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Herensociëteit ‘ONDER ONS’

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN HET GOOI

De vele forenzen, die zich in de 
tweede helft van de 19e eeuw 
in Bussum vestigden, waren ge-
wend aan het amusement dat 
een grote stad te bieden heeft. 
Zij achtten het klein-dorpse ver-
maak voor hen niet passend en 
ontoereikend voor hun wen-
sen. Om in die leemte te voor-
zien richtten in 1875 P.J. Loman 
en J.H. Biegel (topfiguren van 
Bouwmaatschappij Nieuw Bus-
sum) samen met enkele anderen 
de herensociëteit ‘Onder Ons’ 
op. 

Niet iedereen kon lid worden; de 
oprichtingsacte vermeldt een bal-
lotagecommissie van wel vijftien 
leden: het moest wel ‘Onder Ons’ 
blijven. Eens per week troffen de 
veelal ondernemende en welge-
stelde leden elkaar in het door 
P.J. Loman en  Bouwmaatschap-
pij Nieuw Bussum gebouwde 
hotel Nieuw Bussum. Daarnaast, 
ontplooiden de leden zich als so-
ciaal voelende mannen, die vele 
initiatieven voor activiteiten op 
cultureel- en sportgebied namen. 
Zo richten zij in 1878 de ‘Vereni-

ging tot Verfraaiing van Bussum’ 
op, die tot doel had het dorp een 
fleuriger en aangenamer karak-
ter te geven. Helaas werd we-
gens gebrek aan medewerking 
van de gemeente de vereniging 
in 1887 al weer opgeheven. Ver-
der werd in 1880 het gemengd 
zangkoor Caecilia opgericht, dat 
zich in 1883 aansloot bij de Maat-
schappij tot Bevordering van de 
Toonkunst, een koor dat tot op 
de huidige dag floreert. Maar dat 
niet alleen: in de bij hotel Nieuw 
Bussum gebouwde zogenaamde 

‘Cultuurpaleis de Tent’, werden 
allerlei uitvoeringen, lezingen, 
kinderfeesten, openluchtcon-
certen en andere evenementen 
georganiseerd. En zo nodig be-
taalde Onder Ons uit eigen kas 
de honoraria voor sommige ar-
tiesten (van wereldfaam). 

Na een paar jaar vertroebelde 
de sfeer tussen Onder Ons en 
de kastelein van Nieuw Bussum. 
Deze onmin leidde in 1883 tot 
verhuizing naar herberg De Ro-
zenboom aan de Brinklaan waar, 
na samengaan met de nieuw 
opgerichte sociëteit De Gezellig-
heid, onder de naam Onder Ons 
verder werd gegaan. Mede op 
initiatief van Ons Ons werd bij de 
herberg een overdekte kegelbaan 
gebouwd. De foto toont een ‘on-
deronsje’ van enkele leden, v.l.n.r. 
koopman Van Ingen, tuinarchitect 
Wattez, assuradeur Blom, archi-
tect Kruisweg, industrieel Heine-
ken en tabakshandelaar Stap. In 
1920 verhuisde Onder Ons nog 
een keer, nu naar gebouw Con-
cordia aan de Graaf Wichman-
laan, waar zowel voor de sociëteit 
als voor de door haar geïnitieerde 
activiteiten betere voorzieningen 
voorhanden waren.
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