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Tegenover de St.Vituskerk aan de 
Brinklaan is sinds enige jaren de firma 
The Golf Company gevestigd. Het 
karakteristieke winkelpand uit het 
begin van de twintigste eeuw heeft 
een aantal bijzondere kenmerken. 
De voorzijde toont een goed bewaard 
gebleven tegeltableau, aan de 
rechterkant is één van de weinige 
hijsbalken van Bussum te zien.

Ooit stond de manufacturenhandel 
De Duif bekend als “de winkel van 
Jaap de Kar”.  De Bussummer Jaap 
Majoor was zijn handel in stoffen, 
garen en band namelijk begonnen 
met verkoop aan de deur vanuit een 
wagen. Kennelijk was deze mobiele 
handel zo lucratief dat de overstap 
naar een vaste winkel mogelijk was.

De Brink was indertijd een top-
locatie. Het was de dorpskern, met 
veel winkels en cafe’s. Midden op 

De Brink stond de muziektent. Ook
de fontein ter ere van de nieuwe 
koningin Wilhelmina werd in 1898 
uiteraard op deze centrale plek 
geplaatst. Maar bovenal was 
De Brink ook het kerkplein voor de 
monumentale St.Vitus, de trots van 
het overwegend katholieke Bussum.
Tekst: Hans Jonker
Bron: Historische Kring Bussum

Oude en nieuwe rituelen 
Thuisbakkers, banketbakkers en 
fabrieken bakken voor elke jaar-
wisseling vele tientallen miljoenen 
oliebollen. Deze opvolger van de 
‘oliekoeck’ is sinds de negentiende 
eeuw de traditionele lekkernij 
rondom oud en nieuw.

Waarom eten we, meer nog dan 
appelflappen, ieder jaar weer 
oliebollen op oudejaarsavond? 
Er zijn verschillende theorieën. 
Volgens één verhaal heeft het te 
maken met de vette deegwaren die 
de Bataven en Friezen in de periode 
tussen 26 december en 6 januari 

offerden aan de Germaanse godin 
Perchta. Door het vette voedsel zou 
het zwaard van de godin uitglijden op 
de buiken als zij probeerde deze open 
te snijden. Een andere theorie gaat 
uit van een oude vastenperiode. In 
de Middel-eeuwen vastten de mensen 
tussen Sint Maarten (11 november) 
en Kerstmis. Ze deden dit onder 
andere om de voorraad te sparen die 
ze voor de lange winter hadden 
aangelegd. Na afloop van die periode 
werd vervolgens gefeest, gedronken 
en gegeten. Oliekoeken waren een 
belangrijk onderdeel van dat feest, 
gemaakt van houdbare ingrediënten, 
rijk aan vet en calorieën en daardoor 
goede brandstof tegen de winterkou. 
Maar misschien bestaat er ook een 
verband met een laatmiddeleeuws 
gebruik om de armen rond oud en 
nieuw op een plat wafeltje of oliekoek 
te trakteren.

Pas in de negentiende eeuw kreeg de 
oliekoek de status van dé lekkernij 
van oud en nieuw. Wanneer en 
waarom de oliekoek precies oliebol 
werd, is onduidelijk. Het had te 
maken met andere ingrediënten en 
technieken (zoals frituren), waardoor 
bakkers luchtiger konden bakken. Pas 
in de twintigste eeuw verdween de 
naam oliekoek. De oliebol is daaren-

tegen nooit meer 
weggegaan.
Bron: www.anno.nl

Na het overlijden van Majoor zette 
zijn weduwe de zaak op de hoek van 
de Mariastraat nog jarenlang voort.

Tegeltableau op gevel Brinklaan 104.

Geheel links manufacturenhandel De Duif bekend als “de winkel van Jaap de Kar”  

De Brink, met midden op 
het plein de muziektent. »

Boekhouden waar en wanneer u wilt 

internetboekhouden bij Admare   

Admare B.V. is onderdeel van de Courtine Groep.
Binnenhof 62 c (Hoek Zwarteweg en Thorbeckelaan), 1412 LC Naarden

Postbus 241, 1400 AE Bussum • Telefoon: 035-69 44 844 • Fax: 035-67 80 312
Email: info@cgroep.eu • Website: www.cgroep.eu

InterInterMMediCare ThuiszorgediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaTh uiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567 
of info@intermedicare.net

Op zondag 13 januari om 15.00 uur, 
vindt in verpleeghuis Naarderheem, 
Amersfoortsestraatweg 1 te Naar-
den een klassiek kamermuziekcon-
cert plaats. Het ensemble Romana 
Goumare - fl uit en Femke de Graaf 
- piano zal een gevarieerd klassiek 
programma brengen met werken 
van Debussy, Brahms, Donizetti en 
Franck. Het programma duurt één 
uur, zonder pauze.

Romana Goumare speelt in het Darius 
Ensemble waarmee zij al optrad in de 
concertserie ‘Het Debuut’ en in het 

Tv programma ‘Vrije Geluiden’. Verder 
vormt zij het Midas fl uit-harp duo en 
werkt zij samen met pianiste Femke de 
Graaf. Zij trad op in Edinburgh Festival, 
Luzern Festval, Kurtag Festival, Verbier 
Festival, Salzburger Festspiele, Holland 
Festival, Grachtenfestival, tijdens het 
Europees Podium voor Jonge Musici in 
Brussel en in zalen als het Concertge-
bouw te Amsterdam, Berliner Philhar-
monie, Royal Albert Hall te Londen en 
de Musikverein te Wenen.

Femke de Graaf werkt als repetitor bij 
diverse producties van De Nieuwe Opera 

Academie. Sinds 2001 vormt Femke 
een vast duo met sopraan Francis van 
Broekhuizen en met fl uitiste Romana 
Goumare. In april 2003 is zij met Fran-
cis van Broekhuizen aangenomen bij 
de Vereniging Vrienden van het Lied 
en trad zij in deze serie o.a. op in het 
Amsterdamse Concertgebouw (oktober 
2003). Sinds januari 2005 is Femke als 
co-repetitor verbonden aan de afdeling 
Jong talent van het Conservatorium 
van Amsterdam. 
Kaarten voor dit concert zijn te verkrij-
gen bij het restaurant van verpleeghuis 
Naarderheem.

Kamermuziekconcert in Naarderheem

Een 55-jarige man heeft gedurende de 
periode van 1 oktober 2005 tot 1 okto-
ber 2007 onterecht aanspraak gemaakt 
op een bijstandsuitkering. Hij heeft 
tegenover de uitkeringsinstantie ver-
zwegen dat hij per 1 oktober 2005 zijn 
huishouden deelt met een 52-jarige 
vrouw, die een dienstbetrekking heeft 

met voldoende inkomsten. De man had 
vanaf dat moment geen recht meer op 
uitkering.De hoogte van de onterecht 
betaalde bijstand bedraagt € 24.413. 
Dit bedrag wordt door de gemeente 
teruggevorderd. 
Tegen de man en de vrouw zal proces-
verbaal opgemaakt worden.

Bijstandsfraude
De Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek heeft eind 2007 een 
onderzoek naar een geval van bijstandsfraude in Bussum af-
gerond. De fraude beslaat een periode van twee jaar.


