
Bevordering van festiviteiten in Bussum 1 Buwito 
Onlangs stuitte ondergetekende op een geüniformeerd waren, werd gevolgd 
plakboek met krantenknipsels uit de ja- door een plaatselijk korps waarvan de 
ren 50 die berichtten over een Bussumse muzikanten in kleding liepen van de 
vereniging die tot doel had om in Bussum meest uiteenlopende makelij. Besloten 
festiviteiten te organiseren. Het is heel werd om beide korpsen aan uniformen 
aardig om te zien hoeveel historische te helpen. Om hiervoor geld te verza- 
informatie er jaren later uit zulke melen zou een grote verloting worden 
krantenknipsels kan worden gehaald. opgezet. Volgens het verslag in De Gooi- 
Maar ook hoeveel vragen ze oproepen. en Eemlander van zaterdag 26 mei 1956 

zouden de winkeliers voor de verkoop 
Een vereniging opgericht van de loten zorgen en "ook op de in 
In mei 1956 werd de 'Vereniging ter oktober te /zouden Buwito zal een 
bevordering van festiviteiten in Bussum' grootscheepse actie ontketend worden 
opgericht. In deze vereniging hadden om deze loterij te doen slagen." 

l 
zitting afgevaardigden van de VVV, de 
Bussumse winkelierscentrale, de Ko- Leven in de brouwerij 
ninklijke Middenstandsbond, de katho- Om wat leven in de brouwerij van 
lieke en de christelijke middenstands- Bussum te brengen, dacht het bestuur 
vereniging, Horecaf en Peruka, alsmede van de vereniging ook aan het houden 
een vertegenwoordiger van de federa- van een folkloristische optocht. En om- 
tie van zang- en muziekverenigingen. dat men van mening was dat van de 
Het bestuur van de nieuw opgerichte eerder gehouden loop door Bussum een 
vereniging werd gevormd door de he- goede propaganda voor de gemeente 
ren M. Castelein (van de Horecaf) als uitging, wilde men deze loop door Bussum 
voorzitter, J.J. Mol (van de Christelijke weer gaan organiseren. Algemeen werd 
Middenstandsvereniging) als secretaris- betreurd dat het concours-hippique uit 
penningmeester, Bouman (van de Ko- Bussum was verdwenen; men wilde 
ninklijke Middenstandsbond), Hogen- proberen om zo'n evenement weer te 
boom (van de Katholieke Middenstands- laten terugkeren door het huren van een 
vereniging), en een nog later aan te wij- geschikt terrein, zodat er een tweedaags 
zen afgevaardigde van de federatie van concours-hippique zou kunnen plaatsvin- 
zang- en muziekverenigingen. den. Ook dacht men Bussum aantrek- 

kelijker te maken door in plantsoenen 
In de oprichtingsvergadering werd er en parken beelden te plaatsen; met een 
schande van gesproken dat de plaatse- plaatselijke beeldhouwer werd contact 
lijke muziekverenigingen Crescendo en opgenomen om te bezien of dit plan uit- 
Sint Joseph nog steeds geen uniformen voerbaar was. Het houden van cultu- 
bezaten; dit werkte bij optochten dikwijls rele en andere tentoonstellingen was 
storend. Zo was het voorgekomen dat eveneens een idee van het bestuur. 
een stoet van het Rode Kruis, geheel De Vereniging ter bevordering van fes- 
bestaande uit geüniformeerde personen tiviteiten in Bussum pakte de zaken 
en die werd voorafgegaan door een voortvarend aan. Er werd gewerkt aan 
drumband waarvan de leden eveneens het houden van een optocht waarin han- 
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del, industrie en ambacht verwerkt zou- 
den worden. Volgens een krantenbericht 
gedateerd 28 juni 1956, wilde men de 
optocht houden omstreeks de tijd van 
de Buwito en zou er een loterij worden 
gehouden waarbij de loten werden ver- 
kocht door de winkeliers tijdens de 
Buwito. Burgemeester J.C. Haspels had 
de deelname aan de optocht toegezegd 
van de Bussumse vrijwillige brandweer 
met volledig materiaal, zodat de burge- 
rij een indruk kon krijgen van hetgeen 
het brandweerkorps bezat op het gebied 
van brandweermateriaal. 

Reclame-optocht 
Van een loterij om de muziekkorpsen aan 
uniformen te helpen is het in 1956 niet 
gekomen omdat de vereiste vergunning 
uitbleef, maar de grote reclame-optocht 
heeft plaatsgevonden op zaterdagmiddag 
29 september 1956. De kranten deden 

uitvoerig verslag van de optocht die ge- 
organiseerd was door de Vereniging ter 
bevordering van festiviteiten in Bussum 
in samenwerking met het Buwitobe- 
stuur. 
Er deden zo'n vijftig groepen en wagens 
mee. zodat een stoet van ongeveer an- 
derhalve kilometer lengte door de Bus- 
sumse straten trok. Rond twee uur stel- 
den de min of meer versierde wagens 
zich op langs de Randweg. Daarna reed 
men de volgende route: Randweg, 
Laarderweg, Ceintuurbaan, H.A. 
Lorentzweg, Prinses Beatrixplantsoen, 
Huizerweg, Landstraat, Havenstraat, 
Nassaulaan, Vlietlaan, Stationsweg, 
Prins Hendriklaan, Brinklaan, Singel, 
Laarderweg, Kapelstraat, Havenstraat, 
Wilhelminaplantsoen. Na afloop werden 
in hotel-café-restaurant De Rozenboom 
de prijzen uitgereikt. 
Enkele onderdelen van de optocht 

