
Ir. W. BRUSSE OVERLEDEN

Met grote ontroering ontvingen wij het
bericht, dat onze goede vriend, de be-
gaafde filmer Wim Brusse geheel onver-
wachts op 15 mei was overleden, pas
56 jaar oud. Een hartaanval maakte zeer
plotseling een einde aan zijn leven. Zijn
verscheiden heeft wel een zware scha-
duw geworpen over het landelijk Nova-
congres in Arnhem.
Velen waren zeer ontroerd, toen zij de
tijding hoorden. Brusse was, als zeer
religieus diep levend mens, zeker bereid
om te sterven op het ogenblik dat de
Hoogste Macht hem riep. Zijn zoon heeft
in zijn dankrede aan het graf daarvan
ook getuigd. Ons grote medegevoel gaat
uit naar mevrouw Brusse en haar kinde-
ren, die een zo dierbare man en vader
moeten missen.
Brusse was, dat is uit de vele toespra-
ken voor de crematie te Westerveld ook
weer gebleken, een bijzonder mens, die
in zijn vele contacten met andere men-
sen de grote liefde, die hij in Christus
had gevonden, wilde tonen en doorge-
ven. Muzikaal en technisch zeer begaafd,
was hij één der eersten in ons land, die
films met geluid synchroniseerde. Jaren-
lang was hij voorzitter geweest van de
Nederlandse Kleinbeeldvereniging, later,

toen hij ging filmen bestuurslid en vice-
voorzitter van de NOVA, de landelijke or-
ganisatie van filmclubs. Hij heeft die als
jurylid en als hoofdbestuurslid, en als
zeer gewaardeerd internationaal jurylid
bij vele congressen op prachtige wijze
gediend. Van zijn belevenissen op die
congressen en van zijn ervaringen op
filmgebied heeft hij in vele artikelen in
ons blad getuigenis afgelegd. Een
gentleman was hij in alle opzichten, een
diep nadenkend mens, die ook in zijn
films zijn overtuiging wilde doorgeven.
Hij wilde ook in de films het Licht dat
hij had leren zien aan anderen tonen.
Meer dan 20 films, die alle bekroond
werden, heeft hij vervaardigd. Zij zijn,
zoals voorzitter Van Eldik op het congres
en op Westerveld zeide, voor zijn gezin
één steeds kostbaarder wordende erfe-
nis van deze intens goede en artistiek
zo begaafde geest.
Temidden van een schat van bloemen is
hij na de plechtige begrafenisriten van
de Christen-gemeenschap onder zeer
grote belangstelling in Westerveld ver-
ast.
Van filmers-zijde werd gesproken door
de ,Kern'-leden Bieze en Veth, Nova-
voorzitter Van Eldik en namens de in-

ternationale Unica-commissie Dr. Fritz
Tindier, helemaal uit Hannover voor de
begrafenis overgekomen.
Wij zullen Brusse met zijn grote vriend-
schap, zijn goede adviezen zeer en zeer
missen.
Zijn lichtend voorbeeld als mens, zijn
grote gaven als filmer zullen wij ons le-
ven lang niet vergeten. Wat zal hij intens
gelukkig zijn bij het zien van het eeuwige
Licht. D. B.


