
den teweeg gebracht. Ook
kwamen er andere voordelen,
zoals een centrale verwarming
op olie in plaats van kolen. Met
al die gemakken kon je groter
wonen en kon je ook zonder
personeel. Bovendien was men
in de loop der tijd gemakkelij-
ker geworden; elke zaterdag
boenen en soppen hoefde niet
meer en je ging het zelf doen",
aldus het echtpaar Langemeij-
er.

Verkeer
Het idee dat het overal in het

Spiegel rustig wonen is, blijkt
niet waar. Het echtpaar Lan-
gemeiier, dat op de Regentes-
selaan rr'oont, weet daarover
mee te praten: ,,Zo'n zesdui-
zend auto's razen dagelijks
over de hier vlakbij gelegen

Groot Hertoginnelaan. .Veel
verkeer uit Hilversum zoekt
z'n weg naar Bussum door het
Spiegel. En wanneer de ge-
meente besluit het 'geiten-
weitje' open te gooien, wordt
de -toenemende verkeers-
stroom echt een bedreiging.
Daar zit je allemaal mee." Al
tien jaar zijn de Vrienden van
het Spieghel en de gemeente
Bussum aan het onderhande-
len over de verkeerssituatie.
,,Er is zelfs een motie door de
raad aangenomen over de
Groot Hertoginnelaan. Wij
hebben voorgesteld dat men
zoekt naar maatregelen waar-
door het verkeer zich tenmin-
ste aan de wettelijk toegestane
snelheden houdt. De huidige
wethouder, mevrou',v I. de
Lange, heeft er wel begrip voor
en denkt ook met ons mee."

Restaureren
De tand des tijds heeft ook

het Spiegel niet ongemoeid ge-
laten en er is in de loop der
jaren veel afgebroken. Daar-
entegen is er ook een andere
u/oontrend te bespeuren. ,,Er
zijn bewoners van grote villa's
die het huis in de oude staat
laten terugbrengen.'Amalia'
bijvoorbeeld is voor een mil-
joen verbouwd. Dat is welis-
waar kantoornrimte gewor-
den, maar het is toch gerestau-
reerd", vertelt mevrouw Lan-
gemeijer. Een ontwikkeling
die beiden zeer toejuichen.
Mevrouw Langemeijer leidt
groepjes belangstellenden
langs plekjes en huizen waar
een historisch verhaal achter
schuil gaat. Daarbij krijgt zij
medewerking van bewoners,
wiens huizen nog iets origi-
neels van de oude glorie her-
bergen.

dwarrelde een papier-

leesbaar. Thuis bij
de volgende boodschap.

EEN KATTEBELLETJE UIT 1852

Tij dens het doorbladeren van een oud boek
tj e op de grond.
0pgeraapt staat neÈj es !

Er stond nauwelijks iets op en was slecht
fe1 zonLicht en onder een loupe verscheen
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Min Heer Víachte-Zs gel ief de nlj Een van 210 pond tog in
3 zak gemerkt c.V.E. en 110 pond turf in 2 za.k gemerkt
G.V.E. op de mofen te Bushum

Bushun den 25 November 1852

En het.be-sten van het zeLfde 5 ,174
?t292.- 8r75
I ,l-4

Ei-genlijk niets bijzonders, een beetje geheimtaal.
G.V.E. v/at kan dat betekenen ? Misschien qijsbertus !an !ijdengeboren 1811 te Naarden, bakker Ee Bussum, wonende in huis nr.
84. Een man kort van woorden, die iets op de molen te Bussurn
wi1 laten gereed zetten en a1s groet vermeldtrrEn het besten
van het ze1fde..."
We zien ook vaL "rog" en turf kost.
En Wachtels ? Mi-sschien Cornelis Hendrik l,iachtels geboren 1778
te Amsterdam, beroep secretari.s en diaken van de Nederlands
Hervornde GemeenEe.
Je kan er van a11es omheen fantaseren.
Gegroet en het besten van heÈ zelfde

G. Langemeij er
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