
Uit de Bussumse Historie
Wandeling door het oude dorp in 1878 (I)

Wij maken ons op voor een wan-
deling door het oude dorp. Een 
viertal jaren geleden is de spoor-
weg tot stand gekomen. Als wij 
het station verlaten richten wij 
het oog op het kleine torentje, 
dat even boven het geboomte 
uitsteekt (hervormde kerk Ka-
pelstraat, later Irene-studio). Langs 
een paar blekerijen en een ko-

renmolen (eerste deel Brinklaan) 
voert de weg ons naar het aar-
dige dorpje. 

Deze weg werd een paar jaar ge-
leden als grindweg aangelegd. Wij 
komen nu in het dorp. De hoofd-
weg is hier beter. Vorig jaar is deze 
van keibestrating voorzien. Vooral 
in het regen-tijdperk profiteren de 

bewoners en niet minder degenen 
die van paard en wagen van de 
weg gebruik maken, van deze ver-
betering. Het is nu niet meer de 
modderpoel, die hier in vroeger 
jaren werd aangetroffen.
Even tevoren zijn wij een zijweg 
gepasseerd, het is de Nassaulaan, 
gelegen tussen twee buitenplaat-
sen. De eigenaren van deze bui-

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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Het raadhuis. Boven het poortje, naast dit huisje, prijkt het woord Raadhuis. 
Waarlijk, te dien opzichte zal men het gemeentebestuur bezwaarlijk van geld-
verspilling kunnen betichten.

tenplaatsen willen de weg aan 
de gemeente afstaan en zullen 
ook zorgdragen voor ophoging 
daarvan, indien de gemeente het 
begrinden of bestraten voor haar 
rekening zal nemen. De vroede va-
deren gevoelen er nog niet zoveel 
voor, omdat de kosten nogal hoog 
zijn voor de gemeentekas. Zo drin-
gen dus ook veranderingen door 
tot het oude dorp.

Schuin voor ons staan de R.K. kerk 
(voorganger van de huidige St. Vitus). 
Ter linkerzijde van de weg staat 
een met riet gedekt huisje, dat 
de gemeente van een particulier 
huurt (schuin tegenover Mariën-
burg).
De hoofdweg (Brinklaan dus) door 
het dorp is inderdaad mooi. Zulk 
een dreef met iepenbomen maakt 
steeds een goede indruk. Het is 
nog zo echt landelijk. De forse bo-

men met hun breed bladerdak en 
daaronder verscholen de huisjes 
met hun rieten daken. Toch be-
hoeven meerdere woningen eigen-
lijk dringend verbetering. Maar de 
oude dorper ziet dat niet. Hij is 
opgegroeid in deze omgeving en 
beleeft daar zijn lief en leed, zon-
der te peinzen om wat verbetering 
behoeft.
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