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Historische Kring Bussum... 
 

Als binnenkort het Filmhuis Bussum 
haar nieuwe gebouw aan de Bredius-
weg 1 opent wordt een nieuw hoofd-
stuk toegevoegd aan de geschiedenis 
van de Bussumse bioscopen. 
Concordia aan de Graaf Wichmannlaan 
was het eerste gebouw in Bussum 
waar regelmatig een filmprogramma 
werd aangeboden. In de maand mei 
van het jaar 1913 openden maar 
liefste twee nieuwe bioscopen hun 

deuren. 

Op 3 mei ging “Cinema Palace” op de 
hoek van de Havenstraat en de Kapel-
straat open (nu is hier een winkel 
in vloerbedekking), en op 16 mei 
volgde de opening van “Novum”aan 
de Vlietlaan (daar waar nu de B&O 
winkel is). 
Het theater- en bioscoopgebouw 
aan de Havenstraat werd later omge-

doopt in “Flora Bio” en vervolgens in 
“Palet”. 

De opkomst van de televisie leidde 
tot een sterke teruggang van het 
bioscoopbezoek.   
Novum sloot in 1967, Concordia 
was begin jaren zeventig niet meer 
beschikbaar voor bioscoopvoorstel-
lingen (nota bene door de ingebruik-
name als studio door de Nederlandse 
Televisie Stichting!). Ook Palet sluit 
uiteindelijk, in 1982. 

Met de oprichting van een eigen film-
huis (1978) had een groep Bussumse 
liefhebbers inmiddels een oplossing 
gevonden voor het “samen naar de 
film gaan”. Dit initiatief is zo suc-
cesvol gebleken dat in Bussum anno 
2008 opnieuw een bioscoop  kan 
worden geopend.
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Naar de fi lm!

Het museum is volop in beweging, met 
rondleidingen, groepsbezoeken van 

scholen en bedrijven, demonstraties 
met de vestingkanonnen, de rondvaart-

boot die bezoekers een kijkje op de 
vesting geeft vanaf het water en vele, 
vele andere zaken.
In 2008 zal het museum geheel her-
ingericht zijn en voorzien van nieuwe 
attracties voor de bezoekers. 

Nieuwe medewerkers nodig
Om die vele bezoekers een plezierige 
dag in het museum te kunnen geven, 
is het museum dringend op zoek naar 
versterking van het team van (vrijwil-
lige) medewerkers. In vrijwel alle func-
ties kunnen nieuwe mensen geplaatst 
worden: rondleiders, winkel- en kas-
samedewerkers, schippers van de rond-
vaartboot, mensen die de werking van 
het geschut uitleggen, weekendcoordi-
natoren die op de weekenddagen lei-
ding geven aan de ploeg medewerkers 
van die dag.
Het museum geeft de nieuwe mede-
werkers een opleiding voor de func-
tie waarin zij willen werken. Er is een 
halfjaarlijkse medewerkersvergadering. 
Er zijn gezellige bijeenkomsten in de 
zomer (BBQ) en met kerst (borrel) en er 
is een belastingvrije onkostenvergoe-
ding beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u bellen of 
mailen met het museum, tel. 694 54 59 
of  info@vestingmuseum.nl en vraagt u 
naar Ingrid Pieneman of Ineke Rijs. 
De website van het museum geeft u 
meer informatie over het museum en 
het museumbastion.

Oproep museummedewerkers

Welk museum heeft twee gezichten? Groen, glooiend en vre-
dig aan de buitenkant; spannend, steen, vol informatie en be-
leving aan de binnenkant!  Dat is natuurlijk Het Nederlands 
Vestingmuseum in Naarden. Sinds 1955 niet meer weg te den-
ken uit de fraaiste vestingstad van Nederland, de oude hoofd-
stad van het Gooi.

Schipper op de rondvaartboot, lijkt u dat wat?

Een gesprek over christendom 
en de islam
Terwijl het christendom in Europa aan 
betekenis verliest, groeit met de komst 
van moslims in West-Europa de islam 
– als godsdienst maatstafgevend met 
betrekking tot opvoeding en onderwijs, 
politiek en omgangsvormen.
Wat weten wij van de islam, van de 
Koran als heilige schrift, van Allah, 
zoals de moslims spreken over God? 
NB de islam is een godsdienst met een 
eigen cultuur; waar het christendom 
zich terugtrekt achter kerkmuren, ver-
rijst op veel plaatsen naast het kerkge-
bouw de moskee.
Uit de recente geschiedenis blijkt hoe 
godsdienst – bezig zich een plaats te 
verwerven – van invloed is op vragen 
van politieke en maatschappelijke aard, 
met name ook in opvoeding en onder-

wijs, in de relatie van man en vrouw, 
van ouders en kinderen.
De deelnemers zullen zich verdiepen in 
een aantal vragen:
Over Allah en de God van Israël (is de 
God van Israël een andere god?)
Over de plaats van Jezus in de Koran 
(de bijbel van de moslims)
Is een ontmoeting van moslims en 
christenen mogelijk in een gesprek, een 
vriendschap, een relatie?
Wat goed als we elkaar kunnen uitleg-
gen waar moslims en christenen hun 
gewoonten trouw zijn in opvoeding, 
kleding, de maaltijd; en leren de ont-
moeting te vieren.
Laten we elkaar uitnodigen in huis en 
gebedsruimte, niet om te bekeren, maar 
om te leren!
Deze middag wordt geleid door ds. H.B. 
van der Steen.

Gespreksmiddag 
voor Ouderen
Op dinsdag 19 februari om 14.30 uur is er in de grote zaal van de 
Antoniushof, Lange Heul 32 een gespreksmiddag voor ouderen.
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