
Finale: 1. Houtman (8 min. 15 215 sec.) 
2. Hilhorst (8 min. 19 1/10) 3. J. v.d. Berg (8 min. 28 sec.) 
4. H. v.d. Berg, 5. J. Groeman, 6. Guusting, 
7. Veerman, 8. Leeuwenhoek, 9. Woestenberg, 
10. J. v.d. Weg, 11. Broekhuis, 12. Kransen. 

Belast: 
1" serie: 1. P. de Pauw (9 min. 18 sec.), 

2. J.W. Sterke 3. Groot 4. Groeneweg 
2" serie 1. Bliek (9 min. 2 215 sec.) 

2. W. Kuit 3. J. Eijpe 4. L. Masiner 
Finale: 1. A. Bliek (9 min. 3 6/10) 

2. J. Eijpe (9 min. 6 6/10) 3. W. Kuit (9 min. 9 sec.) 
4. Sterke 5. De Pauw 6. Groot 
7. J. Groeneweg 8. H.P. Massie 

Ten slotte 
Voor dit artikel is gebruik gemaakt 
van artikelen en advertenties die in au- 
gustus 1933 verschenen zijn in het Al- 
gemeen Nieuwsblad voor het Gooi 'De 
Bussumsche Courant'. Deze krant, in 
het bezit van de gemeente Bussum, be- 
rust tegenwoordig in het Stadsarchief 
Naarden. 
Het is mij niet bekend of er na augus- 
tus 1933 nog wedstrijden met trans- 
portfietsen in Bussum zijn gehouden. 

Voor aanvullingen d o f  correcties 
houd ik mij aanbevolen; u kunt deze 
sturen naar de redactie van dit blad, 
Hamerstraat 1 M, 1402 PX Bussum.. 

De Historische Kring Bussum beschikt 
over een videoband waarop onder an- 
dere de door Polygoon op 23 augustus 
1933 gemaakte filmopnamen van de 
transportfietsenwedstrijd te zien zijn. 

Johan H.M. Klijnman 

Hoe het toen was... 
Herinneringen van de heer H.C. Krijnen, geboren op 21 juli 1901, aan de Historische 
Kring beschikbaar gesteld door zijn dochter ma;)lunnv T.  Krijnen. 

'Ik lig hier als een prinses' 

De zon stond r& laag toen wij op een 
late warme zumeravond op een bank za- 
tentege!Qover&flatKoIlingsbosop& 
hoek van de Koningslaan ai de Boslaan. 
Het was shi op drt avonduur en als van- 
zelf verwijlden onze gedachkm bij het 
Spieghel van vroegere tijdai. In onze 
herinnering zagen wij een smal bos- 
weggeSe, amuxnnd met eikt?nWhout en 
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hier en daar hoog oprijzende eikenb 
men. W- m het groen, cmzicbt- 
baar vanaf het bos-mdpad lag eai niet 
k l u n o p o v e i ~ o e k e r d ~ * m d  
daarad&% een scbarnele hooimijt. 
Daar woonde t& m het oorlogsjaar 1941 
Feim Domsbipi. Je h daar v q p ~  
bier k c p q  maar hoe zij daarvan kcm ie 
venbegrepenwijnkt. 
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Precies een dag later vertelde een toen 
82-jarige Bussumer H.C. Kripen aan 
ons de levensgeschiedenis van Feijtje 
Dorresteipi. Een geschiedenis typerend 
voor de armoedige omstandigtieden 
waarin vele Bussumers vroeger in de ja- 
ren rond 1900 leefden. 
Rijke Amsterdammers waren reeds vanaf 
1860 begonnen met het bouwen van 
fraaie villa's; eerst aan de Brmklaan dan 
aan de Nassaulaan en de Vlietlaan ver- 
volgens m het Spieghel. Hun rijkdom 
stak schnl af tegen de armelijke om- 
standtgheden waarander vele Bussumse 
ingezetenen leefden. Het was begrijpelijk 
dat da nogal forse weerstand opriep. De 
gemmkmad, grctendeels bestaande uit 
autochtone Bussumers, was dan ook niet 
bepaald toeschietelijk als die 
'vreemdelmgen' met voorstellen of 
waisen kwamen. Iets van die oude weer- 
standen ervaart men soms nu nog on- 
danks de sterk gewijzigde omstandig- 
heden. h verteller doorweefde zip 
verbaal over Feine dan ook met herinne- 
rnigeai aan die armoedige tijd. 

