
Wandelen in Bussum 

Wandelen in Bussum, doen we dat nog 
wel? We hebben immers allemaal een 
fiets of auto en veelal haast. Rond 1925 
zag men practisch alleen voetgangers op 
straat, de 'loopjongens' op de fiets urtge- 
mderd. Als mijn moeder boodschappen 
gmg doen m het dorp mocht ik wel eens 
mee. Aan die wandelmgen heb ik niet 
d e  goede herinneringen, want mijn 
moeder ontmoeae nog wel eens kennis- 
senopstraatendiegmgzezomaarniet 
voorbij. Een kwartiertje babbelen duurde 
een eeuwgheid voor mij. Uiutlend was 
het ook als ze kleding met je ging kopen. 
Emdeloos werd er gewilrt en gewogen en 
destofEmbetastwantdekwaùîeitmoesì 
zodanig zijn dat het kledingstuk lang mee 
kon. Mijn jongere broertje kon er dan 
ook nog plezier aan beleven. Kwaliteit 
was vroeger eis N. l en 'op de groei' eis 
nr.2. Mip moeder nam nooit de bood- 
schappen mee naar huis; dat werd ook 
niet verwacht door de winkeliers. P a e s  
werden altijd keurig dezelíüe dag thuis- 
bezorgd door een loopjongen. Soms 
mocht ik wel eens mee naar het huis van 
mijn grootouders. Dat was maar een 
kleine wandelmg van Boslaan 2a naar 
Koningslaan 11. Je moest netJes op je 
stoel blijven ritten, maar het loonde wel 
de moeite. Want als de oudewdse ka- 
mer geleidelijk vager werd door de in- 
vallende schemermg stond mijn moeder 
op en prutste dan een tijdje aan een 
vreemdsoorhge lamp, die ze venmlgcm 
met een lucifer cmtstak. Het resultaat was 
iedere keer verbI&d, want plotselmg 
gloeideerhvlammetJeendatdmmetje 
werd steeds grotm. De meubels en de 
mensai m & kamer wedm weer duide- 
lijk zichtbaar. Het eerst zag ik altijd de 
wi#e pipekop van & Dwtse pijp die 

mijn grootvader rookte. ïhuis hadden we 
niet z& mooie lamp. Bij ons draaide 
mijn moeder een knopje om en floep de 
kamer baadde direct in het feUe el&- 
sche licht. Die vreemde s e e  dat er 
nog mensen wam die gaslicht hadden is 
mij nu altijd nog niet duidelijk. Vermoe- 
delijk hebben vooral de oudere mensen 
de overgang van gas op electriciteit uit- 
gesteld vanwege de rompslomp die dat 
meebracht. 
De vrij lange weg naar school legde ik op 
mijn korte b w e s  m een kwartiertJe af: 
d.w.z. 2 maal per dag heen en weer was 
dus dagelijks een uur wandelai bij regen 
en zonneschijn. 
In mipi jeugd is beslist niet de basis g e  
legd om over wandelen m Bussum te 
schrijven, maar gehd&g heeft mijn 
vrouw kennelijk andere jeugáervaringen 
gehad, want rond 1985 begon zij met 
groepjes belangstellndai te wandelen 
door het Spiegel. Na afloop ontmoette ik 
wel eens zoh groepje wandelaars en die 
spraken veelal zeer enthousiast. Zij had- 
den veel dmga gezien, waar zij vroeger 
nooit acht op haddeai geslagea. Gewen- 
ning is een slechte gids. Het is opvallend 
dat nieuwe bewoners dikwijls meer op- 
vangen van de hen nog vreemde omge- 
wig dan de eigenheimers. 
J a m  g e 1 6  reed ik met & fiets vauaf 
de Zwarteweg de Meerweg af richtmg 
Nassaulaan en kreeg de dwaze inval m.@ 
blik alleen te mmren op & dakai 
vandehuizenImksenre&svan&weg. 
Het redbat  was verbluffid. De mor- 
me variatie m ckmstrudies ai dakbe- 
dekkmg was geweldig gr&. Zo zou 
nooitmeereenlaanofstraatbebouwd 
kmmen worden. En m tid kan dat ken- 
nelijk niet meer. VARIATIE! het sleu- 
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tehvoord om iets van het eigene van het 
Spiegel te kunnen aanvoelen. De ï-hston- 
sche Kring Bussum vaocht mijn vrouw 
een aantal wandelingen op papier te zet- 
ten. Het zijn er dne geworden; van elk 
ongeveer 1 uur. Bij de beschrijving is een 
duidelijke muttkmt gevoegd. Het mor- 
deel van het kame is, dat men de route 
kan begumen q, het punt waar men het 
dichtste bij woont. De tekst m de folders 
is heel informahef en met vele &o's ver- 
lewndlgd. 

Wandeling 1 
Eventueel wtgaqppunt is de biblideek 
aan de Brmklaan, vandaar komi men via 
de Nassaulaan m het Nassaupark en ver- 
der door eai aantal lanen m het Spiegel. 
Onderschat u de Nassaulaan niet! In die 
laan stonden vroeger h e  viila's, na 
circa 1900 vehuwd tot wmkels. De ge- 
vels van de vilia's zijn beslist de moeite 
waard. 

Wandel i  2 
U m u n t  bibliotheek richtmg Koe- 
pelkerk en raadhuis via Prins Hen- 
dnklaan, Stati-, Gaieraai de la 
k y h n ,  Brediusweg, Wdem Bilder- 
dijklaan terug naar de biblioîheek. 

Wandeling 3 
Een complete Spiegehvan&img, ewnai- 
eel te begmnen bij de Kam van Biegel. 

Hiermee heb ik alleen summier even 
d e n  aanduiden waarheen de wandelin- 
gen u globaal voeren. De folders met de 
complete beschn~gen  kosten f 1,50 en 
kunnen worden besteld bij: 
De W r i s c h e  Krmg Bussum 
Hukrweg 54 
elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

Ofbij: de VW (Gooi en Vechtstreek), 
A. Dortsmrmplein lb  te Naarden 
tel: 6942836 

Ook kunt u mti,rmatie krijgen bij Mevr. 
A. Langemeijer-Lucassen Regentesse- 
laan 35 te Bussum. Tel: 69101 14. 

De Historische Krmg Bussum realiseert 
zich dat o.a. de ANWB en de Nederland- 
se Spoorwegen m zeer veel plaatsw 
aantrekkelijke wandelroutes h e b h  uit- 
gezetendathetdanbeslistnietgaat om 
aileen maar steúeu met oude gebouwen. 
Veelal gaat het juist om kleine rushge 
plaatsen, waarvan men relaxed huis- 
waartskankeren.Eaigoeder&om 
0okzelfrnaareensinBussumopstapte 
gaan. Wie weet komen er dan nog meer 
wandelmgen. 
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