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Het is het jaar 1932. Bij de parle-
mentsverkiezingen in Duitsland wint
de Nationalsozialistischer Arbeiter-
partei (NSDAP) de Rijksdagverkie-
zingen. In Nederland worden de 
besprekingen over de claim op het 
kanselierschap door partijleider Adolf 
Hitler met belangstelling gevolgd.
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Nederland is in die jaren erg op Duits-
land georiënteerd. Er is drukke handel 
met de Oosterburen, men leest graag 
Duitse boeken, luistert het liefst naar 
muziek van Duitse componisten en 
men gaat naar de razend populaire 
Duitse films. Ook als vakantieland 
voor de welgestelden is Duitsland 
favoriet. In het Bussum van de dertiger 
jaren wonen een paar honderd jonge 
Duitse vrouwen. Zij zijn erg gewild als 
dienstmeisje. De gemeente houdt een 

Vijfenzeventig jaar geleden.

speciaal dienstbodenregister bij, waarin 
het komen en gaan van de meisjes wordt 
genoteerd. Op straat, in de winkels en in
de drie Bussumse bioscopen moet hun 
aanwezigheid hoorbaar zijn geweest.

Ook rondom de kerstdagen in 1932 
blijkt deze oriëntatie op Duitsland. 
De bakkers adverteren  niet met 
kerstbrood maar met Weihnachts-
stollen. Kwekerij Herwig -gevestigd 
waar nu de Herman Gorterhof is- zet 
een modieuze zin in zijn advertentie. 

En de meisjes, zij kunnen tegen een 
redelijke prijs met verlof (Urlaub). In 
vijfenzeventig jaar kan veel gebeuren. 

We wish you a merry christmas.  

6 maart 2007
Betty heeft haar pennen neergelegd...

Wij gaan haar missen! 

 Betty Spanjaard 
overleden
In de nacht van 5 op 6 december overleed de Bussumse vormgeef-
ster Betty Spanjaard. Vanuit haar Studio Mouche aan de Torenlaan 
verzorgde Betty de vormgeving van een groot aantal boeken op het 
gebied van onderwijs en wetenschap. Daarnaast gaf zij vorm aan het 
Bussums Historisch Tijdschrift en aan de wekelijks rubriek van de His-
torische Kring Bussum in deze krant. Ook nadat aan het begin van dit 
jaar bij haar een ernstige vorm van kanker was vastgesteld bleef Betty 
vol plannen en was zij buitengewoon actief. 
Betty Spanjaard is 52 jaar geworden.
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Dirk Schuttel, een man met een droom 
en een ambitie. Dirk: “Omdat dit mijn 
jongensdroom is, wil ik met mijn reis 
graag een bijdrage leveren aan het rea-
liseren van de dromen van een ander. 
Om deze reden wil ik middels het rijden 
van de Dakar rally geld inzamelen 
voor SOS-Kinderdorpen om zodoende 
weeskinderen die helemaal niets meer 
hebben te kunnen helpen.”

Optimale voorbereiding
Dirk gaat de race rijden op een Yamaha 
WR 450F met een speciale Dakar kit. 
Om de race te kunnen rijden heeft Dirk 
zich optimaal voorbereid, zowel fysiek 
door veel duurtraining, als mentaal 
door veel informatie in te winnen zodat 
hij weet wat hem te wachten staat. 
Ter voorbereiding heeft hij de enduro’s 
voor het Nederlands kampioenschap 
gereden. Tevens gaat hij naar Tunesië 

om de Dakar motor te testen en af te 
stellen. Mede door deze degelijke voor-
bereiding gaan we ervan uit dat Dirk 
de race zal uitrijden! Na de race begin 
februari 2008 wordt de totale cheque 
van minimaal € 50.000,- aan SOS Kin-
derdorpen overhandigd. 

Over SOS-kinderdorp 
Gulu in Oeganda
De twintigjarige burgeroorlog in Noord 
Oeganda heeft onuitwisbare sporen 
nagelaten. Vele kinderen staan er 
alleen voor en kampen met trauma’s. 
Noord Oeganda krabbelt langzaam uit 
het dal, maar de erfenis van twintig 
jaar geweld is groot. Voormalige kind-
soldaten moeten hun trauma’s verwer-
ken. Veel kinderen hebben hun ouders 
verloren en hebben niemand die voor 
ze kan zorgen. Het nieuwe kinderdorp 
zal bestaan uit 13 gezinshuizen waar 

130 kinderen een thuis krijgen en in 
een liefdevol gezin bij een SOS-moeder 
opgroeien. Ook komt er een gemeen-
schapshuis, een kleuterschool voor 100 
kinderen, een sociaal centrum en een 
medisch centrum. Al deze voorzienin-
gen zijn ook toegankelijk voor de lokale 
gemeenschap. 

Ook bijdragen aan deze droom? 
Indien u dit initiatief en SOS Kinder-
dorpen een warm hart toedraagt, kunt 
u dit kenbaar maken door een bijdrage 
over te maken op rek. 13.10.56.492 
t.n.v. Race4Kids, of rechtstreeks op rek. 
234.234 t.n.v. SOS Kinderdorpen, o.v.v. 
Race4Kids.

Voor meer informatie over het doel, 
de stichting en de resultaten tijdens 
de race, kijk op:  www.Race4Kids.nl of  
www.soskinderdorpen.nl.

Stichting helpt weeskinderen aan een nieuw onder-
komen in Oeganda

Race4Kids in Dakar Rally 
voor SOS-Kinderdorpen
Op 6 januari 2008 start motorcoureur Dirk Schuttel uit Laren in Lissabon aan de prestigieuze 
Dakar-rally. De zwaarste rally op motorgebied waarbij in 16 dagen een afstand van ca 8.000 
km afgelegd wordt door diverse landen in Afrika. Geïnspireerd door zijn passie voor de maat-
schappij richtte Schuttel de Stichting Race4Kids op om hiermee de internationale kinderhulp-
organisatie SOS-Kinderdorpen te steunen. Inmiddels lijkt het Race4Kids te gaan lukken om 
voldoende fondsen te werven om een volledig gezinshuis voor 10 weeskinderen in het nieuwe 
SOS-kinderdorp Gulu in Oeganda te bouwen.
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