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Op de hoek van de Nieuwe ’s 
Gravelandseweg en de Franse 
Kampweg staat sinds 1921 de 
Villa Oud Cruysbergen. De villa is 
een ontwerp van de Hilversumse 
architect J. London en werd 
gebouwd op het grondgebied van 
de voormalige kolonie Walden. 
In 1907 was deze leefge-
meenschap van Frederik van 
Eeden failliet gegaan en werden 

de bezittingen in gedeelten 
geveild en verkocht. De bij 
het hoekperceel behorende 
houten hut (ooit voor de 
rijke koloniebewoonster Carry 
van Hoogstraten ontworpen) 
werd bij de bouw van de 
nieuwe villa gesloopt. Een 
exploitatiemaatschappij liet 
een symmetrisch woonhuis 
ontwerpen waarbij door 

ophoging van de grond een 
niveauverschil tussen het 
huis met terrassen en de 
lagerliggende tuin (met vijver) 
werd verkregen. 

Architect Jaap London behoorde 
tot de Gooise kring van 
spiritisten met een katholieke 
achtergrond waar ook Frederik 
van Eeden een tijd lang deel 

van uitmaakte. Hun contacten 
rondom de spiritistische 
sceances leidden tot het ontwerp 
door London van de zgn. 
Lichtstad, een utopisch ideaal 
van de psychiater-schrijver.  

Het moest een compleet nieuwe 
wereldhoofdstad van eendracht en 
liefde worden, te bouwen op een 
eiland in de Middellandse Zee. Het 

is er nooit gekomen. Een wel 
gerealiseerd ontwerp van 
J. London is het raadhuis van de 
gemeente Haarlemmerliede, nu 
een oord van eendracht en liefde 
te Halfweg, Noord-Holland (een 
populaire trouwlocatie). 

De villa Oud-Cruysbergen is al 
langere tijd niet meer in gebruik 
als woonhuis en heeft inmiddels 
een kantoorbestemming. 
Momenteel bestaan er plannen 
om er een medisch centrum te 
huisvesten.

Bouwtekening, november 1919

Lichtstad, 1921

Op maandag 14 januari van 19.30-
21.00 uur kunt u in Naarden, Prinses 
Margriethof 100, de cursus ‘Ontspannen 
kun je leren” volgen.
De cursus bestaat uit 4 wekelijkse bij-
eenkomsten van 1½ uur en is bestemd 
voor iedereen die spanningsklachten 
heeft of dit juist wil voorkomen.
‘Ontspannen kun je leren’ is een prak-
tische ‘voel- en doe cursus’. U leert 
verschillende zittende, staande en lig-
gende ontspanningsoefeningen die u 
tijdens uw dagelijkse bezigheden mak-
kelijk kunt toepassen. Hierdoor wordt 

ontspannen iets vanzelfsprekends. Ver-
schillende technieken komen aan bod 
en u krijgt tips voor het omgaan met 
pijn, piekeren en slaapproblemen.

Aanmelding
U kunt bij uw zorgverzekeraar infor-
meren naar een tegemoetkoming in de 
kosten. U kunt zich aanmelding via het 
inschrijfformulier op www.tgvleden.nl. 
Voor informatie of het toesturen van 
een inschrijfformulier kunt u contact 
opnemen met het Cursusbureau: tele-
foonnummer 692 44 95.

Ontspannen kun je leren

In de Wilhelminakerk wordt op 25 novem-
ber een cantatedienst gehouden, waar 
gezongen wordt het Requiem van Gabriel 
Fauré. Uitvoerenden zijn het vocaal ensem-

ble Voices, bas Rob van Surksum, orgel 
Wybe Kooijmans, de dirigent is Piet Phi-
lipse. De voorganger tijdens de dienst is ds. 
B. Elenga uit Huizen. Aanvang 19.00 uur.

Gabriel Fauré in Wilhelminakerk

Veiligheid leeft onder de mensen. Bij 
veel mensen is het gevoel van veilig-
heid niet groot en is er angst voor 
bedreiging van de persoonlijke vrij-
heid (slachtofferschap). Dat is niet 
verwonderlijk, want dagelijks wordt 
men direct of indirect, via de media, 
geconfronteerd met allerlei vormen 
van (inter)lokale- en (inter)nationale 
criminaliteit. Ook branden hebben 
een behoorlijke impact op het gevoel 
van (on)veiligheid.
Koningin Beatrix verwoordde in het 
begin van de troonrede 2007 haar 
zorg daarover als volgt: ”Teveel 

mensen voelen zich onveilig. Het 
voorkomen en bestrijden van terro-
risme, criminaliteit en geweld blijven 
volop aandacht vragen”.
Naast het veelgehoorde appel op 
regering, lokaal bestuur, politie en 
brandweer kunnen we ook bij ons 
zelf te rade gaan en ons afvragen of 
we ons voldoende inspannen om te 
voorkomen dat een onveilige situatie 
ontstaat.
Het bovenstaande, het project ‘veilig-
heid begint bij voorkomen’ en de con-
statering van de minister van Justitie 
dat de rol van de lokale overheid moet 

toenemen, zijn de aanleidingen voor 
deze workshop van het CDA Bussum. 
Mr P.D. Kolfschoten, oud commissaris 
van politie, leidt de bijeenkomst. Na 
vier korte inleidingen van brandweer, 
politie, buurtpreventie en burgemees-
ter drs M. Schoenmaker rekent het CDA 
op een goede discussie met de aanwe-
zigen over veiligheid in het algemeen 
en over concrete (on)veilige situaties 
in Bussum in het bijzonder.

De workshop wordt gegeven op maan-
dag 26 november, vanaf 20.30 uur in 
Spant!.

Veiligheid dichtbij huis
Maandagavond 26 november 2007 organiseert het bestuur van het 
CDA-Bussum een informatieavond en workshop over het thema 
‘veiligheid dichtbij huis’.


