
VIJFTIG JAAR GELEDEN 

De stemming in de kritieke week 
Honderden stonden urenlang voor ons 

hoofdkantoor 

De vele bulletins konden de 
nieuwsgierigheid nauwelijks 

bevredigen 

Het leven herneemt zijn 
gewonen loop 

De spanning is gebroken. Uit een : 

compacte massa van donderwolken : 

is een heldere lucht gekomen, een 

lucht met zonneschijn. Maar vele da- ; 

gen lang heeft het gedreigd, een 

dreiging die zich heeft afgespiegeld 

bij de drommen, welke voor onze > 

bureaux de berichten over den snel 

wisselenden politieken toestand 

volgden. 

Dagenlang, vooral in de meest kritieke 
uren, kon men den angst en de vrees der 
bevolking aanvoelen op ieder moment en 

.v Den ganschen dag-heerschte in de 
• afgeloopen dagen • bij óns hoofdkan-

toor aan.de Groest-een groote drukte 

op vele wijzen. Men wist het: groote sta-
ten stonden tegenover elkaar, de revol-
ver op de borst gericht en er was slechts 
heel weinig nooaig om het wereldvuur te 
doen ontbranden. Snel 'vólgden de berich-
ten elkaar op en den' geheelen dag ver-
slonden de talloozen de bulletins welke wij 
konden geven. 

Spanning, opluchting, nieuwe, sterkere 

spanning, hopeloosheid, de laatste kans 

zij voliden elkaar op. 

De bewoners van Hilversum hebben ten 

volle in de internationale spanningen, .ge-

deeld- Men zag het aan de gretigheid, 

waarmede het nieuws werd verslonden, 

men hoorde het aan de gesprekken van 

allen en iedereen, die slechts over politiek, 

oorlog en Vrede handelden. 

Kritieke uren. 

De dagen, juist voor het bekend wor-
den der vier-mogendhedenconferentie,: wa-
ren, het ergst. Toen waren ook vele van 



Hilversüm's inwoners aan een schrik on-

derhevig, die niet ver van paniek verwij-

derd was-.En spoedig ..werden de ver-

schijnselen hiervan zichtbaar: -hamsteren 

en de run op de spaarbanken. 

W e signaleerden die dwaze daden reeds 

op die spannende dagen. Er waren win-

kels, die, natuurlijk voor geld, „geplun-

derd" werden en er stonden groote queues 

van menschen in het postkantoor, die hun 

geld kwamen terughalen-

Teekehen van groote'vrees waren er in 

de steeds blijvende massa's voor ons 

hoofdkantoor aan de Groest. waar de be-

langstelling nog bijna grooter was dan bij 

de verkiezingsdagen' . . . . Er stonden dichte 

drommen heel den dag en den avond, waar 

gretig het laatste nieuws werd gelezen ,en 

besproken-

Nadat de ontmoeting te Münchën was. 

bepaald. herleefde de hoop. En nu. na die 

beslissende ontmoeting' is er weer zonne-

schijn in de harten. D'ë spanning, die op 

iedereen drukte, is weggevallen; grooten-

deels tenminste. Men kan het waarnemen 

op straat en overal. De groote aanplakbor-

den op verschillende drukke punten der 

gemeente zijn niet beplakt geworden met 

de gevreesde oproepingsbiljetten. De vrede 

schijnt gered. het gewone leven herneemt 

zijn loop 

Crediet van ƒ 37.000 voor 
de Luchtbescherming 

gevraagd 
ƒ 12.000.- voor aanschaffing van 

materieel en instructie 

Graven van schuilloopgraven 

De tegenwoordige buitengewone om-

- standigheden maken het noodzakel i jk , 

dat onverwijld maatregelen worden ge-

troffen om de bevolking zooveel moge-

lijk te beschermen tegen de. gevaren van 

vijandelijke aanvallen uit de lucht. 

In de eerste plaats zal moeten worden over-
gegaan tot aanschaffing van het voor den 
luchtbeschermingsdienst onmisbare materiaal. 
Daarenboven moet de bevolking, worden voor-
gelicht en de opleiding van het personeel met 

Hoe men in Rijs-
wijk de bevol-
king leert schuil-

loopgraven 
maken . . . De 
Bijz.Vrijw. Land-
storm heeft in 
Rijswijk eenige 
dezer loopgra-
ven vervaardigd, 

welke als model 
dienen voor bur 
gers, die een 

dergelijke schuil 
plaats in eigen 

tuin willen 
graven 

spoed worden ter hand genomen. 
Tot bestrijding van de. aan deze-maatregelen 

verbonden uitgaven is een crediet . noodig van 
ƒ 12.000. 

Daarnevens zal moeten worden over-

gegaan tot het graven. van schuilloop-

graven en het treffen van andere voor-

zieningen, waarvan, de omvang thans 

nog niet met nauwkeurigheid kan wor-

den bepaald, maar waarvoor het nood- . 

zakelijk is, dat B. en W . volledige vrij-

heid van handelen verkrijgen. 

Met het oog daarop is het wenschelijk, dat 
de raad hun boven en behalve het bovenbe-
doelde bedrag van ƒ 12.000 nog een crediet 
van ƒ 25.000 toestaat,' om daarover naar be-
hoefte te kunnen , beschikken. 

Derhalve' stellen B. en W. voor hun voor de 
bescherming van de bevolking, tegen de ge-
varen Van vijandelijke aanvallen uit de lucht 
in. het geheel een crediet te verleenen van 
ƒ 37.000. 

uit: Gooi & Eemlander 
d.d. 30 september 1938 


