
Er is al veel geschreven over de 
Bussumse jaren van de schoon-
zuster van Vincent van Gogh. Jo 
Bonger (de weduwe van Theo 
van Gogh), drijft een pension 
aan de Koningslaan en woont 
later met haar tweede man aan 
de Regentesselaan.

In een onlangs verschenen boek  
wordt vermeld dat ook een zus 
van de schilder een tijdlang in 
Bussum verbleef.  Anna van 
Houten-van Gogh heeft hier van 

april 1896 tot mei 1898 met haar 
dochters Saar en An gewoond. 
De auteur leidt uit de correspon-
dentie tussen de familieleden af 
dat de gezondheid van het jong-
ste kind voor Anna van Gogh 
de reden was om de gezonde 
buitenlucht van het Gooi op te 
zoeken. Vader Joan van Houten 
blijft in verband met zijn werk in 
Leiden. 

Moeder en dochters (13 en 15 
jaar oud) worden in het Bus-

sumse bevolkingsregister inge-
schreven op het adres Brinklaan 
145. Deze villa lag indertijd aan
de rand van het dorp, tussen de
Prinsenstraat en het Singel. Een
klein villawijkje omringd door
boerderijen en kwekerijen.  La-
ter verhuizen zij naar huisnum-
mer 186, aan de kant van het
spoor.

De aanwezigheid van de in 
1855 in Zundert geboren Anna 
Cornelia van Gogh heeft in de 
Bussumse archieven nauwelijks 
sporen nagelaten. In de belas-
tingarchieven staat zij vermeld 
in dezelfde categorie als J.H. 
Biegel en Frederik van Eeden. 
Bemiddeld dus. Opmerkelijk is 
het ontbreken van haar handte-
kening onder een petitie waarin 
om meer openbaar lager onder-
wijs in Bussum wordt gevraagd 
(1897). Jo van Gogh-Bonger te-
kende deze petitie wel, evenals 
Van Eeden. Kregen Saar en An 
privé-onderwijs?    

Anna van Gogh moet in die twee 
jaar van haar verblijf ooggetuige 
zijn geweest van de bouw van de 
toren van de Vituskerk. Aan het 
eind van de Brinklaan, voorbij de 
spoorwegovergang richting Hil-
versum, ziet zij een watertoren 
verrijzen. 
En aan de overkant van het spoor 
breidt de chocoladefabriek van 

Bensdorp uit met een tweede 
gebouw. Gezonde buitenlucht?
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Anna van Houten-van Gogh.

De Brinklaan gezien vanaf de nieuwe watertoren (enkele jaren na 
het vertrek van Anna van Gogh). De spoorwegovergang is later ver-
vangen door een viaduct. 

Woensdag 28 september 2016


