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In ‘Uit de Bussumse Historie’ gaat het 
vaak over rijke en geslaagde import-Bus-
sumers. Maar het merendeel van de Bus-
sumers zijn en waren gewone mensen. 
Honderd jaar geleden werden ze ‘kleine 
luyden’ genoemd of behoorden ze tot de-
genen die deel gingen uitmaken van het 
‘rijke roomsche leven’. Er ging een eman-
cipatiegolf over Nederland, ook over Bus-
sum.

Zo stonden arbeiders, van onder andere 
Bensdorp, aan de wieg van de ‘R.K. Werklie-
denvereniging Sint Joseph’ en de niet lang 
daarna opgerichte ‘R.K. Bouwvereniging 
Sint Joseph’.

D e z e 
w o -

ningbouwvereniging ontwikkelde hon-
derd jaar geleden een woonwijkje, dat nog 
steeds bestaat: het Sint Josephpark. Het 
wijkje bestond uit, voor die tijd, royale wo-
ningen met veel ruimte rondom. Er waren 
toentertijd veel kinderrijke gezinnen. De 
bouwvereniging realiseerde voor de bewo-
ners aan de overkant van de Laarderweg 
ook nog een badhuis. Het woonwijkje ligt 
nu enigszins verborgen achter de Laarder-
weg. De woningen liggen aan De Peppels, 
De Berken en aan een stukje Laarderweg. 

Ze vallen op omdat de voor- en achtergevels 
een witte pleisterlaag hebben. Indertijd 
werden er achter de woningen ook schuur-
tjes gebouwd met een schoorsteen. Moeder 
de vrouw kon daar op het fornuis de was 
koken, een klus waar jongeren van nu zich 
niets bij kunnen voorstellen. 

In het Bussums Historisch Tijdschrift van 
april 2014 staat een uitgebreid artikel over 
het Sint Josephpark.
Klaas OOsterOm

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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In welk jaar werd Willem de Zwijger vermoord? Waarom was de ontdekking van de 
Steen van Rosetta zo belangrijk? Welke land verleende als eerste stemrecht aan vrouwen? 
Hoeveel betaalde Peter Minuit de oorspronkelijke bewoners voor het eiland Manhattan? 

De antwoorden op deze en nog veel meer vragen zijn te vinden in dit prachtige, 
gedetailleerde naslagwerk met de belangrijkste gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis.
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(Her)kent u dit gebouw?

Historische Kring 
Bussum
Periodiek een tijdschrift van de Historische 
Kring Bussum en bijna wekelijks de laatste 
nieuwtjes en interessante historische feiten 
in BussumsNieuws.

Naast het artikel over het St. Josephpark zijn in 
het Bussums Historisch Tijdschrift (BHT) van 
april 2014 ook artikelen te vinden over het Film-
huis, Bensdorp, Huizerweg 54, Jan Tabak, Ma-
riënburg, Patria, de Poffertjeskraam, Spant! en 
het Gemeentehuis.

Eén van de weinige oorspronkelijke 
schuurtjes (2 bij 3 meter) in 2014 (foto 
Klaas Oosterom).

BHT is voor € 7,50 te koop bij boekhandel 
Los en bij Bruna. Het blad is gratis als u 
voor € 15,- per jaar lid wordt van de Histori-
sche Kring Bussum. Doen dus!

Detail van een A.N.W.B. fietskaart uit 1929 van Bussum. Onderaan het St. Josephpark. Linksboven 
de Bensdorpfabriek.


