
Op de Bussumse Rooms-Katho-
lieke begraafplaats is het graf 
van de familie Dreesmann te 
vinden. Een opvallende naam 
staat op de grafsteen,  tussen 
die van de leden van de waren-
huisfamilie. Het is de naam He-
lena Bernardina Röbbermann.

Wie was zij?
“Herinneringen aan Looverhof” 
staat op een envelop met 43 los-
se papiertjes die in het Amster-
damse Stadsarchief bewaard 
wordt. De blaadjes zijn volge-
schreven door Trees Dreesmann 
(1893-1991), dochter van V&D-
oprichter Anton Dreesmann. Zij 
schreef in 1974 enkele jeugd-
herinneringen op voor haar kin-

deren. Deze stonden een kopie 
ervan af aan het archief.
In 1903 verhuisden de Drees-
mannen van de Amsterdamse 
Prinsengracht definitief naar vil-
la “Looverhof” aan de Brinklaan 
(bij de Gooibergstraat) in Bus-
sum. De drie jaren ervoor brach-
ten zij alleen de zomers door in 
het huis. Mee naar Bussum ging 
Dina, het hoofd van de huis-
houding. Steun en toeverlaat 
van ouders en kinderen.  Trees 
Dreesmann schrijft vol warmte 
over Dina Röbbermann. ‘Dina 
zwaaide de skepter, zorgde 
voor het eten, zette koffie voor 
de werklui, dienstbode, werk-
ster en de inmiddels aangeno-
men tuinman. Want met het 

huis groeide ook de tuin. Kleine 
villa’s werden in de loop der 
jaren aangekocht, afgebroken 
en zo ontstond in de loop van 
vele jaren een mooi, groot bui-
tenhuis met een prachtige park-
tuin’. Pappa Dreesmann hield 
van verbouwen, tot verdriet 
van de andere gezinsleden. En 
van antiek verzamelen, ook tot 
hun verdriet. ‘Als er één zilve-
ren theeservies kwam was het 
prachtig, maar als het langza-
merhand vier of meer werden 
was het haar (mamma) te mach-
tig. Zo ging het met alles, koek-
jestrommels, zilveren blaad-
jes, zilverspeelgoed, klokken, 

meubels, schilderijen enz. Dina 
moest het poetsen en de boel 
in orde houden’. De onverzet-
telijke huishoudster was vooral 
onmisbaar bij de vele ontvang-
sten in villa Looverhof. De gas-
ten prezen haar gastvrijheid en 
haar kookkunst.
Trees Dreesmann: ‘Zoals ik al 
schreef bleef Dina, haar naam 
was Helena Röbbermann, onver-
anderlijk recht-op staan in deze 
betrekkelijke wanorde. Meer en 
meer steunde het gezin op haar. 
’s Avonds sloot zij de luiken en 
’s morgens was zij het eerst be-
neden. Vanaf de eerste dag tot 
de laatste heeft zij zich geheel 

aan ons gezin gegeven. En dat 
was een lange tijd. Veertig jaren 
bleef zij bij ons en werd in het 
familiegraf bij mijn ouders be-
graven’. 
Kijk vooral eens op You Tube 
met de zoekterm “Dreesmann-
films” naar bewegende beelden 
van het leven op “Looverhof”. 
En kijk dan vooral naar Dina.  
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