
De buurt ontfermt zich over Jan. Hendrik 
Ritbergen en Pieter Jacobsz brengen 
hem met paard en wagen naar een kloos- 
ter in Brabant. Zij krijgen medicijnen en 
gaan weer terug naar Bussum. 
Op 25 februari 175 1 wordt een request 
van de buurmeesters aan de schepenen 
van Naarden toegewezen waarin zij 
verzoeken Jan te mogen vastzetten. Hij 
is door " ir? i~ocei~t ie  en 
kranksinnigl?ijd huijten staat geraakt 
ilan het gebrrrijk siji~er gesonde ver- 
mogens, als nu daar bij ook seffens 
steeds best: Sij met quaad en vuil- 
aardige concepten, Sulks dat  
ingei)alle densel\fen nier binnenshuijs 
geholiden en bewaard word niet 
sonder reeden te dugter~ staan de  
allergei~aarlijkste geipolgen er? droe- 
vige onl~ijlen." In dit zelfde verzoek 
verklaren vrienden en familie "ten 
eenemale onmagtig te zijn" om bij te 
dragen in de kosten. 
De volgende dag, 26 februari, gaan 
Harmen de Jong en Willem Jansz ver- 
geefs voor Jan in Utrecht een plek zoe- 
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ken. Hendrik Ritbergen heeft in Bever- 
wijk meer succes. Jan wordt (met een 
nieuw hemd en kousen) naar Beverwijk 
gebracht. 

Paarden in Bussum 

Buiten het dorp Bussum lag vroeger een 
renbaan. Voor zover bekend, lag de eer- 
ste baan op de hei tussen Bussum en 
Hilversum. Daarna kwam de renbaan 
Cruysbergen achter de Franse Kamp- 
weg en de Nieuwe 's-Graveland-seweg. 
En tot 1940 kon de liefhebber van 
paardensport terecht op Sportpark Zuid, 
waar drie grote tribunes zitplaatsen bo- 
den. Na de oorlog was er in Bussum 
voor het concours-hippique geen moge- 
lijkheid meer. 

Uit een toegewezen request van 5 mei 
175 1 blijkt dat, in tegenstelling met eer- 
dere uitspraken van de schoonfamilie, 
Jan nog enige effecten in zijn bezit had. 
Hiermee zou althans een deel van de 
inmiddels gemaakte kosten gedekt kun- 
nen worden. De voogden - de familie 
Breet - van de oudste zoon proberen 
zoveel mogelijk geld en goederen op te 
eisen. Daarom vragen en krijgen de 
buurmeesters en de armmeesters het 
mandaat om op te treden als curatoren 
van Jan. 
Op 9 juli 175 1 halen de buurmeesters 
Harmen de Jong en Marten Gijsberts 
(van de Berg) Jan weer terug uit Bever- 
wijk. 

Het verdere verloop van de affaire ver- 
dwijnt weer in de schaduw van de tijd. 
De totale kosten voor rekening van het 
buurtschap bedragen echter ongeveer 
f 200,-. De ontvangst voor de schapen- 
mest was in 175 1 f 261 ,--. 

Bert de Beer 

Er schijnen zelfs paardendraverijen te 
hebben plaatsgevonden op de Vliet- 
laan. 

Herinnert u zich nog iets over evene- 
menten met paarden in Bussum? Heeft 
u hiervan foto's? Laat dit de redactie 
van het Contactblad dan weten: 
mevr. J. Vos. 
Hamerstraat 106 
1402 PX Bussum. 
Telefoon: (035) 693 67 10. 
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