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Oorspronkelijke boerderij stond in gebied Molenbergen

Spiegelhoeve, een boerderij in het Spiegel
In de Gooibergbuurt, aan de
rand van het Spiegel, staat aan
de Plaggenweg 5 tussen huizen
en flats uit de tweede helft van
de vorige eeuw een schijnbaar
oude boerderij. De boerderij is
gebouwd in 1985, maar op dezelfde plek en met de zelfde materialen als de afgebroken boerderij.
Oorspronkelijke boerderij
Oorspronkelijk was het een boerderij van vóór 1870, toen het gebied nog Molenbergen heette.
Mogelijk was het ten tijde van
de sloop de oudste boerderij in
Bussum. De boerderij had een
asymmetrische voorgevel. De
‘voordeur’ zat aan de zijkant van
het pand. De boerderij had een
rieten kap en een houten achtergevel met openslaande deuren. Er
was geen hooiberg, maar wel een
apart staande paardenstal. Achter
de boerderij stond een rode beuk.

Geschiedenis
Als vroegere bewoners worden
Hazelaar, Dorresteijn en De Graaf
genoemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er huzaren ingekwartierd en in de jaren vijftig
zat er de eieren- en melkhandel
van Piet de Graaf. Daarna hebben een toneelvereniging en vogelvereniging Vobuna nog van
het pand gebruik gemaakt en het
is ook nog een opslagplaats voor
verpakkingen geweest. In de jaren zestig wilde de gemeente de
oude huizen en huisjes in de Gooibergbuurt slopen en er huizen en
flats laten bouwen. De boerderij
bleef weliswaar gespaard, maar
verkrotte gaandeweg en werd tenslotte onbewoonbaar verklaard.
Guul Nap
In 1981 zocht de gemeente een
koper die het pand wilde restaureren. Er meldden zich vijftien
gegadigden die het pand voor de

¢ De herbouwde boerderij.
gevraagde 50.000 gulden wilden
kopen. De 32-jarige Nanning Nap
(roepnaam Guul) was de gelukkige. Hij kocht het pand in januari
1982. Hij deed via de krant een
oproep om hem bij de restauratie van de boerderij te helpen. Er
meldden zich wel dertig mensen.
Sommigen van hen werden goede
vrienden.

¢ De boerderij tijdens de sloop (1983).
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Restauratie
Tezamen met zijn aanstaande
schoonvader Gerard Langemeijer
braken ze het pand tot de grond
toe af om het daarna weer in de
oude luister te kunnen opbouwen; een karwei dat drie jaar
duurde. De (Utrechtse) stenen
van de buitenmuren moesten
stuk voor stuk worden afgebikt.
Dat was een van de manieren om
de materiaalkosten te drukken.
De boerderij en de schuur zijn
zoveel mogelijk in authentieke
stijl herbouwd, inclusief de lage
deurhoogten. Anders dan vroeger
kwam er een kelder in. Op 16 mei
1985, Hemelvaartsdag, werd de
woning op traditionele wijze ingewijd. Dat gebeurde door een oude
bede uit het Sanskriet, uitgesproken door een van de vrijwilligers.
Het pand kreeg de naam ‘Spiegelhoeve’. Zo werd de buurt verrijkt
met een mooi pand, dat de historie van het gebied levend houdt.
Guul, zijn vrouw Bernadette en
hun dochtertje Stephanie betrokken de boerderij, waarin nog veel
moest gebeuren.
Breedveld
Ze maakten het pand met begroeiing, groen en bloemen tot
een sieraad voor de omgeving.
In 1992 veranderde het uitzicht
van de boerderij ingrijpend: het
tegenover de boerderij gelegen
Majellaziekenhuis sloot in 1990
zijn deuren en werd in 1992 gesloopt. Op die plaats kwam een

woonpark. Het huwelijk van de
Naps werd in 2015 ontbonden.
Bernadette bleef in de voorste
deel en dochter Stephanie ging
in het achterdeel wonen. In 2018
overleed Bernadette. Dat jaar
moest ook de prachtige rode beuk
geveld worden. Recentelijk, op
23 juli 2022, overleed Guul Nap
op 72-jarige leeftijd. Roland en
Marcellien Breedveld hebben met
hun gezin de boerderij overgenomen met de belofte de authen-

¢ De boerderij vóór de sloop.

¢ Detail van de voorgevel.

tieke stijl te respecteren en het
prachtige restauratiewerk van
Guul en Bernadette voort te zetten. Een van hun plannen is om
het bijna 40 jaar oude rieten dak
te vernieuwen.
Bronnen:
diverse knipsels archief HKB,
Stephanie Nap en Roland Breedveld
Klaas Oosterom