Foto van de reclame-optocht op 29 september 19.56: de ploeg van de Bussrrmse brnrzdweer op de 
Randweg. Defietser is Loek Sjouwerman, de bakker R Bast, de veldwachter was J. W. Meiijer, daarach- 
ter R Heerschop, naast het paard H. Krijnen senior. 
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brachten inderdaad leven in de brouwe- 
rij. Zo bracht het brandweerkorps met 
behulp van een negentiende-eeuwse 
brandspuit de stemming er goed in. De 
spuitgasten, met van het bluswater drui- 
pende snorren, zorgden met een slecht 
gerichte straal ervoor dat heel wat toe- 
schouwers een flinke portie bluswater 
over zich heen kregen. Bewondering 
oogstte de wagen van de Vereniging van 
melkhandelaren uit Bussum. De verko- 
pers van melk, boter en kaas hadden 
werk gemaakt van hun wagen. Het was 
een fraaie wagen met een molen in het 
midden, in de schaduw hiervan droegen 
Hollandse melkmeisjes hun juk en melk- 
emmers of torsten twee enorme kazen. 
Een accordeonist zorgde voor de entou- 
rage. 
Jongens in bakkerskieding met koksmuts 
deelden koekjes uit. 
De groepen werden beoordeeld door 

een jury, bestaande uit mevr. C. van der 
Kreek-van der Werff en de heren A.J. 
Herwig en K. Stuwe. De beeldhouwer 
N.A. van der Kreek adviseerde bij het 
geven van de punten. Er waren prijzen 
te verdienen in de categorieën: reclame- 
waarde, originaliteit en versiering. 

Bij het uitreiken van de prijzen sprak 
burgemeester Haspels uit dat er bij alle 
georganiseerde activiteiten, zoals de 
Veilig Verkeersrit, deze optocht en de 
"Buwito", nu niet meer gezegd kan 
worden dat er in Bussum niets gebeurt. 
De burgemeester sprak tot slot nog even 
over het deelnemen van de drie brand- 
weereenheden: "Feitelijk hoorde het 
brandweerkorps in deze optocht niet 
thuis. Maar de brandweer heeft wel iets 
weg van een ambacht. Een goed am- 
bachtsman moet een vakman zijn en een 
goede brandweerman moet ook een 

De reclame-optocht njdt de Landstraat in: links de Ambachtschool en daarachter ligt de Schoolstraat. 
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vakman zijn. In december krijgt Bussum 
er een nieuwe brandweereenheid bij, 
bestaande uit een gemotoriseerde 
brandweerwagen zoals de Bussumse 
spuitgasten er reeds één hebben, die 
zo'n f 50.000,- zal kosten. Dan is de 
Bussumse brandweer op het nodige peil 
gekomen." 

De prijzen werden als volgt toegekend. 
Algemene beoordeling: Ereprijs voor de 
Brandweer Bussum, een zilveren me- 
daille ter beschikking gesteld door de 
gemeente. I e  Prijs voor Heinekens 
Brouwerij Amsterdam, een verzilverde 
beker aangeboden door de Bussumse 
Winkeliers Centrale. 2' Prijs voor de 
firma Pellens autobedrijf te Bussum. een 
lauwerkrans. 3' Prijs voor Hero Con- 
serven Breda, een lauwertak. 4" Prijs 
voor Vereniging van Melkhandelaren, 
een medaille. 

Reclamewaarde: Ie Prijs voor C. Bouw- 
man en Zn. Bussum, een zilveren me- 
daille die door de VVV ter beschikking 
is gesteld. 2' Prijs voor N.V. v/h J.C. 
Koster, 5 liter sherry. 3' Prijs voor de 
firma Verhoeven uit 's-Graveland, 
5 pond boter. 
Originaliteit: 1' Prijs voor firma Bultink 
uit Bussum, een door de VVV ter be- 
schikking gestelde bronzen medaille. 2' 
Prijs voor firma L. Bouma, 300 vel brief- 
papier met enveloppen. 3' Prijs voor 
Phoenix Bierbrouwerij uit Amersfoort, 
een overhemd. 
Versiering: 1' Prijs voor Bloemen- 
magazijn De Roos, een bronzen medaille 
(VVV). 2' Prijs voor de firma Van 
Meurs, een strijkbout. 3' Prijs voor de 
Bussumse firma Barneveld, schoenen. 

