
0ver Bussum eerl.bo-e.k.ie open qedaan

In de serie rOns Mooie Nederrandr, uitgegeven door Meulenhoff
verscheen in r92r een deeLtje over het Góoi. Dit boek met een
256 paginafs was van de hand van J.D.C. van Dokkum.

De schrijver verteLt in de inleidingdat hij enige jaren in het Gooi heeft ge-
woond, wat hem tot een kenner van de streek béstómpelt. Hij geeft op smake-lijke wijze een beefd van het landschap, de dorpen en hun bewóners. Zijn be-schrijving van Bussum in hoofdstuk 5 is zo onalLedaags, kritisch en toch meteen humorvolle ondertoon, dat het enige aandacht veíAient. Mogelijk zal het
niet-Bussumse lezers verleiden om het boekje in de Leeszaal- oi t" zoeken,
om te zien wat er over hun woonpLaats in wórdt vermel-d.
Het hoofdstuk over Bussum begint aLs een sprookje :

in Amsterdam,
omvang van

Waar eens de zeemeeuw vloog,
In d'eenzaamheid verloren

daar ligt thans een van de merkwaardigste tuin-
dorpen van Nederland. Wie kan er zich nu nog een
denkbeeld van maken, dat nauwelijks driekwart
eeuw geleden een deel van'het Bussumsche,,spiegel"
een drassige poel was, talud van de vesting Naarden,
dat als een spinweb deze sterkte omgaÍ in een regel-
matige reeks van kleine grachten, door dijkjes ge-.
scheiden. Men kan het in dezen vorm voor zich zien
op de kaari van Gooiland door Oosterhout en Nele-
man (1843).

En van al dezd lagunen is thans niets meer ge-
bleven; het water is zeklzaam in ,,'t Spiegel,', en het

. miniatuurmeertje, tusschen den Nieuwen 'g Grave-
landschen weg en de Berensteyner Laan, dat den
historischen naarn draagt van ,,Kom van Biegel", is
te midden van dit kurkdroge plantsoen een merk-
waardigheid.

De bekende beschrijvinqen van Van 0llefen
kunnen we denken bij ttooggetuiger aan het
Boeiend wordt het als Van Dokkum uit
eigen waarneming een mening geeft over
de bouw van vifl_ats en openbare gebou-
wen. Hefaas is zijn visie voor een deel
niet meer te toetsen, daar veeL van
zijn voorbeelden ingrijpend zijn ver-
bouwd of reeds onder de sl-opershamer
gevallen zijn. Dan moet men oordelenaan
de hand van bijv. oude ansichten.
0p paqina 154 vervolgt Van Dokkum dan:
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Het nieuwe Bussum, uit dezen moerassigen grond
als een wonderplant opgeschoten, was ,,La Belte au
bois dormani", die door prins Spoorweg geweK
werd. ,frla 1874 had ze intusschen nog geruimen tijd
noodig om zich den slaap uit de oogen te'wrijven.
Been voor been stapte ze gemelijk en langzaam het
bed uit, zat toen nog eenige oogenblikken peinzend
en,overleggend op den rand, en voelde dan plotse-
ling het zonlicht van den nieuwen dag als wur door
haaÍ leden varen. Bussum en omgeving was weleer
de woestijn van het Gooi, woeste heiden, wilde bos-
schen en daar middenin enkele huisjes, neergegooid
naar orthodox-Cooischemanier. Buitengewoon schil-
derachtig was het toen, naar oude ooggetuigen,
o,a. de stads- en dorpsbeschrijver Van Ollefen, ons
verhalen, maar deze eigenschap was aarikekkelijker
voor den vluggen voorbijganger, dan voor de minder
dan 200 inboorlingen va,n dit amper bewoonbare
eilandje middenin de zandzee...

en Bakker dateren uit 1795; verder
bekende boek van Fabius (I9I7).

ln l0 jaren, van 187? tot 1882, was het aantal
inwoners verdubbeld. Aan beide zijden van het
station breidde zich de villabouw uit, in 't Spiegel
greep ze zoover als ze grijpen kon, zonder zich in
de verboden vestingkringen te wagen. !n lBgg had
het gehuchtje van voorheen reeds over de ?000
inwoners, in lg09 reeds bijna 13000 en thans, in
1920 komt het de 20000 reeds te boven. En of het
mooi en aantrekkelijk is, wèl mijn waarde lezer,
neem uw beenen op en volg me... Na afloop van
onze wandeling moogt ge me oprecht zeggen, of ge
het erg betreurt, dat uit het handje vol hutjes op de
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hei een groot, lommerrijk boschpark groeide met
Írissche tuinen en vroolijke huizen, waarin het zich
o zoo goed wonen laat!

