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“Vanuit de studio in Bussum…” 
was een vertrouwde zin voor 
televisiekijkend Nederland in 
de zestiger jaren van de vorige 
eeuw. Hilversum was radio, Bus-
sum was televisie. Met de keuze 
in 1951 voor het leegstaande 
‘Irenekerkje’ was Bussum bij 
toeval de eerste studio voor lan-
delijke uitzendingen geworden. 
En dat heeft het dorp geweten.

Het razendsnel groeiende televi-
siebedrijf heeft voortdurend be-
hoefte aan ruimte. In de loop der 
jaren waren al een verenigings-
gebouw in de Sint Vitusstraat en 
een bijgebouw van de Vredekerk 
(Huizerweg) als tweede en derde 
studio in gebruik genomen. Ook 
gebouw Concordia aan de Graaf 
Wichmannlaan was een veelge-
bruikte uitzendlocatie. Veel an-

dere panden in Bussum waren 
ingericht als kantoorruimte, op-
slagplaats en garage. 
Precies vijftig jaar geleden slokte 
de Nederlandse Televisie Stich-
ting weer een tweetal gebouwen 
in Bussum op: het Broederhuis 
aan de Sint Vitusstraat en een be-
drijfspand aan de Laarderweg nr. 
57 (nu garage Lex Bohlmeijer). Tot 
kort daarvoor vulde Coca Cola 

hier limonadeflesjes. 
Bussum was trots op zijn bekend-
heid als televisiestad van Neder-
land. Het gemeentebestuur deed 
haar uiterste best om de slokop 
ruim baan te geven en voor Bus-
sum te behouden. Het heeft wei-
nig gescheeld of het hele dorp 
en directe omgeving zouden vol 
omroepgebouwen staan. Maar 
de concurrentiestrijd met Hil-
versum werd verloren en het 
kijkbuis-bedrijf verhuisde naar 
de buurgemeente.
Vijftig jaar later wordt het Broe-
derhuis bewoond door jongeren 
die nauwelijks nog naar de pu-
blieke omroep kijken. Concordia 

dient voor de opvang van kin-
deren die als ze groot zijn waar-
schijnlijk nooit een televisietoe-
stel zullen hebben. 
De kijkbuis heet nu You Tube. 
Kijk daarop maar eens naar “tele-
visie + Bussum”. Leuk! 
 
Hans Jonker 

Vijftig jaar geleden. November 1965

De Busssumsche Courant  van 11 november 1965.

De reportagewagens bij de Nieuwstraat (op de achtergrond het Broederhuis en de Sint Vituskerk).


