
Prinsessen kochten bij Piet van Det
Winkels zorg(d)en voor leven in de Bussumse buurten

door Antoon F. Bruggeling

BUSSUM Deze zomer een serie 
artikelen over oude Bussumse 
(winkel)panden en buurten. In 
samenwerking met dorpsmana-
ger Ellen van Vossen en de Histo-
rische Kring Bussum. Deze week 
nemen we de vroegere feestwin-
kel van Piet van Det en andere 
buurtwinkels uit die tijd onder 
de loep.

Feestwinkel Piet van Det was van 
1922-2002 gevestigd op Gildestraat 
4. Een begrip in de regio. Zelfs de 
Prinsessen van Oranje kwamen 
hier in de jaren ‘50 feestspullen 
kopen. Tot in de jaren ‘60 waren 

er op de Driestweg/Noorderweg 
en in de Godelindebuurt meerdere 
buurtwinkels gevestigd.

Nostalgie
“Je kon het zo gek niet verzinnen of 
je kon er bij Piet van Det wel voor 
terecht. Laksnorren, jeukpoeder, 
spinnen, knalsigaren, niespoeder, 
scheetkussens, borrelwormen, 
maskers, nepdrollen maar ook sin-
terklaasspullen, vuurwerk, feest-
kleding etc.”, aldus Ben Koning 
van de Historische Kring Bussum.

Pure nostalgie ademde de winkel 
uit. “Het geheel oogde zowel rom-
melig als gezellig, terug in de tijd 
van Swiebertje, Bromsnor en Malle 

Pietje”.

Piet van Det opende zijn zaak in 
1922. Ben Koning: “Ook losse si-
garetten, drop en huishoudelijke 
spullen gingen hier over de toon-
bank. En je kon op zondag ach-
terom nog wel voor een en ander 
terecht. In 1945 namen dochter 
Pietronella en haar man Joop Oos-
terbaan de zaak over. Toen werd 
het echt een feestartikelen win-
kel.” In 1980 werd Sjoerd de Ko-
ning eigenaar van het winkeltje 

dat officieel ‘De Voordracht’ heet-
te. In 2002 sloot de zaak.

Buurtwinkels
In de straten rond Piet van Det 
waren tot in de jaren ‘60 tal van 
buurtwinkels gevestigd. Waar je 
boodschappen kon laten opschrij-
ven in een boekje. Aan het eind 
van de maand rekende je dan af. 
Op de Gildestraat hoek Driestweg 
zat een kruidenierswinkel annex 
petroleumhandel. In de wijk wa-
ren ook enkele stadsboerderijen 
gevestigd. Barneveld Zaken zat al 
op de Noorderweg.

Slagerij Sloothaak, bakker Van 
der Steen en melkhandel Van de 

Manden op de Noorderweg liepen 
goed. Op Noorderweg 36 de groen-
tehal van Balder. Mijn ouders heb-
ben enkele jaren de zaak gerund 
begin jaren ‘50. We woonden in 
het huis er naast op nummer 38. 
Je kon er toen veilig buiten spelen. 
Er stonden slechts twee auto’s in 
de straat.

Dat is anno 2017 wel anders. Bij 
snoephandel Hopje op de Hogeweg 
kochten we gelukszuurtjes voor 5 
cent. Heeman verf en behang zat 
er naast. De buurwinkels zijn nu 
uit het straatbeeld verdwenen. Ze 
zorgden voor leven in de wijk. De 
supermarkten hebben hun taken 

overgenomen. De voormalige zaak 
Piet van Det is inmiddels een Hon-
gaarse wijnhandel geworden.

Kernwinkelgebied
Dorpsmanager Ellen van Vossen: 
“Een compacter kernwinkelgebied 
is een actueel onderwerp en staat 
weer hoog op de agenda in Gooise 
Meren. In Bussum zitten de win-
kels van oudsher zeer verspreid. 
Naast het kernwinkelgebied telt 
Bussum nog altijd vele zaken in 
aanloopstraten en op andere on-
verwachte locaties. Ik vraag me af 
hoe de ondernemers van toen zich 
hebben aangepast aan de nieuwe 
tijd.”

