
Toekomst ‘De Vonk’ nog onzeker
Ensemble Vonk: ‘Maak er een bruisend cultureel centrum van

door Antoon F. Bruggeling

BUSSUM Deze zomer een serie 
artikelen over oude Bussumse 
(winkel)panden en buurten. 
In samenwerking met dorps-
manager Ellen van Vossen en 
de Historische Kring Bussum. 
Deze week nemen we gebouw 
‘De Vonk’ in de Nassaulaan on-
der de loep. De grote vraag is 
wat gaat de gemeente met dit 
pand doen?

Een van de meest besproken pan-
den in het centrum van Bussum 
is gebouw ‘De Vonk’ op de Nas-
saulaan. Het is eigendom van de 
gemeente Gooise Meren en die 
weet er nog geen raad mee. ‘De 
Vonk’ zou worden afgebroken, 
om zo een doorgang te maken 
naar de parkeerplaats en bouw-
plan ‘De Nonnenkapjes’. Dat ging 
niet door.

Volgens de Historische Kring Bus-

sum verkocht koopman Biegel de 
grond in 1885 aan slager Dirk Kep-
pler, die er een villa op bouwde. 
Zoon Johan begon er vier jaar la-
ter een slagerij en verhuurde het 
achterste deel aan smid Leendert 
Vonk. “De slagerij heeft bestaan 
tot 1928. Vonk kocht het gebouw 
en ging daar haarden verkopen 
en later ook huishoudelijke arti-
kelen. Zoon Hermanus zette het 
bedrijf voort en zo komt het aan 
de naam Haardenhuis Vonk. In 
1978 ging het pand dicht”, aldus 

de HKB.

Toekomst pand
Vanaf 1979 heeft Kunstenaars-
vereniging De Vonk in het pand 
gezeten. Daarna was het in ge-
bruik als winkel, o.a. Biggies 
Best en Lifestyle. Het staat nu al 
jaren leeg en ziet er verpauperd 
uit, tot grote ergernis van pla-
noloog Ben de Veth en Ensemble 
De Vonk. Begin 2014 kwamen zij 
met het plan om in ‘De Vonk’ een 
cultureel centrum te vestigen, 
met brasserie, zomer/wintertuin, 
mediacafé, expositieruimten en 
een sociëteit. “Een aanwinst voor 
het Bussumse centrum”, vindt De 

Veth. Tot nu toe gebeurt er hele-
maal niks mee en veel Bussumers 
vrezen dan ook dat de gemeente 
het pand alsnog zal afbreken.

‘Haast geboden’
Dorpsmanager Ellen van Vossen: 
“Het Vonkpand ligt markant op 
de kop van de Nassaulaan. Vanaf 
de Vlietlaan gezien is de Nassau-

laan niet zomaar een zijstraat. 
Omdat Vonk op zo’n beeldbepa-
lende plek ligt is het des te treu-
riger dat het zo lang in deze de-
plorabele staat verkeerd. Je hebt 
maar één kans voor een eerste 
indruk”. Volgens Van Vossen is 
er haast geboden om deze entree 
van de hoofdwinkelstraat nieuw 
leven in te blazen.

Gebouw biedt treurige 

aanblik vanwege 

deplorabele staat

 ¢ Van 1889 tot 1928 was de slagerij van Johan Keppler gevestigd in ‘De 
Vonk’. Foto: Historische Kring Bussum

 ¢ Het pand staat nu al jaren leeg. Veel Bussumers willen het pand behou-
den en er een cultureel centrum in vestigen. Foto: Antoon F. Bruggeling

Begin ‘40 verschenen tientallen 
landelijke en regionale kranten-
berichten over ‘verdwenen Gooi-
se kinderen’. Het was oorlog. En 
alsof er al niet genoeg narigheid 
was, werd de regio binnen één 
jaar opgeschrikt door de vermis-
sing van drie jongens en twee 
meisjes. De meisjes waren de 
Bussumse Mientje Bakker en 
Ansje Busch (Antje Boes?).

Op 24 mei 1941 verdween de 
9-jarige Ansje, nadat ze bloemen 
was gaan plukken in het park 
Loegieskamp.

Op 13 september ’41 ging de 
14-jarige Mientje uit de Spij-
kerstraat vlierbessen zoe-
ken op de Lambertus Hor-
tensiuslaan. Later is ze nog 
gezien in een sigarenwinkel in  
Naarden en in een snoepwinkel 
in Bussum. De herenfiets, waar 
Mientje op fietste, werd terug-
gevonden op de Fransche Kamp-
weg. Daarna ontbrak elk spoor 
van haar. 

Maar daar bleef het niet bij. Op 
3 juni en 7 oktober 1942 verdwe-
nen resp. de Hilversumse jongens 
Hans van der Poel (10 jaar) en 
Herman Warnink (12 jaar). Even-
als 17-jarige Victor J. van Laere 
uit Ankeveen, september ‘42.

Oproepen in diverse kranten, 
zelfs met beloningen in het voor-
uitzicht, haalden niets uit.
In de zomer van 1942 vonden 
spoorwegarbeiders in een sloot 
naast de spoorlijn, vlakbij de Ju-
liana van Stolberglaan te Naar-
den, een geraamte. 

Nauwkeurig onderzoek van sche-
del en gebit door politiedeskun-
dige dr. Hulst uit Leiden wees uit 

dat het Mientje was. Haar sche-
del was ingeslagen, haar ontziel-
de lichaam in stukken gesneden 
(er ontbraken ‘enkele delen’), 
vervolgens in een zak gebonden 
en in de spoorsloot geworpen. 
“Een sterk bewijs vormde een op 
het overschot gevonden haar-
lintje, dat de ouders van Mientje 

Bakker herkenden als te zijn van 
het kind”.
Alle vermiste kinderen waren 
erop uit getrokken om vlier-
bessen of bloemen te plukken, 
beukennootjes te zoeken, gras 
te snijden of een boodschap te 
doen. Daarbij passeerden zij al-
len het Spanderswoud, “althans 
het afgelegen eenzame gebied 
ten Noorden van Hilversum”. 

Op 28 maart 1943 werden in een 
sloot onder een spoorbrug bij 
Naarden diverse menselijk ske-
letdelen opgevist. Dokter Hulst, 
die er weer bij was geroepen, 
stelde vast dat het om twee 
meisjes moest gaan, ca. 11 en 
18 jaar oud. Vermoedelijk had-
den ze twee jaar in het water 
gelegen. Eén van hen leek Ansje 
Busch te zijn. Maar twijfels over 
haar gebitgegevens konden dit 
niet bevestigen. 

Een dader is nooit gevonden, 
evenmin als Ansje en Hans. Of 
Herman daadwerkelijk gevonden 
is, is niet duidelijk. In 1952 werd 
zijn overlijden officieel vastge-
legd, d.d. 8 oktober ’42. Ook 
staat hij geregistreerd als ‘slacht-

offer van de oorlog’. Victor werd 
ongedeerd teruggevonden. Hij 
bleek na een ruzie met zijn vader 
naar Venlo te zijn ‘gevlucht’.
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Gooise kinderen verdwenen

Herman Warnink als kleuter.
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