Andere activiteiten 
Naast de succesvol verlopen reclame- 

De stoet is hier op de Brirtklaarz bijna bijde kruising Haveristraat/Nassartlaari. Tegenwoordig is hier 
aan de Brirtklaan de bibliotheek. 



optocht heeft de Vereniging tot bevor- 
dering van festiviteiten meer evenemen- 
ten georganiseerd. In oktober 1956 werd 
de traditionele Centrumloop weer ge- 
houden, een loop over ruim twee kilo- 
meter door het centrum van Bussum. 
Op zaterdag 24 november 1956 organi- 
seerde de vereniging in samenwerking 
met de plaatselijke muziekkorpsen de 
Sint-Nicolaasoptocht, waarin meeliepen 
de muziekkorpsen Crescendo en Sint 
Joseph, de gymnastiekvereniging Vaar- 
dig en Sterk, 200 kinderen met vlag- 
getjes, de gidsengroep van Mariënburg 
en het jeugdorkest van Crescendo. 
De vereniging organiseerde in 1957 on- 
der andere de Bussumse Sportweek 
1957. De sportweek werd gehouden van 
maandag 1 juli tot en met zaterdag 6 juli 
1957. Op maandagavond begon om 
19.15 uur een optocht en defilé der deel- 
nemende groepen, met medewerking 
van Tamboer- en Pijperkorps Prins 
Maurits, Chr. Gymnastiekvereniging 
Vaardig en Sterk, voetbalvereniging 
B .F.C., Chr. Korfbalvereniging D.S.V., 
handbalclub B.H.C., de  Gooische 
Hockey Club, muziekvereniging Sint 
Joseph, R.K. Sportvereniging S.D.O., 
Eerste Bussumse Korfbalvereniging 
Olympia, Atletiekvereniging Tempo, 
Zwem- en Poloclub Het Gooi, Judo- 
groep Nederlandse Judo Bond, muziek- 
vereniging Crescendo, gymnastiek- 
vereniging D.O.S., Bussumse Sport- 
vereniging Allen Weerbaar, volleybal- 
club De Antilopen en de Schermgroep 
van de Nederlandse Schermbond. 
Op dinsdag waren er gymnastiek- 
uitvoeringen door D.O.S., Vaardig en 
Sterk en S.D.O. en op woensdagavond 
werden er atletiekwedstrijden gehouden 
en waren er Judo-demonstraties. Op 
donderdagavond kon men naar diverse 

demonstraties van prominente zwem- 
mers en zwemsters en naar waterpolo- 
wedstrijden. Op vrijdagavond 5 juli was 
er een hockeywedstrijd op Sportpark 
Zuid alsmede schermdemonstraties en 
werden er op het marktplein handbal- 
wedstrijden gehouden. Op zaterdag 
stonden er een schoolwandeltocht van 
l O en 15 kilometer, een honkbalwedstrijd 
(Allen Weerbaar tegen Animo uit Am- 
sterdam), een korfbalwedstrijd en een 
voetbalwedstrijd tussen een Bussums 
elftal en de profclub Volendam op het 
programma. 

Op zaterdag 17 augustus 1957 was er 
een taptoe op Sportpark Zuid, waar vijf 
militaire muziekkorpsen optraden. 
Bij de eerste jaarvergadering van de 
vereniging kon men terugkijken op een 
geslaagde start en had men al een aan- 
tal festiviteiten op het programma. Zo- 
als de Avondvierdaagse van 1 8 t/m 2 1 
juni 1957, de Centrumloop op 6 oktober 
1957, de traditionele Sint-Nicolaasop- 
tocht en de kerstboomverbranding, als- 
mede in het voorjaar van 1958 een re- 
clame-optocht. 

Vragen 
Uit de krantenknipsels blijkt dat Bussum 
niet alleen de genoemde vereniging 
kende, maar ook de Stichting Centraal 
Comité Bussum tot viering van Natio- 
nale Feestdagen en Gedenkdagen. 
De krantenknipsels roepen ook vragen 
op. In de krantenartikelen wordt een 
aantal malen de 'Buwito' genoemd. 
Wat betekent deze afkorting en wat 
werd hiermee bedoeld? Wie weet er 
meer over de Buwito? 
Wie heeft herinneringen aan en weet iets 
te vertellen over de hiervoor genoemde 
evenementen of over andere festivitei- 
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ten die in Bussum zijn georganiseerd? mevr. J.M. Vos-Bogaard 
Zijn er mensen in het bezit van foto's of Hamerstraat 106 
krantenknipsels van Bussumse evene- 1402 PX Bussum 
menten? Telefoon: (035) 693 67 10. 
Laat dit de redactie van het Contact- 
blad dan weten: Johan H.M. Klijnman 

de Jong Stmnkinga Ronk 
M A K E L A A R S  M E T  K I I K  O P  D E  T O E K O M S T  

makelaars die zorgen voor.. . 
dat prettige gevoel achteraf! 

H i l v e r s u m  B u s s u m  B l a r i c u m  
Oude Enghweg l 5  Stationsplein 3 Huizerweg 6 
035 -6213743. 035 - 6942951 035 - 5382288 
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