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Lang voordat de gemeente Bussum 
in de twintiger jaren van de vorige 
eeuw een uitbreidingsplan bij de 
Brediusweg ontwikkelde waren er 
al plannen voor de bebouwing van 
het bosterrein en de zandafgravin- 
gen.
De nieuwe eigenaar van de hof-
stede Oud Bussem (J. van Woen-
sel Kooy) engageerde in februari 
1902 de jonge veelbelovende 
architect K.P.C. de Bazel “daar 
ik … een en ander te bouwen 
heb”. Tot het Naardense landgoed 
behoorden ook gronden in de ge-
meente Bussum. Een houtveiling 
in datzelfde jaar 1902 geeft een 
beeld van de vele in het bezit van 
de hofstede zijnde bospercelen 

(waaronder zes “aan het moutje”). 
In de jaren erna zou nog veel 
meer toekomstige bouwgrond in 
eigendom worden verkregen.   

De overstap van Karel de Bazel
 (die er zijn baan als leraar 
voor opzegde) zou de start zijn 
van een periode van meer dan 
twintig jaar waarin de architect 
zich met de ontwikkeling van het 
gebied tussen de gloednieuwe 
Brediusweg en de Huizerweg zou 
bezighouden.
Zijn eerste bijdrage was de 
herziening en uitbreiding van een 
eerder landschapsontwerp. Op de 
voor de verkoop van bouwgrond 
gemaakte plattegrond uit 1905 

zijn op Bussums grondgebied 
behalve Hotel Zandhoeve (Jan 
Tabak) al twee eerste villaatjes 
te zien. Het linker huis werd door 
K.P.C. de Bazel voor de dichter 
Frans Coenen ontworpen, het 
heeft nu het adres Busken Huet-
laan 1a. 

Op Open Monumentendag (op za-
terdag 8 en zondag 9 september) 
wordt aandacht aan de geschiede-
nis van het Brediuskwartier be-
steed. Ook het komende Bussums 
Historisch Tijdschrift is o.a. aan 
deze villawijk gewijd.  

Naam:  Wilma en Marcus van 
der Heide

Leeftijd: tussen jong en oud

Vrienden van het Filmhuis 
sinds het eerste vrienden-
jaar: 1988!

Waarom wonen jullie in Bussum? 
In 1972 was de vraag naar docenten 
klassieke talen dramatisch terugge-
vallen. Dat kwam door de invoering 
van de Mammoetwet (het gymnasium 
ging op in het vwo) en van het onge-
deelde vwo (leerlingen mochten zelf 
hun vakkenpakket samenstellen). 
Gelukkig kon Marcus er toen wel op 
het Willem de Zwijger terecht. Dat 
bracht ons naar Bussum.

Wat doen jullie als jullie werken? 
Marcus bespeelt kerkorgels en schrijft 
en redigeert boeken. Die boeken geeft 
hij dan uit bij zijn eigen ‘Gooiberg-
pers’. Wilma coacht en adviseert oplei-
ders van verplegend personeel. 

En wat doen jullie als jullie niet 
werken (behalve eten en slapen 
enzo)? 
We zitten samen in Toonkunst Bussum. 
Wilma speelt viool in het orkest. 
Marcus speelt piano of orgel tijdens 
repetities en concerten. Hij musiceert 
ook al jaren in zorgcentra (kreeg voor 

zijn maatschappelijke verdiensten 
zelfs ooit ‘de Kleine Johannes’). En 
we houden allebei van taal. Wilma 
schrijft gedichten, korte verhalen en 
ook boeken beroepshalve. Marcus is 
nu bezig met een boek over letter-
kundigen in het Gooi. Wilma schildert 
ook, het liefst als ze het druk heeft. 
En Marcus maakt daar weer wenskaar-
ten van. En allebei gaan we graag 
naar de fi lm. 

Hoe lang komen jullie al in het 
Filmhuis? 
Wij gingen er al heen in de 70-er 
jaren. Toen zat het bioscoopje nog 
schuin tegenover de ‘tuin-Blokker’ in 
de Kapelstraat, en heette “Palet”. 

Wat maakt dat jullie graag hier 
naar de fi lm gaan? 
Ik zal je vertellen: wij wachten altijd 
tot een fi lm naar Bussum komt. Zo 
heerlijk vinden we de kleinschaligheid: 
je zit er met mensen met dezelfde 
interesse, je lacht om dezelfde dingen, 
je maakt een praatje met je buurman. 
Als Marcus niet kan, ga ik ook net zo 
makkelijk alleen, zegt Wilma. En fi jn is 
ook dat er geen reclames zijn, en geen 
snoepzooi. En ach, er liggen hier ook 
veel herinneringen van ons: Marcus 
heeft er, als vrijwilliger, nog Heere 
Heeresma als spreker geregeld en in 
een Filmnacht tosti’s staan bakken. 
Weet je: onze dochter komt voor een 
fi lm hier soms over uit Amsterdam.