. Tot mijn spijt intusschen moet ik erkennen, dat
heel wat van die huizen gebouwd werden in een
bedroevende vervals-periode der architectuur. In den
lateren tijd evenwel heeft ook.dat euvel zich ge-
corrigeerd, en door meerdere begaafde bouwkundi-
gen, onder welke bovenal De Bazel genoemd moet.
worden, zijn hier een aantal grootere en kleinere
villa's en hui2en gebouwd, die een verwenden smaak
bevredigen kunnen...... Monumenten van rustieke
bouwkunst zijn de beide groote villals met rietbe-
dekking aan de Groothertoginnelaan met achter-
uitzicht over ,,De Meent", een uiizicht van uren ver.
Eigendom zrin ze van de Heeren Biegel Jr. en DexJ FÀmery. Een poging, om een huis te stichten, dat
áctr-íri de omgeving voegde, deed ook reeds
ettelijke jaren geleden aan de Parklaan de Heer
Biegel Sr., Bussum's dorpsvader: geel huis ín cotta-
gevorm met rietbekapping, dat in schilderachtige
verwaarloozing ligt achter den woesten, aan een

romantische woudpariij herinnerenden tuin. In de
dagen zijner geboorte was dit wellicht een opzien-
b"arend bouwwerk; tegenover het nieuwere en

nieuwste doet het echter aan als een lofwaardige,
maar mislukte poging.

Van pagina 161 citeren we noq de vo-l-
gende zin :

U moet bi,j deze a-ljnea echter niet.met-
een denken aan het huidige gemeente-
huis, maar aan het bouwwerk van de
dorpsbouwmeester J.F. fverts. Het is
in 1961 afqebroken en nu nog wordt, er
met leedwezen over gesproken. Het kan

Natuurliik kan de schrijver niet om iret Spiegel heen, de voor een vreemdeling
beruchte doolhof, Door het aanlaten van de straatverlichtinq tijdenrs de nach-
telijke uren beïrgt het niet meer die gevaren voor verdwa.l-en in zich die hier wor-
den opgedist. Toch hebben vÊlen er uren zoekend naar een adres of de uitgang
doorgebracht en zullen de gescheLste sfeer kunnen aanvoel-en.

drommetsch dorp voor * rr'*lJ:ï i";:-ïïff nil
wing, een doolhof van lanen en laantjes, alle even
groen, en even vriendelijk, waaruit zelfs de draacl van
Ariadne geen Theseus redden zou" Men vertelt, dat
Burgemeester van Suchtelen van de Haere eÍ inder-
tijd trotsch op ,was, dat hij in zijn eigen dorp geen
weg wist, zoo groot was het en zoo ingewikkeld.
lk weet niet zeker, oÍ dit een van de redenen is,
waarom men de herinnering aan dezen burger-
vader levendig houdt door een monumentale hard-
steenen bank nabij den Meerweg.

Zeer mooie villa's vindt men ook aan den Nieuwen
Hilversumschen weg (in 't bizonder Sara-Cottage,
woonplaats van den bekenden binnenhuis-schilder-
Bernard De Hoog) en aan den Nieuwen 's Grave.
landschen weg, met-name het smaakvolle houten huis
van den Heer Broekman, den weleer allerwegen be-
kenden bevorderaar der Bussumsche wedrennen, die
voor't eerst gehouden werden den 28sten Augustus
1880 en voortbestonden, totdat Dr. Abraham Kuyper,
de ,,bookmakers" verbood Het op emeritaat gestelde
wedren-terrein ligt in. de Meentweiden achter het
huis, en diende gedurerde den oorlog als campement
voor de vesting-artillerie.
' Een der nieuwste bouwwerken van De Bazel is

een groot complex arbeiderswoningeh aan den Hui-
zerweg, simpel van lijn en fraai van kleur, dat zich
voortreÍfelijk voegt naar de omgeving vdn koren-
landen en boekweitakkers met een wijde verschiet-
begrenzing van bosschen en kreupelhout. Onder De
Bazel's meest bekende werken in Bussum's omtrek
behooren verder nog het veelbesproken huis ,,De
Maerle",. onder den rook van Oud-Bussum nabij
het BikÉerger bosch, en de schitterende model-hoeve

,,Oud-Bussem" (de eerste boerderij, die door een

architect werd gebouwd), waar - aldus spotte men
welêer - de koeien op smyrnasche tapijten staa{r...

Onder de gebouwen, die we overigens niet on-
gaarne gemist zouden hebben, behoort het gemeente-
huis aan de Brinklaan, een nog tamelijk recente
wandaad eener architectuur-periode, die gelukkig
.voorbij is, maaÍ die in deze mooie omgeving zeer
veel kwaad heeft gesticht, dat nog menig jaar zwaar
zal drukken op het dorpsgemoed......

verkeren !

