
oorlog. Zij hebben het dorp aangepast 
aan hun ideeën. Dat gebeurde geleide- 
lijk, soms schoksgewijs, maar onstuit- 
baar. Leuke hoebes van toen waren 
niet te handhaven en werden onbe- 
woonbaar. Smalle straten verstopten 
en werden verbreed. Winkels breidden 
uit en moesten oppassen geen verou- 
derde uitstraling te krijgen en gingen 
dus moderniseren. Daarbij is heel wat 
verloren gegaan. Maar als we eerlijk 
zijn moeten we daarbij toegeven dat er 
daarnaast veel is dat er nu veel aan- 
trekkelijker uitziet. Maar hoe was 
Bussum ook al weer in 1960? De be- 
volkmg was na de oorlog toegenomen 
van 31.500 tot bijna 40.000 inwoners 
en in 1965 werd de 42.000-ste inge- 
schreven. Voor die mensen waren hui- 
zen nodig. Alles werd volgebouwd. 
Daar stak men alle geld, energie en tijd 
in. Aan het verval dat in de crisis- en 
oorlogsjaren was opgetreden, kon nog 
geen aandacht besteed worden. Dat 
kwam later wel. Objectief gezien 
maakte het oude dorp in de jaren zestig 

Van het bestuur 

Dit is alweer het laatste Caataablad van 
1997. Eai jaar waar we met gmengde 
gevoelens op terug zuilen kijken. h e r -  
zij& versctienen er drie C&dbladen 
met m grote variatie aan artikelen, an- 
derzijds moestm door ziekte van be- 
stuursleden en door een tekort aan be- 
saimledm een aantal actMteiten op een 
laag pioe worden gezet of helemaal wor- 
den afgezegd. 

een verwaarloosde en vermoeide in- 
druk. Er was veel achterstallig onder- 
houd en de meeste straten waren kaal 
en boomloos. De kleindorpse bebou- 
wing in het centrum was in slechte 
staat en kon eigenlijk m niet gehand- 
haafd blijven. Ook de verouderde 
woonwijken rond het begm van de 
Huizerweg en Laarderweg moesten 
nodig aangepakt worden. Men ver- 
langde meer licht, ruimte en codort. 
Of dat altijd tot een bevredigend re- 
sultaat leidde, daar kan men over 
twisten. Teruglajkend kan het mteres- 
sant zijn te ontdekken wat die aanpas- 
singen binnen een generatie voor ge- 
volgen hebben. Voor de generatie van 
direct na de oorlog vormen de zestiger 
jaren hun jeugd in hun Bussum. 

Op 20 november 1997 verschijnt bij 
boekhandel Los, Nassaulaan 33, een 
boekje met door Martin Heyne m de 
jaren zestig gemaakte fcño's van Bus- 
sum. 

Res ta i smgoma!ze~jkeda iku i t  
te spreken aan & veie vri- die 
z i C h s t e e d s w e e r v r x > r o n z e ~  
Krmg inzüm. Wij rekeien het volgende 
jaar graag weer op u. 

Nieuwe bestuursleden gevraagd 
Wij hopen dat tijdens de jaarlijkse bij- 
eenkomst zich een aantal mensen meldt 
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