Wat vind je van het fi lmaanbod 
nu? 
Eigenlijk is het aanbod in al die jaren 
niet veranderd. Alleen het publiek is 
wat jonger geworden. Prima. Maar de 
fi lms hebben nog steeds altijd kwali-
teit. ‘t Is dat we niet 2 keer per week 
naar de fi lm kunnen, anders zouden 
we iedere fi lm misschien wel meepak-
ken. 
Wat zijn jouw favoriete fi lms? 
Wij houden allebei van boekverfi l-
mingen. En we zijn dol op Italiaanse 
fi lms. ‘Il postino’ was schattig, maar 
“Être et avoir” ook. Ach, iedere fi lm 
is er wel het zien waard. 

Hoe komen jullie van ‘fi lmtitel 
zien’ tot ‘kaartje kopen’?
Zodra de ladder binnenkomt pikken 
we de titels eruit en reserveren we. En 
in de vriendenkring tippen we elkaar. 
Het is opvallend hoe vaak we met 
onze vrienden over de Filmhuisfi lms 
praten. Marcus let veel op de teksten 
en dialogen, Wilma geniet vooral van 
de mensen en de beelden. En onze 
vrienden halen er weer andere dingen 
uit. Dat geeft leuke gesprekken.

Waarom ben je vriend van het 
Filmhuis? 
Nou wij vinden gewoon: lokale goede 
dingen moet je steunen.

Door deze twee overwinningen zijn 
de Bussumers inmiddels onbereikbaar 
geworden voor de Almere Magpies en 
MediaMonks RCH, die momenteel res-
pectievelijk de negende en de achtste 
plaats op de ranglijst bezetten. Theo-
retisch gezien kunnen Roy Berrevoets 
en zijn team zich zelfs nog plaatsen 
voor de Play-Offs maar de kans daarop 
is nagenoeg nihil. Plaatsing voor de 
Play-Offs is voor Mr.Cocker HCAW alleen 
nog mogelijk wanneer Konica Minolta 
Pioniers uit hun laatste vijf competi-
tieduels geen enkel punt haalt, boven-
dien moet Mr.Cocker HCAW zelf dan de 
resterende vier wedstrijden in winst 
omzetten. Overigens verloor Mr.Cocker 
donderdagavond van DOOR Neptunus. 
De eerste competitiewedstrijd leverde 
de Rotterdammers een 5-1 zege op.
Zaterdag zagen de meegereisde Bus-
sumse supporters een heus pitchers-
duel, Andre Simpson (HCAW) en Eddie 
Oropesa (Sparta/Feyenoord) deden 
nauwelijks voor elkaar onder. Een drie-
honkslag van Shurty Tremus maakte 
in de achtste inning het verschil. 
Met deze rake klap stelde hij Siemen 
Korff (infi eld-hit) en Ralph Milliard 
(opzettelijk vier-wijd) in staat om te 

scoren: 0-2. Dankzij tweehonkslagen 
van Gino Henson en Sergio Koelemij 
kwam Mr.Cocker HCAW zondag al in de 
eerste inning op voorsprong: 1-0. Twee 
punten in de derde, drie in de vierde 
en één in de zevende inning brach-
ten het aantal Bussumse punten in de 
thuiswedstrijd uiteindelijk op zeven. 
In de vierde, vijfde en achtste inning 
deed Sparta/Feyenoord iets terug maar 
dat bracht de Bussumse overwinning 
niet in gevang: 7-4. Voor Mr.Cocker 
HCAW ziet het restant van de reguliere 
competitie er als volgt uit. Donder-
dag 23 augustus gaan de Bussumers 
op bezoek bij Konica Minolta Pioniers, 
aanvang 19.45 uur. In het weekeinde 
van 25 en 26 augustus volgt dan een 
dubbel tegen ADO. Zaterdag 25 augus-
tus wordt er in Bussum gespeeld en een 
dag later, zondag 26 augustus, reist Mr. 
Cocker HCAW af naar Den Haag. Beide 
duels beginnen om 14.00 uur. De laat-
ste ronde van de reguliere competitie 
staat gepland op dinsdag 28 augustus. 
Dan krijgt Mr.Cocker HCAW bezoek van 
regerend landkampioen en houder van 
de Europacup I Corendon Kinheim. Die 
wedstrijd begint om 19.45 uur.

HCAW is veilig!
Met twee overwinningen op het Rotterdamse Sparta/Fey-
enoord hebben de honkballers van Mr.Cocker HCAW zich dit 
weekend defi nitief verzekerd van deelname aan de Hoofdklas-
se van 2008. Zaterdag werd de uitwedstrijd met 0-2 gewon-
nen, de wedstrijd van zondag kende een 7-4 eindstand. 


