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Familie Bouvy in voor- en tegenspoed  
In 1838 kocht Johannes Jacobus 
Bouvy ‘De Pauw’, één van de 
oudste zoutziederijen in Mui-
den. Ruw steenzout werd daar 
verwerkt tot onder andere ta-
fel-, hardkaas-, slagers- en bad-
zout. Bouvy-zout was landelijk 
bekend, het zoutvaatje met de 
pauw stond op menig ontbijt-
tafel.

Ook de kleinzoons Leon en Fran-
çois Bouvy kwamen in de zaak. In 
1903 liet François het huis aan de 
Singel nr. 6 te Bussum bouwen. 
Zijn zoon Désiré heeft er later 
met zijn echtgenote jonkvrouwe 

Digna van Nispen tot Pannerden 
en hun kinderen gewoond. 

Het lot van Leon’s zoon Jan, toen 
directeur van de Muidense zout-
fabriek N.V. J.J. Bouvy en Zoon, en 
drie van zijn kinderen wierp een 
immense schaduw over de fami-
lie Bouvy. Door een volstrekt zin-
loos bombardement in de Tweede 
Wereldoorlog verloren zij op 21 
maart 1945, in het zicht van de 
bevrijding, het leven. 
Een verzetsman had gezien dat 
Duitse stafofficieren van het 
88ste legerkorps hun intrek had-
den genomen in hotel Bosch van 
Bredius. Hij liet deze informatie 
onmiddellijk doorgeven aan de 
inlichtingendienst in Engeland. 
Het bericht dat de officieren en-
kele dagen later naar Bilthoven 
waren vertrokken, bereikte de 
RAF te laat. Hawker Typhoon 
jachtbommenwerpers hadden de 
opdracht een ‘vijandelijk hoofd-
kwartier te Bussum’ (al lag het 
hotel in werkelijkheid in Naar-
den) aan te vallen al uitgevoerd. 
De gevolgen waren desastreus. 
Het prachtige grote hotel, dat 
op twee bewakers na was verla-
ten, werd met de grond gelijk ge-
maakt. De eerste bom miste zijn 
doel en raakte de twee-onder-
een-kap van het gezin Bouvy en 
dat van hun buren. Alleen moe-
der Fiet Bouvy en haar vierjarige 
dochtertje Leontine overleefden 
het bombardement. Zij dankten 
hun leven aan de berg aardap-

pelen waaronder ze bedolven wa-
ren. Vader Jan, met de acht maan-
den oude baby Pauline in zijn 
armen, de kinderen Irene en Jan, 
twee onderduikers, de vader van 
Fiet en huishoudster Annie kwa-
men om in de stookkelder waar 
ze zaten toen het geweld losbrak. 
Fiet werd op een bakfiets naar 
het Majella ziekenhuis gebracht. 
“Telkens als er weer een vliegtuig 
over het Majella kwam, moesten 
drie nonnen haar vastpakken en 
een kussen over haar oren doen”, 
aldus dochter Leontine. 
Onlangs bezocht ik het familie-
graf. Het ontroerde mij diep. De 

oorlog, die een bijna niet te bevat-
ten aantal slachtoffers heeft ge-
eist, kwam door dit persoonlijke 
verhaal zo nabij. 

Margreet de Broekert

Met dank aan de heer W. ter 
Schegget van het Zoutmuseum te 
Delden

Bronnen: 
‘Persoonlijkheden in het Konink-
rijk der Nederlanden in woord 
en beeld, Van Holkema & Waren-

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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