
SPEURTOCHÏ NAAR EIN DATUM

In een oude acte wordt de naam 'rG0BERGrr genoemd voor de buurt, die wij nu
kennen voor de omgeving Gooiberg, Iepenlaan en Plaggenweg.
Daar -op de Goberg- stond een boerderij, thans genoemd Plaggenweg 5. Deze
boerderij heeft al-s onbewoonbaar verklaarde woning vele jaren leeg gestaan,
en is in 1980 onderwerp geweest van vele raadsvergaderingen.
Moest men dat historische boerderijtje behouden voor het nageslaeht of af-
breken? Met 16 stemmen voor en 7 tegen werd besl-oten het te verkopen met
de verplicht,ing tot restauratie.
De koper zaq zich,echter gedwongen, gezien de slechte fundering en de hout-
worm in balken en deuren, de bouwval te slopen.
Thans 1985 is hij weer opgebouwd en dat steeds onder grote belangstelling
van de omwonenden en passanten. Detofficiëleí; feestelijke opening vond 16
mei jongstleden, plaats.
Martin Heyne noemt in zijn artikel in het historisch tijdschrift van de Stich-
ting tfTussen Vecht en Eem" (TVE Jrq J nr, B van sept. 1978) als stichtings-
datum 1875. Er zouden bij de bouw balken zijn gebruikt uit de toen afgebroken
kerk in Weesp
ïoch bleef de vraag hangen : stond er al eerder iets of was er in 1875
slechts sprake van herbouw of vergroting van de boerderij?
De bomen-expert, de heer W.F.J. Mórzer Bruyns nam zich de moeite de bruine
beuk die vlak achter de boerderij staat op te meten. Deze meting leverde de
taxatie op van een ouderdom rond 160 jaar. Hoogst bnwaarschijnlijk is, dat
die beuk op de zandige grond in de buurt van de Tandzee et zo maar van zelf
is gekomen. Wie plantte die boom? Woonden er toen a,L mensen in de omgeving?

ïijdens de afbraak kwam er ook geen antwoord op die vraag. WeI kwamen er ach-
ter het behang wat oude kranten te voorschijn. De oudste uit 1895 en verder
nog enkele uit 1925. In die laatste kranL viel te lezen dat op Heidelaan 1f
H. Willemsen een rijwielzaak had. 'rWaarom Willen We een rijWiel van Willemsenrr
zo adverteerde hij zijn Gazellefietsen.
Een zekere G. LaÀguÀb"rg Spiegelstraat 4 -kruidenier- - adverteerde dat hij
kwam rrHooren en Bézorgei.".'EeÁ onsje bloedworst werd vàor 10 cent en een ons
ham voor f5 cent thuis bezorgd, een bedrag dat men nu reeds aan benzine
kwijt is voor een ritje naar de supermarkt !

In de grond zijn verder wat seherven gevonden en pijpekoppenr die vermoedelijk
vrij oud zijn, doch de bewoners hadden wel wat anders te doen dan zieh hiermee
bezig te houden.

In het boekrfDorp met de Groene Spieghel" sehrijft Mevr. Joan Bruineman -
Kaarsgaren op bladzijde 10J o.a. : I'In 1833 begon de gemeente Bussum driemaaL
per week een bode naar Naarden te sturen om de post te halen. Drie jaar Later
kreeg de huisvrouw van -JAN- Sibbingh het recht om brieven te 1open, uiter-
aard zonder vergoeding, maar zij mocht boodschappen meebrengen en dat bracht
wel een stuiver op. ïn 1842 kreeg zij echter 12 gulden per week van de gemeen-
te. Leentje Sibbingh woonde in een boerderijtje met een rieten dak aan de
Plaggenweg no. 5rr.
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De opmerking : Leentje Sibbingh woonde op Plaggenweg 5 met haar JAN en het
jaartal 1842 deden een vroegere bewoning dan 1875 vermoeden. Helaas, de
schrijfster moet onjuist. ge"informeerd zijn geweest

Het toeval wil dat in Bussum ook een HENRICUS Sibbing geleefd heeft en boven-
dien ook getrouwd met een rrleentjerr. Deze Leentje (Helena) kwam pas in 1Bl4
t.e Soest ter wereld in het gezin Werkhoven. Uit Latere gegevens bleek dat
Henrieus Sibbing met zijn vrouw, geboren Werkhoven, op Plaggenweg 5 woonden.

