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Na de komst en het vertrek van 
de eerste massale stroom Bel-
gische vluchtelingen leert Bus-
sum nu een tweede groep Bel-
gen kennen. De aanhoudende 
oorlogshandelingen in België 
drijven een grote groep intel-
lectuelen en kunstenaars naar 
Nederland. Vaak hebben zij hier 
al contacten met gelijkgestem-
den en kunnen zij in groepen 
hun tijdelijk onderdak regelen. 
Ook in Bussum meldt zich be-
gin 1915 een aantal gezinnen 
van schrijvers en musici. Zij 

hebben direct of indirect con-
tact met de aan de Graaf Wich-
manlaan wonende uitgever Van 
Dishoeck, zeer actief voorzitter 
van het lokale Comité voor Bel-
gische Vluchtelingen.

Al snel na hun intrek in een 
paar gehuurde villa’s maakt de 
Bussumse bevolking kennis met 
deze nieuwe dorpsgenoten. Zo 
organiseert de Waalse tenor Flo-
rent Béguin op dinsdag 16 febru-
ari een muziekavond in bioscoop 
en zalencentrum Novum aan de 
Vlietlaan. Uit de recensie in de 
Bussumsche Courant: “Het suc-
ces was groot. Bussum bleef niet 
thuis en de zaal van Novum was 
vol, zoodat het pecuniaire succes 
voor de Belgische uitwijkelin-
gen gelukkig ook goed was”. De 
toen gebruikelijke bloemenhulde 
ontbreekt niet: “ De heer Béguin 
mocht een lauwerkrans, gesierd 
met de Belgische kleuren in ont-
vangst nemen”. 

Het muziekleven in het dorp 
krijgt door de oorlogssituatie op 
een andere manier een impuls. 
De verveling onder de gemobi-

liseerde Nederlandse soldaten 
wordt een probleem. Overal wor-
den evenementen georganiseerd 
om de dagelijkse sleur te doorbre-
ken en het moreel te verhogen. 
Ook worden militaire tehuizen 
geopend waar de soldaten buiten 
hun diensturen terecht kunnen. 
In Bussum wordt daartoe eerst 
de gereformeerde kerk aan de 
Iepenlaan gehuurd. Later wordt 
de ongebruikte hervormde kapel 
aan de Kerkstraat (na de oorlog 
“Irene” gedoopt) als tehuis in ge-
bruik genomen. 

Op 24 februari 1915 treedt een 
zangeres met begeleiders “van 
Bussum” voor de gemobiliseer-
den op. Een nieuw publiek voor 
de lokale musici. En wat nu heel 
gewoon is, was toen ongekend: 
een concert in een kerk. 
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