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Woonwagenkamp Laarderweg 1934

Woonwagenkamp Laarderweg Versteeghstraat 1949

Tijdens de bouw van de Brede 
School op de Westereng wordt 
het onderwijs tijdelijk gegeven 
in een schoolgebouw naast het 
woonwagencentrum aan de 
Zanderijweg. Tegelijk met de 
bouw van deze noodschool wordt 
een begin gemaakt met de 
uitbreiding van het aantal staan-
plaatsen in het centrum.

Tot het begin van de vijftiger 
jaren was het woonwagenkamp 
gevestigd aan de Laarderweg. 
Op de luchtfoto uit 1949 is te 
zien dat de Ruyschstraat, de 
P.M.R.Versteeghstraat, de Elise 
Dammershof en de Fokke 

Bleekerstraat al gebouwd zijn. 
De Ceintuurbaan moet nog 
worden doorgetrokken tot het 
viaduct. Daar waar nu het 
Prinses Margrietplantsoen is 
staat in 1949 nog de varkens-
mesterij van slager Griffioen. 
De oprukkende bouwactiviteit in 
de nieuwbouwwijk Bussum Zuid 
was reden om de woonwagens 
naar buiten de bebouwde kom te 
verplaatsen. Op de weg naar de 
door zandafgraving ontstane val-
lei richting Hilversum wordt een 
geschikte plaats gevonden.

De plek in het open veld aan de 
Laarderweg waar de woonwagens 

tot 1951 stonden, is nu gelegen 
tussen de Beeklaan en de 
Akkerlaan. Precies de locatie van 
de huidige Zonnebloemschool en 
van de te bouwen Brede School. 

Tekst Hans Jonker  

Op zaterdag 2 juni wordt in en rond 
het woonzorgcentrum voor Nederlands-
Indische ouderen aan de Ceintuurbaan 
281 weer de Pasar Patria gehouden. Dit 
evenement dat georganiseerd wordt 
door de Stichting Vrienden van Patria, 
trekt jaarlijks honderden bezoekers. 
Samen met de bewoners kunnen zij 
genieten van live-muziek, dans en 
ander amusement. Een feest dus voor 
jong en oud. In de tuin van het huis 
kan men slenteren langs een twin-
tigtal kramen met artikelen uit Azië, 
variërend van Indisch beddengoed 
en kleding tot vele soorten sambal, 
van boeken en kunst tot orchideeën. 
Daarnaast wordt werk van de bewo-
ners zelf verkocht, zoals schilderijtjes, 
handwerken en een grote collectie 
kaarten. Alles met een knipoog naar 
Indië. Uiteraard worden er heerlijke 

gerechten uit de Indische keuken ver-
kocht, zoals nasi rames, gado-gado 
en saté, alsmede een keur aan zoete 
en hartige snacks. En dat alles onder 
de klanken van Indische en Europese 
evergreens, live verzorgd vanuit het 
huis door de band Count-4 en in de 
“pendopo” (Indisch tuinhuisje) door 
de One Man Band Mart Bold. Bali-
nese, Molukse en Sumatraanse dansen 
worden uitgevoerd door de dansgroep 
Sanggar Melati Ribuan Pulau. Ingeto-
gen en verfi jnd, maar ook expressief en 
levendig. Daarnaast kunnen bezoekers 
van de pasar kennis maken met een 
initiatief  van bewoners en andere bij 
Patria betrokkenen ten behoeve van 
een “bejaardenhuisje” voor de aller-
armsten op Midden-Java. De Pasar is 
te bezoeken van 10.30 tot 18.00 uur 
en de toegang is gratis.

Indische Pasar bij 
Huize Patria

Filmprogramma: donderdag 31 mei 
– woensdag 6 juni
Deze week op het programma “Mother 
of Mine”, “Notes on a scandal” en, 
als ONTBIJTFILM, “Platoon”.

Mother of Mine 
vrijdag 1 en dinsdag 5 juni 20.30 uur
“Mother of Mine” vestigt de aandacht 
op het lot van kinderen in Finland in 
WOII. En daar word je niet vrolijk van. 
Dat was ook niet de bedoeling van de 
Finse regisseur Klaus Härö. Nee, voor 
de 9-jarige Eero is het zwaar dat zijn 
vader sterft, maar veel zwaarder nog 
wanneer zijn moeder een nieuwe vader 
vindt: een Duitser! En Eero tussen 
twee landen, twee moeders heen en 
weer wordt geslingerd. Twee moeders 
hebben is hetzelfde als geen moeder 
hebben, schreef Dirk Limburg in NRC. 
Härö maakt dat schrijnend duidelijk 
met camerawerk en kleurstelling.

Notes on a scandal (12+)
zaterdag 2 juni 17.00 en 20.30 uur en 

zondag 3 en woensdag 6 juni 20.30 
uur
Een psychologisch spel moet gespeeld 
worden door experts. Judi Dench en 
Cate Blanchett zijn dat. Dench is een 
oude verbitterde geschiedenislerares. 
Eenzaam, zonder vriendschappen, 
zonder warmte. De leegte thuis zuigt 
haar in de richting van de nieuwe ver-
wende lerares handarbeid, Sheba. Jong 
en verleidelijk tot in haar tenen. De 
kijker kijkt door de ogen van Dench 
naar wat zich ontrolt. En door de pen 
van Dench, want ze houdt een dag-
boek bij. 
Boordevol sarcasme. Een fi lm vol lagen, 
waarover we u, als redactie, niets meer 
zullen verklappen. Deze fi lm is een 
‘must see’.  

Platoon (AL) - ontbijtfi lm
maandag 3 juni met ontbijt v.a. 9.45 
uur, inleiding + fi lm v.a. 10.30uur
Zondagochtend slaat u drie vliegen in 
een klap: u ziet de bestseller “Platoon” 
van Oliver Stone, u wordt door Frans 

Afman ingewijd in de achtergronden 
van dit kassucces en u scoort een 
knapperig vers ontbijtje. 
Platoon was, in 1986, Stone’s aan-
klacht tegen oorlog. Tegen oorlog hoe 
en waar dan ook: ‘voor het gesjouw 
met lijken van burgers bestaat geen 
argument.’ In 1986 waren de meeste 
anti-oorlog fi lms met grote effecten en 
fi lmische stunts. Maar Platoon had nog 
iets: de fi lm ontroert. Ook daarover zal 
Afmans, die als Nederlander de fi lm 
meefi nancierde, ons wijzer maken.

Volgende week in Filmhuis Bussum: 
“Letters of Iwo Jima”, “Death of a 
president” en drie aanbevolen fi lms 
van het Rotterdams Filmfestival “Yo”, 
“Love conquers all”  en “ Die Unerzo-
genen”. 

Extra informatie
Filmhuis Bussum, Reserveren/Annule-
ren: 693 86 94
Elcker Theater (achter de Vondel-
school) Molenlaan 11.

Filmhuis Bussum