Waar woonden JAN en Leentje? Wij spoedden ons naar het gemeentehuis, waar
men zeer met ons meeleefde en meewerkte, doch ons niets wijzer kon maken. Het
advies was het eens te proberen bij het kadaster te Amsterdam. Daar kregen we
te verstaan, dat vragen schriftelijk inqediend moest,en worden en dat een diep-
gaand onderzoek veel- kosten met zich mee zou brengen.

Maar om het verhaal niet,te lang te maken: voor ons ligt nu een akte, die
op 2 september 1875 voor notarió J.P. de Roeper uit Naaráen (o.a.) verscheen:

It Helena Werkhoven buiten beroep eerder weduwe Hendrik Sibbing
thans huisvrouw ten deze bijgestaan en gemachtigd door Albert
Dorresteijn zelf huwelijk hebbende Helena Werkhoven [. . ... ]
Aan de comparant Helena Werkhoven en Albert Dorresteijn inlaande
1 januari 1875 en mitsdÍen zullende eindigen ult dec. 1975 zo-
als zij in erfpacht verklaren aan te nemen voor de som van 3 gul-
den B0 cents ts jaars te vol-doen in goede proeve Nederlandse
Muntspecien, een stuk gronds gelegen in de gemeente Bussum be-
kend ten oosten van Gerrit Schouten ten westen van de Heer Veer
rfoverigenstr den weg, groot elf aren 20 eentiarenrr

Uit het stuk blijkt verder, dat de comparanten verklaren 'rde grond meer
dan f0 jaar ongestoord in volLe eigendom hebben bezeten, edoch daar-
van geen papieren of bewijzen van eigendom voorhanden hebben, zo ook
niet van vroegere eigenaren of bezitters en gene overschrijvingen heb-
ben plaats gehadrr.

De plaatsaanduiding in dez.e Akte slaat op Plaggenweg 5.
De verklaring in die Akte dat men de grond meer dan 30 jaar bezat , zal waar-
schijnlijk niet nodig geweest zijn als er reeds een woning stond.
Hier liep dus onze naspeuring dood.

In zijn boekrrNaerdinklantrrschrijft Dr. A.C.J. de Vrankrijker, dat, er rond 1780
een bijensehans geweest moet zijn op de Gooiberg.
Bedrijvigheid was er dus wel in dat achteraf-hoekje van Bussum.
De merel die zo vrolijk floot in de bruine beuk rond 1820 is dood, en ook de
oude papieren helpen ons niet verder

Toch was het een leerzame speurtocht. We kwamen van aLl-es tegen! Zo bijvoor-
beeld, waar de naam Plaggenweg vandaan komt.
De boeren in het dorp gebruikten in hun stallen en schaapskotten toendertijd
heideplaggen in plaats van het dure stro. Men stak heideplaggen op de heide
en voerde die o,a. aan via een zandig karrespoor. Als je dat vele jaren doet
dan heet zotn z'andig spoor in de volÉsmond al spoedig iplaggenwegt. Langs
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die zelfde weg vervoerde men ook takkebossen, die gebruikt werden aLs brand-
stof voor de bakkersovens.

En zo maakten we ook kennis met de vele bewoners van Plaggenweg 5r o.a. de
zwager van Dorresteijn, een zekere Hazelaar. Hoorden wij dat in de Eerste We-
reldoorLog huzaren waren ingekwartierd in de boerderij. Vertelde men ons over
P.J. dê Graaf, die er een tijd lang zijn boter-, eieren- en melkhandel dreef.
Er heeft een toneelvereniging ingezeten. De Bussumse vogelvereniging Vobuna
liet op de zolder haar vogel"s rondvliegen en duidelijk sporen na.
Wat werden die huisjes daar druk bewoondl Acht of meer kinderen, die op de
zolder onder de rieten daken lagen te slapen, terwijl de sneeuw soms naar
binnen drong, was heel qewoon.

Straks als het
weer een stuk
herinneren.

September 1985

bestemmingsplan rDe Zandzeer zal zijn uitgevoerd, verdwijnt er
historie van Bussum. Alleen Plaggenweq 5 zal ons daar nog aan

G. M. Langemeijer

Uit: VoorLichtingsblad van de Gemeente Bussun
(Fotoarchief Gemeente Bussun)

van I april 1980.


