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Op 30 nraart 1898 werd door ne,rrcwrr Var Linden Tot met een zilrreren trcffel
de eerste steen gelegd r.rcor de bouvr van Vitta fnsulinde aan de Eslaan nr. 12.

fraaie trcffel is tlrans jn het bezÍt van crrze vereniging en rrerbindt
qls met een str:kje historie van de Eslaan en crngerrÍng.
Hoe zag het daar uit rondsn de Eslaan nrirn tronderd jaar geteden? Ten rrest-ert
lag de gfoedniernre spoorlijn net daarnaast een door de heer W.C. val Vliet
aangelegd zan{nd, de tatere Vtietlaan en ten oosten liep de s,eg van Naarden
op Bussr:rn (de Brinktaan) waarlangs de Bussurcrvaaft, lag net vele blekerijen.
Aan het ejnde van die vaart lag de Brssunse haven (Havenstraat).
o1> het troekje Brinklaandieu,ve Englaan draaide reeds sederb 1839 gestaag de
nplen van de "k@rnnplerlÉrar' N. Iassorr. Iets zuidelijker, waar nr de
Koepelkerk ligb, rarcqrden enÍge "echteu gussr.uners o.a. Hendrik l(aarsganen- zoon
van Yzaak - gerneente onWanger, kootrman, landbormer en fabrikant van ómeilen
en dekkledsr. Ja1 zoveel bercepen tegelijk, dat kon altemaal rcnd 1880. Iater
r^,oqrde er zijn zoon L.J. Kaarsgaren net als buren Kortbeek de bloeÍrList en
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beurtschipper op Ansterdar" De Eslaan bestond toen nog niet. Volgens
kadastrale gegevens lag daar bos en bouwland. Eigenaar van die grarden was in
1875 dr. Abrahanr Bredius. Van wie Bredius d5.e grcnden had gekochÈ is niet te
vinden in de Bussunse kadastrate gegevens cÍdat rIEn voor 1875 daarcver nog geen
adninistratie rroerde. Toen irr 1882 Bredius zijn grurden rrcrkoctrt. bfeek er eeÍl
nietnpe sj.teratie te zijn ortstaan; naast bos en bowland was er nu ook sprake
vm een "weg met bcÍneÍl" (sectie A 2L421. Affi Bredjus danken wij dus die weg
rnaar niet de naal Eslaan. WIE l{A.S DE lilAAl,GEVB. ?
Bredius verkocht de gnonden ten zuicien van de Eslaerr aan de heer W.C. vdl Vtiet
en de gmrden Len noordgr aan de heer ilan Corltrer, terwijf de heer J.Stap de vteg
kocht voor f 200r-. Ir 1884 verkocht Stap de vreg Éun de geneente. De "S" van
Stap en de S-rpnr van de lreg heefÈ velen dcren schrÍjven dat Stap de naamgever
van de S;laan, zoals nen dat vroeger schreefr zat zí)n gerveest.
De zoon vm Van Vliet {.D. van Vliet- teeft h:ierover iets anders gesctrreven
n.1. dat zijn vader de laan -door Bredius gencend Ord-Bttssurnerlaan- de naam
S-laan heeft gege\reÍr. Die naan bleef jn de boeken van de afdeling bevolking tot
1890 in gebnrik, daarna r'verd offÍcieel de naam ESIÁAlf gebnriJct. In de jaren
L882/83 werd de ztridzijde van de Eslaan bebcuwtt en de noordzijde rotd 1900.
VILtÀrS en BEIiO{B^S.
Via de villa Insrlinde nraken we kennis net de treer Cornelis Franoois van
Linden ïrot en net cmstandigheden die nu niet nreer lrcgelÍjk zí1n. Híj is op
twintigjarige teeftijd onder zeíI gegaar naar Nederlands4ostlndië' Dat was jn
1880 en betekende een reis van grkele mailtden.
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dergelijke lange reis deed vele Indlëgangers besluiten zolang jn de Oost
te bfijven totdat mer voldoende geld verdiend had. Velen rrcnden in het Gooi
en net narre vooral in Bussrln hrn thuisharren. I\4[en bracht scrns rpt het tenrgkererd
sctrip Indische houtsoorten rree \rcor het te borwen hris. Ook Van Lind€n $of deed
dat voor zijn villa Insutinde. Na 18 jaar tropen, jaren die men rrcelal ótbbel
teltr kocht hij van est andere oud-fndischgast, riie zorn 20 jaar eerder was
tenrggekeerd, een flinke lap gurd. De verkoper var de grcnd was ilan Coryer
die een g:rcot deel van ziTr verrrngen jn BrssuÍrse gnond had gestoken er in die
tijd de grrcotste gnondspecrrlant van Brssrn was. Iang treeft van Linder Tol niet
kurnen genieten van zijn bezit. Ilr 1913 overleed tr"tj op 53 jarige leeftijd.
Iater ra,erd er een chrÍsEfijke gareenschap in de villa gevestigd. Door brandstichting in 1974 werd de vÍIla zwaar beschadigd. Het fraaíe djatitout brandde
als een faldcel.
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VILIÀ NIC0 Eslaan 3.
In 1883 liet de heer Jan Stap <nakelaar in tabak- villa Nio bour,sr. HÍj
behoorde rn ziSn Indische jaren tot de groep ÀÍnsterdamÊrs die van de nieurvre
spoorlijn wqrste te pnofÍteren. In 1878 stortte h"ij een bijdrage i.rr de kas van
de Vereniging tot Verfraaing var BrssLÍÍr. Het vrcdrennen op de heide àrssen Bussum
en Hilversun lag hern na aan het hart. In 1881 betporde tÉj tot 6fi vm de prijswjnnaars. In 1879 werd hij al in het berrolkingsregister te Brsstm ingesctrreven
maar toen op het adres A 6, doch roe rlleten niet waar dat turis feeft gelegen.
Na het overtijden van de heer Stap werd de villa Nico steeds vertnrurd en slectrt
cndertrcuden. In het begin van de zerrentiger jaren storbte ret dcnderend geraas
de hele dakgoot naar beneden. Op de eerste verdieping grceide zelfs een bocnpje
uit de vensterbank.
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Eslaan 16
De villa werd in f895 gebourfil voor de treer Gerardus Antsrius v.d. Pol die als
borvd<lndige in Nederlards Oostlndië zijn carrÍère had gernaakt. Hij gaf de villa
de naam .'SOEiRABAYA", die later door esr nieuwe eigenaar cmgedoopt r,rerd jn
Hessen Cassel en nu nog op het fl.atgeborw, dat er tl ns staat, is te vjnden.
Hij rrerd geboren in Afknaar in 1849 doch blijkt reeds in 1860 in Br.rssrm te
\,vrcnen bij zijn ouders op het adres nr.41. Vil.la Soerabaya was togr 6fi van de
rpoiste villars in Brrssrm, versierd net bijna overdadig veel tnrtr,erk aan de
dakrand. Een grcte serre gaf uitzictrt op de Vlietlaan en de jachtkaner was iets
HESSEN CASSE,

