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

Ter rechterzijde van de hoofd-
weg (Brinklaan) zien we het loge-
ment De Rozenboom (nu Bel Ami). 
Ieder die met dit dorp ook maar 
een weinig bekend is, kent die in 
prachtig lindenhout verscholen 
herberg. Hoe menig dorpsbelang 
is dáár al besproken. Er zullen 
weinig raadsleden zijn geweest, 
wier lot dáár niet werd beslist. 
Er zullen niet veel wethouders 
geregeerd hebben, die niet eerst 
daar werden verkoren. Met het 
grote, rieten dak zou men wanen 
een grote boerderij te ontdek-
ken. Vooral op Zondagmiddag 
is het interessant eens gade te 
slaan, hoe de Rozenboom eigen-
lijk het centrum van het dorpsle-

ven vormt. Dan komen de echte 
dorpsbewoners, de erfgooiers en 
hun vrienden daar bijeen en spe-
len hun spel, het kaatsspel. 

Wij verlaten de Rozenboom en 
gaan nu links om, langs de grote 
villa (villa Gooilust, waar nu Scapino 
is). 

We zien een lange weg voor ons 
(Kerkstraat Huizerweg). Alles is hier 
vrijwel zonder enig geboomte, 
maar wanneer wij die weg ten 
einde zijn, zal het frisse groen ons 
weer menig schaduwrijk plekje 
bieden. Ter rechterzijde van de 
weg zijn rogge- en boekweitvel-
den, afgewisseld door bebouwing 

met erwten en aardappelen. 
Na ruim een kwartier wandelen 
hebben we de grote straatweg 
bereikt. Wij passeren de tolboom 
(eind Huizerweg). Op de hoek staat 
een kleine herberg, de Gooische 
Boer (Huizerweg, hoek Amersfoortse 
straatweg).

Wij gaan links om, de richting 
naar Naarden. Voortwandelend 
komen wij aan het logement, alge-
meen bekend als Jan Tabak. Tegen-
over dit logement zien we de trotse 
beukenlaan die toegang geeft tot 
het bos en het landgoed van de 
heer Bredius. De onmiddellijke na-
bijheid van dit landgoed met zijn 
verrukkelijke wandelingen geeft 

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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aan dit logement een groot voor-
recht.
Wij wandelen de beukenlaan op 
en gaan weldra een royale brug 
over (nu direct na viaduct over A1). 
Wij zijn op de plaats waar eenmaal 

Hoog-Bussum heeft gestaan. Na 
een wandeling door de bossen met 
zeldzaam zwaar en gaaf geboomte 
gaan we over Krailoo terug, door 
het akkerland van de Eng (nu Bus-
sum Oostereng). Weldra staan we 
weer in het oude dorp en na wat 
eau de cologne gekocht te hebben, 
die in de Bussumsche reukwater-
fabriek is vervaardigd, spoeden we 
ons naar het station.
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Links villa Gooilust. 

De Gooische Boer. De Rozenboom in 1910.


