
SeniorenCafé Bussum 

  

Beste leden, 

Het tij begint een beetje te keren, maar wij kampen in Europa nog steeds met een heuse 

energiecrisis. Vijftig jaar geleden was hier echter ook sprake van. U herinnert zich 

ongetwijfeld de oliecrisis van 1973. Deze werd veroorzaakt door een wereldwijd opzettelijk 

gecreëerd gebrek aan aardolie door Arabische landen. Deze verhoogden de olieprijs met 

70% en produceerden iedere maand 5% minder aardolie. Tegen een aantal landen dat Israël 

had gesteund tijdens de Jom Kippoeroorlog, zoals de Verenigde Staten, Nederland en nog 

enkele West-Europese landen, werd zelfs een totale boycot afgekondigd.  

Dit leidde natuurlijk tot grote tekorten en had enorme invloed op de economie; dit omdat veel 

economische sectoren van olie afhankelijk waren. 

Door deze boycot ging de benzine in Nederland op 

rantsoen, hetgeen weer leidde tot autoloze zondagen, 

fietsende mensen op de snelweg en grappenmakers, die 

midden op de openbare weg, een potje zaten te schaken. 

De regering Den Uyl vertelde “dat het nooit meer zou 

worden zoals het was” en ging op zoek naar andere 

energiebronnen en leveranciers zoals de Noordzee en, 

ironisch genoeg, ook Rusland. Pas nadat de Europese 

Economische Gemeenschap in een verklaring afstand 

nam van Israël door deze te manen zich terug te trekken 

uit de bezette gebieden en het recht van de Palestijnen 

als volk te erkennen, werd de boycot beëindigd. 

Maar wist u dat in 1939 er ook een periode sprake was van autoloze zondagen? Dit om 

benzine voor het Nederlandse leger veilig te stellen. 

En ook in 1946 was het, door gebrek aan benzine als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, 

noodzakelijk om de autoloze zondagen van stal te halen. 

 Het voorgaande verhaaltje is een stapje terug in de tijd; maar dat maken wij regelmatig in 

ons SeniorenCafé. Over het nu en de toekomst hebben wij het natuurlijk ook. 

Vaak hebben wij onderhoudende gesprekken op de maandagmorgen bij Lunchroom Beetje 

Bijzonder aan het Julianaplein 90. 

Kom ook eens aanwippen en geniet ook van de koffie of thee met een lekker stukje brownie. 

En voor de echte snoepers is er ook een toefje slagroom. 

Wij zijn er altijd vanaf 10.30 uur. 

 

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen, 

Fenny Volmers,  06-53612729 

Truus Vos,  035-6920694 

 

 


