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Anthonie Daniël Verschuur is 
handelaar in edelstenen.  Op 16 
oktober 1900 koopt hij het eer-
ste stuk grond voor zijn villa 
in Bussum voor 2.400 gulden. 
Een jaar later koopt Anthonie 
er nog 230 m2 bij. In 1902 ver-
werft  Anthonie nog een snip-
per grond van 69 vierkante me-
ter voor 966 gulden. Het stuk 
vanaf de hoekwinkel met het 
tegelplateau Van Houten Cacao 
tot aan de Albrechtlaan is nu 
van hem. De bouw kan begin-
nen. Bij het betrekken van de 
villa in 1903 is de laan inmid-
dels vernoemd naar Koos de la 
Rey, de Zuid Afrikaanse strijder  
tegen Engelse bezetting van 
Zuid Afrika. Het is een van de 
eerste villa’s aan de noordkant 
van de Generaal de la Reylaan 
en daarmee de eerste villa van 

het Prins Hendrikpark.

Feestelijk Bussum
Bussum had als jonge forensen-
gemeente iets feestelijks, iets chi-
ques, iets exclusiefs. Tegenover de 
villa staat het hotel Vlietlaan in 
neo-klassieke stijl, met klassieke 
zuilen naast en een tympanon 
boven de ingang, een gezond-
heidstempel! Een zonnige serre 
op het westen is aangebouwd om 
van     de  buitenlucht te kunnen 
genieten en de zon te zien onder-
gaan. Aan de Stationsweg staan 
chique winkels met fraaie gevels 
en een hotel. De gevels zijn ver-
sierd met torentjes en bekroond 
met gevelstenen met de zon en de 
maan.
Voor de dames is er de winkel 
met  ‘Bensdorp’s Cacao en Cho-
colade’ en de winkel op de hoek 

verkocht ‘Van Houten Chocolade’. 
Voor de heren was er ‘Tabak van 
Jan Lub’ met de fijnste cigaren. 
Voor de gezondheid stond rechts 
van Lub een melksalon.
Aan de overkant van de spoorlijn 
staat het chique hotel Nieuw Bus-
sum. Met zijn galerijen rondom 
geeft het de indruk van een her-
stellingsoord waar de gasten de 
zuivere lucht kunnen inademen 
van de Gooische bossen en de 
heide.

Het Gooi heeft  rond 1900 voor 
de forensen iets vitaals, iets ge-
zonds, iets vrolijks. Het Gooi is 
de plaats om te herstellen van de 
Amsterdamse drukte, zijn vieze 
lucht en stinkende grachten. In 
Amsterdam woon je in smalle 
huizen, smalle trappen, geen 

tuin voor en achter geen uitzicht. 
In het Gooi kun je in de ‘breed-
te’ wonen: een tuin rond je hele 
huis, franse deuren aan de voor- 
en achterkamer om zo de ‘na-
tuur’ in te stappen. En de grond is 
goed. De trein brengt Amsterdam 
dichtbij het Gooi, amper een half 

uur rijden. In Amsterdam werken 
en in het Gooi wonen is goed te 
combineren sinds de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij 
haar rails voor het Oosterspoor in 
1874 langs Bussum heeft gelegd. 
Geen wonder dat rond dit station 
‘Mokum op het Zand’ gaat ont-
staan.

Over de Bussumse zandwegen 
draven paarden met koetsen en 
sjeesen, voor rijplezier, voor be-
stellingen of voor doktersbezoek, 
een slagersfiets, een bakkerskar 
en veel voetgangers. Bussum is 
nog een landelijk dorp met  in 
1903 zo’n 7.500 inwoners.
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De eerste villa van het Prins Hendrikpark (I)

Spoorwegovergang en Generaal de la Reylaan.

Hotel Nieuw Bussum. De villa.


