
Italiaaansche straatmuzikanten 
in Bussum. 18 juni 1902. Een 
foto uit het Stadsarchief van 
Amsterdam vermeldt het op de 
achterkant. Een prachtige mo-
mentopname van zomaar een 
ontmoeting. De foto is waar-
schijnlijk genomen op de hoek 
van de Vlietlaan en de Generaal 
de la Reylaan. Rechts ligt de 
spoorbaan, links is nog net de 
serre van het toenmalige Hotel 
Vlietlaan te zien. Een ontspan-

nen tafereeltje?
Een brandende kwestie in het 
voorjaar van 1902 vormt het be-
zoek van grote aantallen rond-
reizende vreemdelingen aan het 
dorp. De komst van de kermis 
trekt kennelijk ook andere woon-
wagenbewoners. De gemeen-
teraad ontvangt een adres van 
enkele ongeruste Bussummers, 
een bewoner van de Veerkamp 
(het weiland langs de Brinklaan 
ter hoogte van de Veerstraat) 

schrijft de krant.    
De gemeenteraad 
bespreekt op 25 
april de klacht over 
de onzedelijke toe-
standen. “Het is 
meer dan schande-
lijk wat men bij die 
wagens ziet. Hij is 
sterk voor oprui-
ming van dien vuilen 
boel” aldus raadslid 
De Kort. Raadslid 
Van Egmond heeft 
een oplossing: ”De 
bewoners en voor-
bijgangers hebben 
vreeselijken last van 
die wagens. Vroe-
ger stonden de wa-
gens op Gooiberg, 
daar had niemand 
last van ze”. 

Burgemeester Van 
Suchtelen van de 
Haare relativeert : 

“Hun klacht betreft de menschen 
die op de Veerkamp geplaatst 
worden, dat is een fractie die niet 
thuis hoort bij de kermis, zooals 
menschen die blikken bakjes ma-
ken en verkoopen, met marmot-
jes loopen, stoelenmatters, enz. 
Bij die lieden ziet men juist die 
ergerlijke onzedelijke handelin-
gen.” De burgemeester spreekt 
sussende woorden. ”De kermis 
bestaat zoolang als Bussum zelf. 
Wenscht men nu eenmaal de 

kermis, dan ondervindt men hier 
van de lusten en lasten.” Hij voelt 
niets voor verplaatsing naar de 
gemeentelijke vuilnisbelt op de 
Gooiberg  : “Deze wagens moe-

ten dichtbij in de kom worden 
geplaatst. De politie moet ze zoo 
dicht mogelijk bij zich houden, 
dan kan zij een wakend oog op 
hen houden.”

De foto blijft prachtig. Wel zijn 
nu de gedachten van die Bus-
sumse mevrouw beter te raden. 
Spannend?
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Italiaansche straatmuzikanten te Bussum. 


