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De televisie verovert in de zesti-
ger jaren de belangstelling en de 
tijd van de Nederlanders. En van 
de Bussummers ook nog eens de 
ruimte. Sinds de eerste uitzen-
ding in 1951 (vanuit Studio Irene 
aan de Kerkstraat) neemt de Ne-
derlandse Televisie Stichting de 
ene na de andere zaal in Bussum 
in beslag. Het verenigingsleven en 
het uitgaansleven moeten wijken 
voor de t.v.-opnames. De grote in-
vloed van de kijkbuis op het maat-
schappelijk leven is in het dorp 
dus dubbel merkbaar.
Begin 1965 ziet het gemeente-
bestuur de urgentie van het pro-

bleem in en neemt het initiatief 
voor het vinden van een oplossing. 
Gedacht wordt aan een snelle tij-
delijke voorziening en op termijn 
aan de bouw van een permanent 
cultureel centrum voor repetities 
en uitvoeringen van de Bussumse 
koren, orkesten, dans- en toneel-
verenigingen. De Culturele Raad 
komt op 4 april bij elkaar voor de 
eerste bespreking van dit twee-
traps-plan. 

Al meteen komen de meest doel-
treffende aard en locatie voor de 
noodoplossing ter tafel. Er zijn 
voorbeelden van zalen en (sport-)

hallen die dankzij een systeem 
van pre-fab houten spanten in 
zeer korte tijd kunnen worden 
gebouwd. En bij het verwaar-
loosde Fort Werk IV aan de Abra-
ham Kuyperlaan staan al jaren de 
“aardappelkelders” leeg. Met de 
sloop van deze uit de bezettings-
jaren daterende opslagplaatsen 
is snel gemeentelijke bouwgrond 
beschikbaar. Bijkomend voordeel 
van deze plek is de mogelijkheid 
om het bouwwerk later tot sport-
hal te verbouwen. 

Het eerst nog naamloze “semi 
permanente gebouw voor cultu-

rele doeleinden” wordt toch pas in 
1969 geopend. De gemeente roept 
tijdens de bouw op om met voor-
stellen voor een geschikte naam 
te komen. De lijst met suggesties 
is zo’n vijftig namen lang, de ene 
naam nog pretentieuzer dan de 
andere. Typisch zestiger jaren is 
de uiteindelijke keuze van buiten 
deze lijst. Voor een avondje zon-
der televisie kan men elders naar 
theaters als ‘t Pand en ’t Zand. En 

in Bussum naar ’t Krogt, of naar 
’t Spant.      

Hans Jonker

Vijftig jaar geleden. April 1965. ’t Spant

De aardappelkelders in de Bussumsche Courant van 12 april 1965.

‘t Spant in 1969. 


