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‘J.l. Donderdagmiddag werd 
het stoffelijk overschot van den 
heer J.F. Everts onder zeer veel 
belangstelling teraardebesteld.’ 
Met deze gedragen bewoordin-
gen opende de Bussumsche 
Courant van 27 mei 1905 het 
bericht van het overlijden van 
Johan Frederik Everts, geboren 
in Arnhem op 19 oktober 1851. 

Everts trouwde in 1883 met Fem-
metje Brouwer uit Bussum. Het 
lukte hem om in 1884 als ge-
meente-architect van Bussum te 
worden benoemd. Hij ging wonen 
aan de Nassaulaan op nummer 
19. Bussum was net begonnen 
aan een opzienbarende expan-
sie die Bussum tot grote bloei 
zou brengen. Everts had langs de 
nieuwe spoorlijn in 1881 een bri-
kettenfabriek gebouwd voor C.J 
van Veen, die het begin zou blij-
ken van het Bensdorpcomplex. 
In 1888 tekende hij op hetzelfde 
terrein voor Bensdorp de choco-
ladefabriek. Zijn eerste wapenfeit 
in dienst van de gemeente was 

meteen een enorme klapper: het 
Raadhuis aan de Brinklaan uit 
1884. Het werd met veel tamtam 
geopend door burgemeester Van 
Suchtelen van de Haare, die het 
gebouw het mooiste raadhuis van 
de wereld vond. De sloop ervan in 
1961 is veel Bussumers nog steeds 
een doorn in het oog.

 Scholenbouwer
‘Onder de velen die de baar volg-
den, merkten wij op onzen Bur-
gemeester, den Gemeentesecre-
taris, de Wethouders, de hoofden 
van Scholen,’ stond in de krant. 
Het brandweercorps legde een 
krans. De samenstelling van dit 
gezelschap was niet toevallig. 
Everts had in 1885 de Koning 
Willemschool aan de Landstraat 
gebouwd, een betrekkelijk recht-
toe-rechtaan gebouw, dat door de 
jaren heen niet alleen als lagere 
school dienst zou doen, maar ook 
als ambachtsschool en later zelfs 
als filmmontagewerkplaats en 
opslagplek van decors en rekwi-
sieten van de Nederlandse Tele-

J.H. Everts, bouwer van het oude Raadhuis

De voorstelling kan beginnen!

‘Televisie-kijken voor bejaarden’ kopte de Naarder Koerier. In 1966 
had nog lang niet iedereen televisie. Toen op 10 maart prinses 
Beatrix en Claus in het huwelijk traden, werden in de Weeshuiska-
zerne de tafels op elkaar gestapeld, televisies er bovenop, en kijken 
maar! Er waren ruim 150 aanmeldingen, en wie geen vervoer had, 
werd thuis opgehaald.

 ¢ Het raadhuis uit 1884.

visie Stichting (NTS). Het werd 
in 1983, bijna 100 jaar na de ope-
ning, afgebroken. In 1898 bouw-

de Everts aan het eind van de 
Brinklaan (tegenover het huidige 
Esso-tankstation) de Koningin 
Wilhelminaschool. Dat gebouw 
had heel wat meer allure dan 
de Koning Willemschool. Het 
was namelijk de bedoeling, dat 
treinreizigers door de aanblik 
van dit prachtige gebouw zouden 
worden verleid om naar Bussum 
te verhuizen. Vandaar de plek: 
weliswaar ver buiten de toenma-
lige bebouwde kom van Bussum, 
maar wel goed zichtbaar vanuit 
de trein. Tegenwoordig zouden 
we dat een zichtlocatie noemen. 
Everts was ook de architect van 
de Prins Hendrikschool aan de 
Oud-Bussummerweg, die op het 
moment van zijn overlijden nog 
in aanbouw was. Dat de brand-
weer present was, sprak vanzelf: 
naast zijn werk als gemeente-
architect was Everts ook opper-
brandmeester. 

Prins Hendrikpark
De meeste door Everts ontworpen 
openbare gebouwen zijn inmid-
dels onder de slopershamer ge-
vallen, met uitzondering van de 
Prins Hendrikschool, die thans 
als Vondelschool nog steeds flo-
reert en onlangs zelfs de status 
van gemeentelijk monument 
heeft gekregen. Villa’s van zijn 
hand zijn er nog wel, bijvoor-

beeld Koningslaan 19, Nieuwe ‘s-
Gravelandseweg 11, Willemslaan 
2, Willemslaan 34, Nassaupark 1, 
3, 5 en 7. In Nassaupark 1 ging hij 
in 1899zelf wonen.

Van blijvende betekenis is zijn 
stedenbouwkundig ontwerp van 
het Prins Hendrikpark uit 1900, uit 
verschillende inzendingen geko-
zen ‘als uit schoonheids en financi-
eel oogpunt het meest voordeelig’. 
Het is onbegrijpelijk dat deze wijk 
destijds niet als beschermd dorps-
gezicht is aangewezen.

Begraven op zijn eigen begraaf-
plaats
Everts werd begraven op Algeme-
ne Begraafplaats aan de Nieuwe 
Hilversumseweg, die hij zelf in 
1885 had ontworpen. ‘Voor zijn 
ondergeschikten was de overle-
dene steeds een rechtvaardig en 
goed patroon, die geen billijken 
wensch onbevredigd liet.’ 

Nol Verhagen
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 ¢ De Wilhelminaschool.

 ¢ Nassaupark 1.

 ¢ De Algemene Begraafplaats.

‘Het mooiste raadhuis 

van de wereld’

Gemeente-architect ontwierp het Prins Hendrikpark en tal van gebouwen
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