Villa
Delta,
tekening
van Teunis de jager

Villa Delta
Na de verzelfstandiging van Bussum in 1817 bouwde Jan
Herman Bodeman als een van de eersten er in 1821 een
villa, genaamd Delta. Mogelijk is de villa genoemd
naar de driehoekige vorm van het stuk grond, de
Griekse hoofdletter delta. Bussum was destijds een
armoedig dorp met circa 400 inwoners. Op de kadastrale kaart van de Gemeente Bussum uit 1824
(zie pagina 20-21) zien we dat Villa Delta tussen de
Veerstraat en de Nassaulaan ligt. De Nassaustraat
was er nog niet. Bodeman woonde in Amsterdam, en
gebruikte de villa als zomerverblijf. Al in 1811 was hij
bezig met grondaankopen in het Spiegel. Na zijn overlijden
wordt een grondeigendom in Bussum genoemd van ruim 15 ha.
Een van zijn vijf kinderen, Maria, trouwde met Simon Hendrik Veer, koopvaardijkapitein. Vanaf 1845 bewoonden zij Villa Delta, boden tevens onderdak aan
haar drie broers en in de loop van de tijd aan nog vijf neven en nichten. Op
de Verfraaiingkaart uit 1884 (zie middenpagina) zien we dat Veer de villa verbouwd heeft tot hofstede met stallen en schuren. Van deze villa is alleen een
tekening bekend uit 1890 door Teunis de Jager, tuinman in dienst van Veer.
Hierop zien we op het dak een windwijzer in de vorm van een zeilschip.

Nassaustraat 4,
Maison Le Blanc;
de eigenaar en zijn gezin

Naar Simon Hendrik Veer zijn de Veerstraat en het Veerplein genoemd, daar
hoort dus eigenlijk te staan S.H. Veerplein.
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In café Maison de Blanc,
nu Hünkemöller, kwamen
destijds de militairen uit
Naarden biljarten.

In de Nassaulaan zijn nog sporen van het verleden te vinden. De ingang op
17a is de voormalige ingang van Villa Nassau.
Achter de huidige Trekpleister op 18 is nog een
deel van een villa zichtbaar. Hier was vroeger gevestigd het schilders- en behangersbedrijf van de
fa. Bouwman. Voor het huis op de foto staat de
eerste Bouwman, afkomstig uit Wieringermeer.
Het rechts aangebouwde huis werd in de zomer
verhuurd aan gasten en is afgebroken. Hier kwam
het kantoor van de Bussumse Waterleiding.
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familie Bouwman
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Historische wandeling: Amsterdamse zomervilla’s in winkelhart

Nassaustraat,
richting Nassaulaan;
met aan het einde het
pand van Blokker