Je kocht er laksnorren, 

jeukpoeder, spinnen en 

knalsigaren

 ¢ Piet van Det tot 2002 op de Gildestraat. 
Foto: Archief Historische Kring Bussum

 ¢ Hoek Driestweg/Noorderweg waar in de jaren ‘50 nog veel buurtwinkels 
waren, zoals groentehandel, bakkerij en slagerij. Foto: Antoon F. Bruggeling

Kostschoolhouders waren door-
gaans zelden geliefd. Jan Glijnis, 
hier afgebeeld, geboren in Alk-
maar op 11 april 1837, was een 
goede uitzondering.

Op zijn 27ste begon hij een kost-
school op Texel. Binnen tien jaar 
had de aimabele ‘Monsieur’ Glij-
nis 75 leerlingen aan wie hij, sa-
men met een hulponderwijzer en 
een kwekeling, les gaf. 

D.C. Loman, destijds de burge-

meester van Texel, had een broer 
die in Bussum vele bunders land 
had gekocht. Broer Pieter, die uit 
Amsterdam kwam, zou op bijna 
Amerikaanse wijze een flinke 
stempel drukken op zijn grote lief-
de: het dorpje Bussum te midden 
van de mooie natuur. Bussum, zo 
voorspelde hij, zou de trekpleister 
worden van Amsterdam. 
Pieter Loman kreeg gelijk. Op de 
arme enggronden die hij (voor 
200 tot 300 guldens per bunder) 
had aankocht, verrezen al snel de 
eerste prachtige villa’s van voor-
aanstaande Amsterdammers. 

In de buurt van de nieuwe villa-
wijk was in 1864 voor 6.000 gul-
den een school neergezet. Maar 
deze ‘klompenschool’ bestond 
uit één vochtig, overbezet lokaal, 
met één leraar. Niet bepaald aan-
trekkelijk voor de eerste Spiegel-
bewoners met jonge gezinnen.
Daarom liet Loman, onder ar-
chitectuur van Willem Langhout 
Gzn. en Mulder uit Amsterdam, 
een particuliere kostschool bou-
wen. Kosten 24.000 gulden.

Jan Glijnis werd gevraagd direc-
teur te worden van dit ‘Instituut 

Gooiland’ (later de Gooiland-
school). Op 10 augustus 1878 
verhuisde Jan met zijn gezin naar 
Bussum, een aantal van zijn inter-
ne leerlingen ging met hem mee. 
Op Texel zagen zij Monsieur met 
lede ogen vertrekken. 

Vol verve en overgave stortte  
Glijnis zich op zijn nieuwe taak. 
Tot grote ontsteltenis van velen 
overleed hij op 11 september 
1880, net twee jaar nadat hij was 

aangesteld. Hij was pas 43 jaar. De 
verslagenheid was groot. 
Dat Jan zich in die korte tijd ook 
in Bussum geliefd had gemaakt, 
blijkt uit het ‘In Memoriam’: 
“Zelden verwekte een sterfgeval 
meer ongeveinsde deelname. En 
de overledene was die deelname 
waard. (…) Glijnis was een on-
derwijzer, wien de paedagogie 
niet alleen in ’t hoofd, maar ook 
in ‘t hart zat. (…) Zelden heb ik 
zooveel ijver, zooveel toewijding 
gezien. (…) Die wederliefde open-

baarde zich in de tranen, die bij 
zijn graf in zoo menig jongens- en 
meisjesoog blonken (…).”

Margreet de Broekert

Met dank aan de Historische Ver-
eniging Texel en Irene Maas. 
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Jan Glijnis, eerste directeur van Instituut Gooiland

Gooi en Eemlander 11 sept. 1880

Gooi en Eemlander 19 sept. 1880
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