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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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De Bussumsche Courant be-
steedt op zaterdag 13 februari 
1965 een hele pagina aan de 
stand van zaken bij tien jaar 
uitvoering van het zogenoem-
de Spiegelplan. De villawijk Het 
Spiegel dreigt al lange tijd te-
loor te gaan door grootschalige 
leegstand en verwaarlozing. 
De grote huizen blijken onver-
koopbaar en onverhuurbaar. 

Alleen voor gebruik als “rust-
huis” is er nog een markt. In 
1954 voorspelt wethouder Bou-
ma dat er over tien jaar niets 
meer over zal zijn van het oude 
Spiegel. 

Het gemeentelijk reddingsplan 
bestaat uit de aanleg van riole-
ring en bestrating. Straatverlich-
ting. Maar vooral: woningen. 
Geef als gemeente de bouwmaat-
schappijen vrij baan: laat ze de 
leegstaande villa’s afbreken en 
door betaalbare nieuwbouw ver-
vangen. Het Spiegelplan wordt 
zonder veel woorden door de ge-
meenteraad goedgekeurd en in 
uitvoering genomen. De Bussum-
sche Courant krant berekent dat 
er in die tien jaar zo’n 200 wonin-

gen in Het Spiegel zijn bijgeko-
men. Vooral flatwoningen. 
Het had sneller gekund, stelt de 
krant, met spijt. Door vertragin-
gen in de vergunningenproce-
dure en door financieringspro-
blemen is het tien jaar geleden 
gestelde doel niet gehaald. Maar 
het vervangingsproces is nog 
niet ten einde. De Bussumsche 
Courant: “Bouwers zijn er de 
afgelopen tien jaar geweest; ze 
zullen ook de komende tien jaar 
proberen oude villa’s in het Bus-
sumse Spiegel op te kopen en te 
slopen om daarna op de vrijko-
mende grond hoogbouw te ‘ple-
gen’. Het is een ontwikkeling die 
men niet kan tegenhouden, om-
dat het steeds moeilijker wordt 
grote, oude villa’s te bewonen en 

te onderhouden.” De lezer wordt 
gerustgesteld: “Het oude karak-
ter van het historische Spiegel zal 
langzaam maar zeker verdwij-
nen, maar de praktijk heeft in 
de afgelopen tien jaar bewezen, 
dat het nieuwe karakter bepaald 
geen zielloos-zakelijke wanscha-
penheid behoeft te zijn”.  
Ergens in de daaropvolgende ja-
ren is een kentering gekomen 
in deze ontwikkeling. In 2007 
maakte de toekenning aan het 
Spiegel van de beschermd dorps-
gezicht-status een einde aan de 

dreiging van “zielloos-zakelijke 
wanschapenheid”. 

Hans Jonker

Vijftig jaar geleden. Februari 1965
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