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Een klein krantenbericht over 
een simpele aanrijding opent 
voor ons een venster op een 
niet meer voor te stellen Bus-
sum van een eeuw geleden. 
Bakkersknecht Jan Albers heeft 
de pech dat hij op de Boschlaan 
met zijn fiets tegen de auto van 

dokter Bijvoet aanknalt. Fiets 
kapot, zere pols. 
De politie komt erbij en maakt 
proces verbaal op. De arts ver-
klaart dat de bezorger met (te) 
snelle vaart heeft gereden. Tij-
dens het daarop volgende on-
derzoek vraagt de officier van 

justitie daarom  informatie bij 
de gemeente Bussum: wat is 
de maximum snelheid binnen 
de bebouwde kom? Uit het ant-
woord van de gemeente blijkt 
dat net in mei van dat jaar is 
besloten de maximum snelheid 
voor motorrijtuigen en voor rij-
wielen  te verhogen tot 15 kilo-
meter per uur. 

In de loop van de voorgaande ja-
ren is de Algemene Politie Veror-
dening een paar keer herzien en 
deze snelheid daarbij stapsgewijs 
verhoogd, van 10 via 12,5 naar 
15 kilometer per uur. Uit de an-
dere artikelen in deze APV wordt 
duidelijk waarom binnen de be-
bouwde kom niet harder mag 
worden gereden: de straten wor-
den in 1915 vooral gebruikt door 
handkarren en paard-en-wagens. 
Ook worden de straten gebruikt 
voor het verplaatsen van het vee 
(de Bussumse dorpskern kent dan 
nog veel boerderijen). Bedenk 
daarbij dat de meeste straten in 
Bussum onverhard zijn, alleen 
sommige doorgaande routes zijn 
grintwegen.
Niet alleen de kunst van het au-
torijden maar ook die van het 
fietsen kan in die tijd met lessen 
worden aangeleerd. Een collega 
van dokter Bijvoet verklaart dat 
de lesmethode Vrakking “zeer 
doelmatig en ongevaarlijk”.  Jo-
hannes Wilhelmus Albers zal 
geen fietsles hebben genomen. 

Hij gaat op 18 december in 
militaire dienst. Bij het korps 
wielrijders.
Hans Jonker
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