heel bijzcnders. Bij de villa hoorde o.ê. ê€Íl koetshuis, stal en brcej-kas.
KoetshrÍs en stal zÍjn nu nog tenrg te vinden in garagebedrijf Hoggrer aan de
Eslaar. Irr 1908 overleed de heer v.d. Fol en kocht ï.eenderÈ, Volker van Volker
Aannerninggnaatschappij uit Stiedrecht & villa net opstallen. Een g:lote villa
lcwar de eigenaar nret negen kinderen r,'rcI van pas. Helaas ook hij gerpot maar
korb var zijn bezit tot L9L2. Ook hij had Indische jarei achter de rrug. fn 1956
werd de villa gesloopt. Het aar"dige is dat er nog iets van de vitla bq^raarí is
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het eerder geioernde koetshuis. Zo kocht tijdeis de sloop
van de villa de berloner vm Eslaan 8 rreel sfooprnateriaal rrcor zijn eigei hris
o.a. flla]:Ireren vloerplatei, trutsl lambrizering, stenen \roor een schouw, treel
aifO.e vtoerdelen en ook zeer di.}< trnrket. Zelfs kocht hij de rhododendrcns op.
Gtze Historische lGing heeft van de koper nog enige aardige tegels van die
geblerzen behalve

villa

mtvmgen.

