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De winkel aan de Brinklaan 81 
in Bussum, Old England Heren-
mode, ziet er chic en sophisti-
cated uit, maar de gevel maakt 
een fantasieloze indruk. Dat is 
ooit anders geweest.

Lees hieronder de geschiedenis 
van het pand waar decennialang 
opticien Van den Bergh in huisde.

Brillenwinkel
Het pand is in 1880 gebouwd. 
We weten niet welke zaak er van 
1880 tot 1905 in zat, maar in het 
laatstgenoemde jaar opende L. 
van der Flier er een bloemenzaak. 
In 1921 verhuisden de heer en 
mevrouw J.D. van der Bergh, die 
vanaf 1916 een brillenwinkel in 
de Kapelstraat hadden, naar het 
winkelpand aan de Brinklaan 
81. Natuurlijk behelsde een bril 
dragen destijds bij lange na niet 
wat het op het ogenblik doet. Een 
bril was een noodzakelijk kwaad 
en alleen maar om mee te lezen. 
Van den Bergh verkocht, maakte 

en repareerde niet alleen brillen, 
maar had ook luxe artikelen zoals 
kamer- en buitenthermometers, 
barometers, verrekijkers, hoogte-
zonnen en dergelijke.

Fraaie gevels
In de jaren 50 werd de zaak over-
gedragen aan de dochter, me-
vrouw M.J. Lubsen-van den Bergh, 
en haar man W.R. Lubsen. Tot de 
jaren 60 van de vorige eeuw waren 
de gevels van het stukje Brinklaan 
tussen Havenstraat en Kerkstraat 
een sieraad in het centrum van 
Bussum. Kijk maar: Brinklaan 
77A/hoek Havenstraat was de 
herenmodezaak Noordman (nu 
America Today), daarnaast zat wo-
ninginrichting Slabbers (nu Sleep-
well). De nummers 81, 83 en 83A 
vormden een mooi ensemble: op 
81 Van den Bergh Optiek, op 83 
een comestibleswinkel en op 83A, 
het hoekpand, kantoorboekhan-
del Blommesteijn. Dan het plant-
soentje voor het fraaie raadhuis in 
neo-renaissancestijl uit 1885 met 

Het pand Brinklaan 81 in Bussum

 ¢ De zijkant van Brinklaan 81 na de sloop van 83 en 83A (1983).

de Raadhuistraat rechts ervan, en 
helemaal op de hoek met de Kerk-
straat een kast van een villa. Ooit 
was dat de Villa Gooilust van de 
familie Vroom, later het bejaar-
denhuis Huize Brinkhof (waar nu 
Scapino is). En vergeet op dit stuk-
je Brinklaan ook de overzijde niet 
met achter het prachtige smeedij-
zeren hek de grote voortuin van 
klooster en meisjesinternaat Ma-
riënburg.

Sloop
Twee beeldbepalende panden wer-
den hier in de jaren 60 gesloopt: 
het raadhuis en de villa. Vooral de 
sloop van het raadhuis wordt door 
velen nog steeds betreurd. Op de 
plek van Villa Gooilust kwam een 
Albert Heijn en toen die verhuis-
de naar de Veerstraat kwam Sca-
pino erin. Nadat de plek waar het 
raadhuis had gestaan lange tijd 
onbebouwd was geweest, kwam 
in de jaren 80 het centrumplan 
tot uitvoering.

Op de Raadhuisgronden kwam De 
Nieuwe Brink. Maar eerst werden 
in 1983 de panden Brinklaan 83 

en 83A gesloopt. In de jaren daar-
voor had de gemeente het sloop-
pand nummer 83 ter beschikking 
gesteld aan de Stichting Vrouwen 
Trefpunt: Het Bussumse Vrou-
wenhuis. Hier ontmoetten en dis-
cussieerden vrouwen met elkaar. 
De sloop lokte een protestdemon-
stratie uit, waarbij vanuit de bo-
venramen tientallen lange linten 

hingen en een spandoek met de 
tekst ‘SLOOPKADO VOOR CDA/
VVD SLOOPBELEID’.

Verslechtering
Nummer 81 van Van den Bergh 
Optiek moest tijdens en na de 
sloop worden gestut met een sta-
len constructie om instorten te 
voorkomen, totdat de nieuwbouw 
er tegenaan werd gebouwd. En de 
winkel kreeg een nieuwe gevel in 
een stijl enigszins passend bij de 
belendende nieuwbouw. De nieu-
we situatie was een dusdanige 
verslechtering dat mevrouw M.J. 
Lubsen-van den Bergh, de eige-
nares, een planschadevergoeding 
kreeg als gevolg van de uitvoering 

van dit deel van het centrumplan. 
Het pand was in waarde gedaald 
als gevolg van de nieuwbouw en 
er waren kosten gemaakt voor 
de architect die toezicht hield 
tijdens de afbraak van het naast-
gelegen pand. De uitkering van 
ruim 50.000 gulden was toen een 
aanzienlijk bedrag.

Omstreeks diezelfde tijd werd 
Van den Bergh Optiek overgeno-
men door Ernst Optiek en nog 
later kwam Optiek Groeneveld. 
In 1998 verhuisde de herenmode-
zaak Old England van de Nieuwe 
Brink 5 naar de Brinklaan 81. 
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Klaas Oosterom

 ¢ Een barometer van Van den 
Bergh, 100 jaar oud. ¢ Brinklaan 81 in 2022.

 ¢ Sloop van het oude raadhuis in 1961.

 ¢ Brinklaan 81, 83 en 83A omstreeks 1950.

Restant van een karakteristiek winkelensemble

Foto: redactie Gooi- en Eemlander (gooienvechthistorisch.nl)

Het mooiste klaslokaal van Nederland!

Toen in augustus 1939 door de dreigende oorlog in heel Nederland 
de mobilisatie werd afgekondigd, stroomde Muiden (als onderdeel 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) vol met soldaten. Vrijwel alle 
openbare gebouwen – dus ook de scholen – werden gevorderd en 
ingericht als kazerne. Dat gold niet voor de kerken en ook niet voor 
het Muiderslot en zo kwam het dat de lagere-schooljeugd (die in 
eerste instantie vrij kreeg) in deze gebouwen onderwezen werd.  
We zien de ridderzaal van het slot, ingericht als leslokaal.


