
Bussum, 20 Januari 1986

VAN SrNT VITUSKAPEL vla N.H.KERK naar IRENE-TELEVfSTESTUDTO en nu.....

De recente publlcatles over de plannen met het Irenegebouw verontrusten
de Historische Kring Bussum en vele anderen, die belangstelling hebben
voor het Bussumse verfeden in ernstige mate.
Het l1jkt de hoogste tijd de noodklok te fuiden en de argu,menten aan te
dragen voor het behoud van dit oudste Bussumse monument.

De historie van het gebouw, op voortreffel,ijke wijze verwoord door de
Bussumse historicus M.J.l'1. Heijne, wordt gekenmerkt docr voor- en
te gens poed.
De geschiedschrljvi.ng J.eert, dat rond 1520 Ni-euw Bussum een dorp was
seworden, lraar op een toen centraal qelegen plaats een kl,eine kapel
word gebouwd. Evenals de meeste kerken in het cooi gewijd aan Sint Vitus.
De oudste kaarten van het Gooi uit ca. 1525 en I53B maken rnel-Cing van
een kapel met torentje, de Sint Vituskapel.
Deze kape1, ten tijde van de Refcrmatie aan de katholieke eredlenst
onttrokken, werd 1n 1829 in geb:rrik genomen door de Hervormde Gemeente.
Door de bijbouw van twee dwarsbeuken onderging het kerkje uitbreioing
en ontstond een krulskerk, die in 1914 weer te klein bleek.
Vanaf dat mornent i,s het gebouw, dat de naam "Irene" toegemeten kreeg,
voor meer profane doe.l-einden gebruikt.
Aan de rijke historie werd een nieuw en bel"angrijk hoofdstuk toegevoeg
toen op 2 october 1951 excellenties, 'captains of industryr en omroep-
bonzen elkaar in de tulnzaaf van Hotel-Café-Restaurant "De Rozenbcom" rn
Bussum verdrongen om de beelden op te vangen van de eerste televisie-
uitzendi.ng vanuj-t de Irenestudio.
Binnen de benauwde veste, want er moest nlet alleen met geldmiddelen,
maar ook met de ruimte worden gewoekerd, ontstonden de eerste geregelde
te levls le -ultzendlngen .

Vla het nieuwe z\./art-wit medium kreeg de Irenestudio aansluiting met
een gestaag toeneÍnend aantal Nederlandse huiskamers, waar afgewacht
werd wat Bussum te bieden had.
Ruimtegebrek en de brand in 1955 hadden een aantal verbouwingen en
toevoegi-ngen tot gevolg, die het uiterlijk van de oorspronkelijke kerk
ni.et hebben verfraaid.
TensLctte werd de frenestudj.o, het geboortehuj.s van de neder.Landse
televisie, te k1ein. Na intensief gebrulk, dat zijn sporen duideLijk
heeft achter gelaten, verl.iet de NOS in 1983 def initief deze stuc'.io,
die ook landelijk zal blijven voortl-even als de "kraamkamer" van het
te levis legebeuren.

Daar staat nu het door onze voorvaderen voor vele doel-ej-nden gebruikte
en gespaarde gebouw, waarover de Gemeenteraad en het Gemeentebestuur
op korte termijn zuLLen moeten b'eslissen,
Wordt het een aanzet tot de sloop van dit enige nog tastbare brokje
Bussumse historie, dat door de televisle tot ver over de gemeentelijke
grerÍzen re ikt ?
Vinden de vroede vaderen, de NOS en de Bussumse inqezetenen het
voLdoende als het Irenegebouw straks a1leen nog valt te aanschouwen
op oude prenten er) in de nostal.gische diaserie van de Gemeente Bussum ?Er is in ons dorp immers al veel te veel aan de sJ-oop ten cffer gevallen,
clenk maar aan het raadhuis.



De Historische Kring Bussum verzet
afbraak en is van oordeel, dat heÈ
biJbouwsels en inwendig aangepast,
het cultureLe en verenigingsleven.
Er wordt een dri-ngend bercep gedaan op het Gemeentebestuur van ijussurn
en alle andere geÍnteresseerden om zich tot het uiterste in te sl)anitcn.
incLusief het brengen van financië1e cffers, teneinde het lrcnco,',.,,,\,
te behcuden.

Voor het. behoud van het IRtNtGEB0ull zien rvij qaarne adhesiebetuiqinqen teqemoet.

Namens de Comnrissie van advies
H. Herrebruqh
Schwerinlaan 7 Bussum
t.el. 02159 - 41 112

zich met klem tegen een eventuele
frenegebouw, ontdaan van de ontsierende
een zlnvoll.e rol kan vervul. len binnen
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echter paneef van het drieluik zich bevindend op het Kerkelljk Kantoor
Hervornd.e Gemeente ) geschonken in l882 door Dr.G.lleldrJ-ngr Ëredikant

der Ned.llerv.Gemeente van Bussum van 2O-4-IB?9 tot 16-?-1882
Boven het paneel staat als datum : 18e8-f88e

De St. Vituskapel


