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De koetsier was kennelijk wat slordig gezien twee advert.enties binnen enkel-e
dagen t ,tVERL0REN 2 zweep met beenen heft;

terug te bezorgen bij Koetsier villa Amaliar' ,

en : 'fVERL0REN : een rijtuig kussen,
teruq te bezorgen bij villa Amalia".

Na zijn overgang tot de Katholieke Kerk is Frederik van Eeden er eens op be-
zoek geweest. In zijn Dagboek schrijft. hij :

rrOp bezoek geweest bij de rijken kleeding koopman. Teer
bespraakt. Ik luisterde geduldig en bel.eefd'r.

Hij kreeg van de heer Vinke twee kerkplaatsen in de Vituskerk cadeau.Ook schonk
de heer Vinke een gebrandschilderd raam aan die kerk. Tevens was deade stuwen-
de kracht bij de bouw van het parochiehuis, het Vitusgebouw. Niet wetende dat
Bussum daardoor l-ater T.V.-stad zou worden : heel lanq zijn in Studio Vitus T.V.
programmas gemaakt.

Het definitieve einde van het Wandelpark was de bouw van de villa "ME0 V0ï0" ,
later genoemd Sinnehoeck. Dit fraaie pand, dat zeer vergroot werd, i-s-Ïn-f-98Z
afgebroken.
Daar ontluikt thans echter weer nieuw leven in het Spiegel.

0ctober l9B4
G, M. Lanqemeijer

Noq wqt. over_[et Nassagj:ark

Voor de 0oslerspoor. het Spiegel van de rest van het dorp afsneed, was de zand -
afgraving reeds tot in het Spiegel doorgedrongen,
De Veersloot langs de Veerstraat liep in westelijke richting door naar een ter-
rein dat over ca 2 hectare aL was afgegraven. 0mdat het zand per schip werd af-
gevoerd, moest het bedrijf worden gestaakt, want de boten konden niet door de
duiker, die onder de spoorlijn werd aangelegd. Het afgegraven gedeelte is enige
jaren al-s weil-and gebruikt, tot BÍegel het aankocht om er zijn Nassaupark op
aan te leggen,

Twee van de aanwezige sloten werden verbreed tot vÍjvers Izie de plattegrond bij
het artike.l- van Langemeijer], waarover rustieke bruggetjes zich bogen.

Toen na 1BB0 dwars'door het Nassaupark, vanaf de Spiegelstraat, de MiddenLaan
is aangelegd ten behoeve van de vi.l-labouw, moest die weg een grote boog be-
schrijven om de waterpartij, die als de Kom van Haverkamp bekend zou staan.

0p het kruispunt. van de Graaf Wichmanl-aan en de Middenlaan kwam één van de spaar-
zame lantaarnpalen te staan, Uie ons dorp in die dagen rijk was. Moest men zich
in het donker over straat begeven, dan liep men eenvoudiq van de ene naar de
andere lantaarnpaal De slraatverlichting stond daartoe vrijwel uitsluitend op
de straathoeken resp. wegkruisingen.

10

anusc
Markering



Het is in die tijd enlge mal-en voorgekomen, dat een argeloze wandelaar die
van de Spiegelstraat komend het Nassaupark inliep, op de l-antaarn afkoerste
en door de duisternis misleid pardoes de Kom van Haverkamp inliep. Weer op
de kant gekropen had hij de keus om ofwel druipend zijn weg te vervolg"n, ofbij een naburige villa aan te bellen met het verzoek zich bij de kachel te mo-
gen warmen en drogen.

M.J.M. Heyne

Noot red.
[Jver deze 'spiegel-perikelenr meer in de bijdrage van Heyne
[en boekje open over Bussum op pag. 17 v]gg.
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Fiorissimo ! Cees P. J. Bouman

Dagelijks uw bloemist
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BOERSMA MUZIEK bv
BRINKLAAN 76 BUSSUM TELEFOON 1 64 84

Grote collectie Piano's Vleugels,

orgels, kleine

muziekinstrumenten

en accessoires

Bladmuziek, Grote sortering
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