VIJFTIG JAAR GELEDEN
door Bram van der Schuyt
De Gooi- en Eemlander van 25 november geeft een
verslag van een discussie in de gemeenteraad. Aan
de orde is de gemeentelijke begroting. B&W stellen
voor de salarissen van de wethouders te verlagen,
het telefoonabonnement voor de raadsleden af te
schaffen, evenals de subsidies aan de verenigingen
tot drankbestrijding. Het bedrag voor aankoop en
onderhoud van leermiddelen voor de lagere scholen
wordt verlaagd. "De wethouder betreurde dat de
bezuinigingen op het onderhoud der plantsoenen
moest worden voorgesteld, maar de nood der tijden
eischt het" aldus de Gooi- en Eemlander. Dit alles
klinkt U zo langzamerhand bekend in de oren. Wat U
waarschijnlijk niet weet is dat het hier om de
krant gaat van 25 november 1936. Het lijkt wel of
sindsdien alleen de spelling is veranderd!
Toch ook gunstige berichten, zo'n vijftig jaar
geleden. Het sportvliegveld aan de Radeweg bij
Loosdrecht is een stuk dichter bij zijn verwezenlijking gekomen. Als de Minister van Waterstaat het
goed vindt, zal het terrein Zomer 1937 gereed zijn.
Ook de
nieuwe haven
nadert haar voltooiing.
Zaterdag 5 december 1936: 'Het gedeelte van den
Bodenmanscheweg van de Gijsbrecht van Amstelstraat
af, dat langs de haven loopt zal verbreed worden
tot zes meter en van een asphaltwegdek worden
voorzien. De naam Bodenmanscheweg zal voor dit
gedeelte komen te vervallen en het zal herdoopt
worden in Vreelandscheweg". Een ander belangrijk
werk betreft de tunnel onder de spoorlijn bij de
Prof. Kochstraat- Een
uitvoerig
artikel (met
photo!) beschrijft de voortgang van dit werk. De
tunnel had nog geen naam, want Prinses Beatrix was
er nog niet. Haar koninklijke ouders waren nog niet
eens in de echt verbonden. Maar dat stond wel te
gebeuren, en hoe!
De voorbereidingen voor een luisterrijke viering op

7 januari 1937 lijken eind november goed op gang te
komen. Onze Gooi- en Eemlander volgt dat op de
voet. Alleen op 3 december moet Oranje even plaats
maken
voor
Engelse
Royalty: " Opzienbarende
geruchten om den Britschen Koningstroon!". Koning
Edward schijnt wat te hebben met een gescheiden
vrouw
Maar na een paar dagen zijn we weer
thuis. Het
Hilversumsch Comité voor Nationale
Volksfeesten heeft een hele pagina nodig voor haar
uitgebreide feestprogramma. En zo gaat het in het
hele land. De Minister van Binnenlandse Zaken
grijpt echter tijdig in. Voor de viering mag uit de
overheidskas niet meer besteed worden dan één cent
per inwoner. Oranje boven! Maar altijd met mate!
Op 7 december valt de eerste sneeuw.

