderzoek naar de Palm-
kazerne tijdens de drukbezochte
nieuwjaarsbijeenkomst in het HKB
documentatiecentrum.
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