Al die honderd en zooveel lanen bij name te
kennen, is ook een opgave, waarvooÍ elk rechtge-
aard forens terugschrikt...... daar hebben we onze
vrouwen voor. Merkwaardig is het ook, dat ge elk
oogenblik irt Bussun denkt te zijn, en u dan plotse-
ling bewust wordt, dàt ge op Naardenschen grond
zijt. De beide rivalen, die indertijd zulke diepgaande
ruzies uitvochten, heben zich over de eeuwen heen
de hand gereikt, en zijn thans aan elkander vastge-
bouwd. Het gehucht van weleer is de tyrannieke
stad veÍ boven 't hoofd gegroeid.
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De grens der beide gemeenten loopt soms midden
door een taan, en de huizen hebben dan opeens een

geheel andere nummering. Wanneer ge iemand,
waaraan ge een geduchten hekel hebt eens flink wilt
straffen, moet ge hem in Bussum te logeeren vragen,
en dan op een donkeren zomeravond om twaalf uur,
als de lantaarns, uit zijn, hem middenin 't Spiegel
brengen en vervolgens flard wegloopen. Ik verzeker
het u met de hand op't hart... tuinhekken zal hiJ

inloopen, zijn neus stooten tegen boomen en lan-
taarnpalen, maaÍ hij komt nimmermeer thuis. Men
vertelt, dat er eens een Bussumsche meneer waE, dle
met een Amsterdamschen vriend in de hoofdstad
gezellig aan het luiven was geweest. Hij haalde den
vriend over, om in zijn gezelschap met den laatsten
trein (toen om over twaalven) mee naaÍ Bussum te
reizen, bij hem te logeeren, en den volgenden moÍgen
heerlijk wat te dwalen door bosch en heide. De

(wordt vervolgd)

Nge!_QU_ D_e Fremgrl (red.)

0p pagina 161 treff,en we de vol-
gende berichtgeving over De Fre-
mery en de Protestantenbond :

gastheer woonde er nog pas sedert korl en de
wandeling wag dus ook voor hem een bizonder
genot,.. Ze kwamen ter plaatse, alle lichten waren
gedoofd, een dicht'dak van zomerloof welfde over
de lanen, dc lucht was bédekt, en... ze liepen laan
in laan uit voelend en tastend soms, door eindelooze
lanen, dlc zlch tot in het oncindig! lchencn te
multipliceeren, en als ze dan eindelijk een laan
hadden gevonden, die ze meeiden, dat de laan was,
merkten ze plotsellng, dat ze alweer een andere laan
waren ingeslagen, en zoo doolden ze rond en om
tot 5 . uur in den morgenstond,,rcn toen brak de
schemering door,... en toen bemerkten ze, dat ze bij
do pomp stonden op de Bantamsche heide... Nog
één uur en ze waren in 's Graveland terecht ge-
komen of in de Naarder fortgracht.

M.J.M. Heyne

Het gedis-
tingeerde lokaal van den Protestantenbond, welks
interieur versierd is met Íijk beeldhouwwerk in hout
van den secretaris der Afdeeling, den heer H. N.
de Fremery...
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Redactioneel besluit

ffiaanbijdewoordenVanVoorzitterVanBerke1,datons
Contactblad bij zal draqen tot het onderlinge contact der leden.
Moge daarnaast dit eerste nummer de nodige publiciteit leveren, waardoor de
jonge Historische Kring Bussum in korte tijd tot, meer dan I00 leden kan uit-
groeien,
Bovenal hopen wij dat. het Blad in de toekomst met vele interessante artikelen
gevuld wCIrdt, liefst op zo breed mogelijk terrein : ook politiekr cultureeLt
kerkeli.jk om er een paar te noemen.

Gaarne nodigen wi.j de leden uit om lUÉfgggn_ 9l gdygflgllig: te leveren. De

opzet van het Blad is om zo mogelijk dit, te bekosligen uit de opbrengst van
de advertent.ies. Voor de prijs der advertenties, zíe binnenpagi.na.

0p 20 oktober had in Haarlem een interessant Symposium plaats, waarover wij
uit Trouw een artikel plaatsen Loka1e historici rneer dan aLleenrwaterdraqersl
De Gooi- en Eembode van B november berichtte uitvoerig over het nieuwe pro-
ject met thema Spoorwegen. Ook hiervan een k.Lein gedeelte.

Dat onze lokale 'hisL,oricir vel"e bouwstoffen voor ons BLad leveren !

Red.
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