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Historische Kring Bussum...
De Eerste Wereldoorlog in Bussum

Nu op de televisie in de serie 

“In Europa” iedere zondag de 

geschiedenis van ons continent 

in de twintigste eeuw is te zien, 

is het goed eens terug te kijken 

naar het dorp Bussum temidden 

van het getoonde wereldgebeu-

ren. Bijvoorbeeld door terug te 

gaan naar de week van 25 no-

vember tot 1 december 1917, nu 

precies 90 jaar geleden.

Terwijl in Frankrijk en België de 
loopgravenoorlog keer op keer ont-
aard in slachtpartijen  (zoals tussen 
22 oktober en 10 november 1917 “De 
Hel van Passchendaele”) wonen grote 
aantallen Belgische vluchtelingen in 
Nederland. Ook in Bussum worden 

de vluchtelingen ondergebracht. Het 
leger is in staat van paraatheid, overal 
zijn de voorbereidingen op een even-
tuele inval in het landschap zicht-
baar.*

De Bussumse bevolking krijgt het 
moeilijk door de economische gevol-
gen van de oorlog. De in- en uit-

voer van goederen stagneert en de 
produktie kan de vraag naar eerste 
levensbehoeften niet bijhouden. Een 
selectie uit de Bussumsche Courant 
van zomaar een week in november 
1917 schetst de penibele situatie.

Wat er met Bussum was gebeurd als 

Nederland haar neutrale positie in 
de Eerste Wereldoorlog had moeten 
opgeven is nauwelijks denkbaar. Het 
dorp lag midden in de verdedigings-
werken rondom Amsterdam. De 
loopgraven waren al aangelegd, de 
bunkers gebouwd. Kijk maar eens in 
de Franse Kamp of in de bosjes links 
aan het eind van de Lorentzweg. 

* 

zie het boek “Buitengewoon Bussum, 
een villadorp in benarde tijden” van 
Paul Schneiders   

Tekst: Hans Jonker
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Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaTh uiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567 
of info@intermedicare.net
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Freek Weidema
Tekent en schildert al van jongs af 
aan. Tijdens zijn opleiding als inte-
rieurarchitect aan de Academie voor 
Beeldende Kunst “Artibus” te Utrecht 
werd hij gestimuleerd in aquarelleren 
en ruimtelijk werken met klei. Hoofd-
thema in zijn werk is de naakte man-
nelijke fi guur. In 1988 maakte hij al 
een serie beelden in gips. Vervolgens 
heeft hij zich een aantal jaren uit-
sluitend toegelegd op schilderen en 
aquarelleren. In 1993 stimuleerde zijn 
vriend hem om, voortbordurend op de 
gipsen van weleer, ook eens in brons 
te gaan werken. Het werk van Freek 
Weidema wordt zowel in Nederland als 
internationaal verkocht en verzameld. 
De expositie wordt gecombineerd met 
schilderijen van Leo de Jong.

Kunsthandel Floris Siemer
Wachthuis Q’, Kapt. G.A. Meijerweg 4, 
Naarden-Vesting

Openingstijden: weekends van 12.00 
tot 17.30 uur en op afspraak
06-204448029, info@fl orissiemer-

kunst.nl, www.fl orissiemerkunst.nl

Freek Weidema in Wachthuis Q
Van 24 november tot en met 2 december 2007 zal er in Wachthuis Q’, onderdeel van de histori-
sche vestingwerken van Naarden-Vesting, een expositie plaatsvinden van beelden van de kun-
stenaar Freek Weidema.

Zondag 2 december: Geref. Kerk vrij-
gem. 9.30u. Ds. P. Boonstra en 17u. 
Ds. J.J. Poutsma; Vrije Evang.Gem. 
10u. Ds. D.G. Durieux; Evang. -Luth, 
Kerk 10u. Ds. W.F. Metzger; Remon-
strantse Gem. 10.30u. Ds. F. Knop-
pers; Ned. Protestantenbond 10.30u. 
Ds. C. Berkvens; Doopsgez. Gem. 10u. 
Ds. A. Maas; Leger des Heils 17u. 
samenkomst; Vrije Kath. Kerk 10.30 

en 19.30u.; Mariakerk 10u. N. Smit; 
St. Jozefkerk 10u. Pastor J. Hung.
Maandag 3 december: Mariakerk 
19.30u. Parochianen.
Dinsdag 4 december: St. Jozefkerk 
9u. Pastor J. Hung.
Donderdag 6 december: Mariakerk 
12.30-12.50u. Pastor A. Fritschy/J. 
Janssen.

Kerkdiensten


