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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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Donderdagochtend 7 januari 
1965. Groot alarm. Er is brand 
bij golfkartonfabriek Van Meurs 
aan de Franse Kampweg. De 
grote voorraad papier en lijm 
zorgt voor een vlammenzee die 
tot in de verre omtrek zichtbaar 
is. Nieuwsgierige toeschouwers 
zien hoe de bedrijfsbrandweer 
met hulp van de corpsen uit de 
naburige plaatsen probeert de 
brand te beperken en de ontplof-
fing van gasflessen en olietanks 
te voorkomen. Burgemeester en 
wethouders onderbreken hun 
vergadering en komen kijken. 

Nog jarenlang zal door de Bus-
sumers over deze “eindelijk weer 
eens een goede fik” worden nage-
praat.

De golfkartonfabriek vestigde zich 
in 1938 in deze uiterste zuidwest-
hoek van de gemeente Bussum. 
Tot de gebouwen van Van Meurs 
behoorde de villa die ooit het ‘ko-
loniehuis’ was van Walden, de 
idealistische leefgemeenschap van 
Frederik van Eeden. Ook het cho-
coladefabriekje dat K.P.C. de Bazel 
voor Van Eeden ontwierp stond 
tussen de productiehallen. Nog 

langer geleden lag hier het land-
goed Cruysbergen van de familie 
Rutgers van Rozenburg. Nu heeft 
dit ver buiten de bebouwde kom 
gelegen gebied een industriële be-
stemming. 

De brand van vijftig jaar geleden 
betekent zeker niet het slot van 
een volgend hoofdstuk in de be-
bouwingsgeschiedenis van deze 
uithoek. Binnen korte tijd worden 
op het voetbalveld van de fabriek 
tijdelijke opslagloodsen gebouwd 
en wordt een ambitieus nieuw-
bouwplan ontwikkeld. De brand 
zorgt ervoor dat het bedrijf een 
uiterst modern aanzien krijgt. Tot 
de stillegging in 1995 rijden de 
vrachtwagens van Van Meurs af 
en aan over de Franse Kampweg.   
Op het fabrieksterrein is nu ho-
recagroothandel Hocras geves-

tigd. Een blijvende herinnering 
aan de golfkartonfabriek is te 

vinden in de hal van het Bussumse 
raadhuis. Hier hangt nu het op 
palissanderhout geschilderde ta-
bleau uit de ontvangsthal van Van 
Meurs. Geschilderd door kunste-
naar Eppo Doeve, in 1968. Drie 
jaar na de goede fik.     

Hans Jonker

Vijftig jaar geleden. Januari 1965

Het hoofdgebouw in 1960.

De Bussumsche Courant van 7 Januari 1965. Van Meurs’ Golfcartonfabriek met de tijdelijke opslagloodsen achter.


