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Vijftig jaar geleden. Negentiende eeuwse toestand!
In de Bussumsche Courant van 
12 april 1965 wordt de rommeli-
ge situatie in de Karbouwstraat 
gehekeld. Een deel van de straat 
is onbebouwd gebleven en fun-
geert als vuilstortplaats. Door 
dit gemopper beschikken we 
nu over een unieke krantenfoto 
van een bijzondere plek in Bus-

sum. U kijkt op de achterkant 
van het winkelblok aan de Hui-
zerweg, rechts zijn de huizen 
aan de Keizer Ottostraat te zien. 
Nadat alsnog de bebouwing van 
de Karbouwstraat is voltooid 
kan deze situatie niet meer zo 
in beeld worden gebracht. 

Weinig mensen weten dat achter 
bakkerij Kwakman een van de 
oudste fabriekspanden van Bus-
sum staat. Ook minder bekend is 
het feit dat de zuidkant van de Hui-
zerweg tot 1902 tot de gemeente 
Hilversum behoorde. Zoals altijd 
en overal worden vervuilende in-
dustrieën zo ver mogelijk buiten 
de bebouwde kom gehouden. Zo 
ook in Hilversum anno 1899. De 
chemische fabriek “Jumbo” (die 

onder meer schoensmeer produ-
ceert) krijgt toestemming om zich 
aan de straatweg Bussum-Huizen 
te vestigen. De gemeente Bussum 
wordt niets gevraagd. Drie jaar 
later, in 1902, krijgt zij de fabriek 
gratis bij de grondruil die haar de 
Ooster- en Westereng oplevert. 
Door de combinatie met de naast-
gelegen leerlooierij Koelit (ook 
door Hilversum op de oude ge-
meentegrens toegelaten) ligt dit 

gedeelte van de Huizerweg ja-
renlang in een kwalijke reuk. De 
looierij zal in 1932 in vlammen 
opgaan. De bouw van de Godelin-
debuurt en later de aanleg van de 
Bison-, Wisent- en Karbouwstraat 
plaatsen de voormalige Jumbo-
fabriek midden tussen de bebou-
wing.
Omlopend langs de rechterkant 
van het winkelblokje aan de Hui-
zerweg en vanaf de Keizer Ot-
tostraat is het negentiende eeuw-
se schoensmeerfabriekje te zien. 
Nu bakt Kwakman er zijn sloffen.

Hans Jonker

De fabriek aan de Karbouwstraat in 1965.

Uit de Gooi en Eemlander van 29 juli 1899. Tafereeltje in de Karbouwstraat in 1955.     

Advertentie uit 1899.