\ruLIÀ AiINA AI;BRTINA Eslaan I
ïtr april 1880 ls^tam de farnilie Osieck vanuit Arnsterdam net hrn zoontje Hendrik
van etf jaar naar B.rssun jn de troop Aat de C'ooise lucht zou bijdragren tot zijn
geiezing. Helaas de lqrur baatte niet. Ook alle inspanningen van dokter lrbt
uit Naarden \^raren tevergeefs. Ondanks dit droeve sterfgeval besloot de familie
3 jaar later toch in Rrssun te gaar \,\onen. De heer H.F. OsÍeck kocht sarnen met
de heer F.C. SrLit est strrk grard van dr. A. Bredius waarcp een vj-lta rrerd
gebouulil. De villa kreeg de naarn rrA{NA AI'BERTII\4", Ànna Snit en Albertina van
Albertina Osieck. De heer SÍÉt, eigenaar van de brcodfabriek De Vooxzorg jJr
Amsterdam nocnde zelf reeds sedert 1877 ín Bussrm aan de Lindetaan in de villa
gaaard DE \DORZORG. OVer hern lezsr wij dat hij r,,oor de begrjnding van de
Lindelaar f 250r-- bÍjdroeg. Een fors bedrag voor die tijd ats rnsr bedenkt dat
een brinman lrcoguit 20 cent per uur verdiende. De teer Osieck die net zijn
gezin verhuisde naar de Eslaan 1 dreef een gnrcothandet jn Íeel. trr de loop der

jarar fiet hij bij zijn villa van alles bijbanren. Iroen Írij in 1901 zijn bezit
rrerkocht aan de heer J.H.K. val Ti-et was er sprake van: huis, schurr, erf,
brin, broeÍkas en tlreekoepel. Weer later ging dit alles over aar het R.K.-kerkbestrur var de Mariakerk, Het huis rrerd verbor.nr,ril.rioor de zusters van de Agnesschool. Itr het zusterturis werd later het consrfbdebureau van het lrfít4ele
Kn:.j-s gevestigd. Ín L972 volgde afbraak on plaats te nraken rrcor de Boerenleenbmk, nu de RABO ba*.
IE{STOÏIE

Er zcu nog IIEer te vertellen zijn over de Eslaan maar uit het bovenstaande
bfijkt toch rrel dat deze laan belangrijk is garveest in het tuindorp EllsslÍÍr.
fn het korL nog enige bijzcnderhedei.
Eslaan 15 werd jn 1883 gebolul rroor de heer Nesertberend. Deze v$,11a r,verd Ín
1919 afgebrcken tot aan de kelder en die kelder diende als fi-rndanent voor het
nieutpe huis dat qrder architectrrur van arctritect, GeJ.Vos daaroe r^,rerd gebouvrrl
rroor de heer C.C.A. ltulder. ZíT 9-jarig zoontje legde in 1920 de eerste
steen. De engelse echtgenote IrÍargettr ClÍfford bedacht de naanr BLIGHIY rrcor
de villa. Het huis Eslaan 5 -LïfIIiE SINCAPORE- is recent opgekrapt. Dat rnrcht
wèl, het was betporfijk oud n.I. uit IE 2. Er lag een nrjrn erf crntreen net
brceiJcas. O.a. v"rcqtde er H. I,eebeek -bodtlc\,v€ker- en Ernst Ucrofsky Tbmbrjnk
bloernist, geboren 1962 te Deurna in Japan. De statige vil.ta Eslaan 4 herirrrerb
cns am twee bekende Bussurers en vel aan de treer ilotrar Henr. tíanst geboren
in Nietrwer Amstel, fabrikant van beschuít en koek die in 1914 de vitla liet
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zilveren troffel van vitla lrsufinde is de aanteidjng tot het sctrrijven
van d.it artijcel ger,veest. U hebt ksrris genraakt net een fraaíe 1aan ret
De

villars

en

zijn historie.
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