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Vanaf de Amersfoortsestraatweg 
laat de foto links uit 1929 de 
Brediusweg zien als toegangsweg 
tot Bussum. De plaatsnaam staat 
aan weerszijde van de weg ver-
meld. Tussen de bomen is links 
een kiosk te onderscheiden. Daar 
verkocht men versnaperingen aan 
dagjesmensen die op de fi ets op 
weg waren naar Oud-Valkeveen.
Op de voorgrond lopen de rails van 
de Gooische Stoomtram, die een 
halte had bij Hotel Jan Tabak op 
weg van Amsterdam naar Laren. 
Het oversteken van de kruising 
was niet zonder risico. 
Er waren geen verkeerslichten en 
de “Gooische Moordenaar” kon niet 
abrupt stoppen. Er gebeurde nog 
wel eens een aanrijding, als een 
auto mobilist een naderende tram 
te laat in de gaten had.

Dezelfde Amersfoortseweg anno 2006Dezelfde Amersfoortseweg anno 2006

De Gooise Stoomtram 
station Naarden-Bussum
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Op woensdag 14 maart om 0.32 uur 
ontstond er brand in een woning aan 
de Vondellaan. Toen de brandweer ter 
plaatse kwam bleek dat de woning vol 
stond met rook. De bewoners waren niet 
thuis. De cavia en de parkiet hebben de 
brand niet overleefd. Naar de oorzaak 
van de brand wordt onderzoek gedaan.
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NIEUWE COLLECTIE 
ZOMER 2007

Deze week op het programma “The 
Queen” met Oscarwinnares Helen 
Mirren voor haar rol als Queen Eliza-
beth.
The Queen (AL) 
zaterdag 24 om 17 en 20.30 u
zondag 25,  dinsdag 27 en woensdag 
28 maart om 20.30 uur
Deze week gaat het u vast lukken: 
Filmhuis Bussum biedt nog vijf kansen 
om de film “The Queen” te zien. 
31 augustus 1997: Diana, prinses van 
het Engelse volk, sterft in een verkeers-
ongeluk. Engeland is in diepe rouw. En 
het volk wil ook ‘grief’ zien bij Queen-
mom. Dat is wat Frears toont in zijn 
recente ‘koninginnendrama’.  
Maar Queen Elizabeth II, in haar 
ouderwets gesloten koningshuis, wor-

stelt met deze roep van het volk om 
openheid en emoties. Emoties toon 
je niet. Bovendien is het de vraag of 
de koninklijke emoties rond Diana’s 
dood het daglicht kunnen verdragen. 
Er duikt ook al snel een moordtheorie 
op, die overigens na meerdere politie-
onderzoeken nog niet bewezen kon 
worden.
Verschillend blijken ook de prinsen 
en Albert sr (houten Klaas) en Char-
les (gevoeliger). En Blair probeert als 
president dit fort in beweging te krij-
gen. Elizabeth’ krampachtige houding 
wordt gelukkig nergens karikaturaal. 
Zij blijft een waardige en soms supe-
rieure vrouw, vertolkt in het subtiel 
evenwichtige spel van Helen Mirren. 
De spanningen rond deze rouwperiode 

maken de film uitermate boeiend en 
aannemelijk. Mirren’s acteerprestaties 
werden gehonoreerd met een Oscar 
voor de beste actrice.
M.i.v. 1 april 2007 zal de toegangsprijs 
met 1 euro worden verhoogd, dus 7 
euro en 6 euro voor Vrienden, CJP- en 
65+-kaarthouders. 

Volgende week in Filmhuis Bussum: 
“The Science of sleep” , “Lonely 
hearts” en een Pasolini als ONTBIJT-
FILM, ingeleid door schrijver/dichter 
Willem Jan Otten. 
Reserveer tijdig! Het theater a/d 
Molenlaan kan snel volgeboekt zijn.
Entree: € 6, voor vrienden € 1 korting, 
tenzij anders vermeld. 
Zie ook: www.filmhuisbussum.nl

Filmhuis bussum
FILMPROGRAMMA: donderdag 22 –28 maart