"Feijtje? Oh, natuurlijk heb ik die ge- 
kend. Ik was veel langs de weg." Zo be- 
gcn hij het verhaal met zichtbaar genoe- 
gen. 
's Maandags hadden de s c h d e r s  
hun 'vrije' dag. Zij bezorgden dan de 
door hai gelapte schoenen bij hun klan- 
teai en rekenden af. Meestal kreeg m a  
weer nieuw op te lappen schoenen mee. 
Op&Boschlaangekamengingmen 
'even naar beneden' zoals dat genoemd 
werd, om bij Feifle een biertJe te pikken. 
Datmo&todcwelwantmenwerlctede 
hele week lang en hard, td zaterdag- 
a d  12 uur. Men zeüe zich op een 
hauten bank in een van de open prieeltjes 
van fietmaaai aan een wankel tafeitje. 
Men kiepte een bieme van 5 cent vlug 
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naar binnen, een kort praatje en dan weer 
vlug weg. Maar langs het eikenlaantje 
dat iets verderop uakwam, dan viel het 
bezoek bij Feiïtje niet m op. 
Overigens was het de hele week druk in 
het Spieghel met 'loopjongens', veelal op 
een stevige fiets met een heel grote mand 
voorop. Vrolijk fluitend joeg men door de 
stille lanen om te gaan 'horen'. Meestal 
echter lagen de bestelboekjes al gereed 
op de keukentafels. Enkele uren later 
werden de bestellingen al weer thuisbe- 
zorgd. Dan had je nog de bakkers met 
hun zware handkarren, onder andere van 
bakkerij Walden, de melkboeren met hun 
hondenkar, de groenteboer soms met 
paard en wagen en niet te vergeten de 
lompenman en de draaiorgelman. 
Schoorstemvegers met hun hoge hoed en 
marskramers kwam je ook nog wel eens 
tegen. Verder had je nog Hilhorst met 
zijn wagentje met olieton erop. Hilhorst 
schonk de olie uit per kan voor de p&+ 
leumkacheltjes. Versaende van hen 
kenden ook de weg naar beneden naar 
Feine. 

Feijtje Rookenbrand zag het levenslicht 
m 1850 te Blaricum, leefde geruime tijd 
m Laren en trouwde met Johannes Dor- 
r&jn die vijf jaar ouder was dan zij. 
Het jong getrouwde paar betrok een 
boerderij aan de Herenskiat bij de Ie- 
penlaan. Het was daar toen nog erg lan- 
delijk. Wel lag er een bedrijfje van 
Dr. Fock m de buurt (W de fabriek 
van Bensdorp) waar brik- gemaakt 
werden. Verderop aan de Herenstraat en 
aan de Melkweg lagen enkele boerderijen 
evenals aan de P m .  Deze buurt 
werd vroeger 'de Achterbuurt' genoemd. 
Op de boerderij was het hard zwoegen 
voor Feifie. Dorresteip probeerde nog 
wat bij te verdienen als wagenvoerder 
(voerman), doch al hun inspanningen 
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leverden nauwelijks iets op omdat er 
ziekte onder het vee heerste. Noodge- 
dwongen verhuisden zij naar een boerde- 
rijtje op de Hilversumse Meent. Daar 
leed men veel verdriet omdat vele kmde- 
ren stierven aan tbc en het vee leverde te 
weinig verhensten op. Weer moest men 
verhuizen, de nood was hoog. Via de ge- 
broeders De Leeuw kon men voor f 25 
een bomvallige hut kopen aan de 
Boschlaan. Toen het gezin daar in 1889 
introk, zei Bertus van 9 jaar: "Moeder, 
hoe kunnen we daarin wonen?" 
Vader Dorresteijn ging werken aan de 
gasfabriek, opgericht in 1886 door Dr. 
Hafkenscheid aan de Zwarte Weg. In die 
tijd werd er 12 uur of langer gewerkt en 
men verdiende net niet genoeg om van te 
leven. Je moest alhjd maar tevreden we- 
zen, want God had nu eenmaal armen en 
rijken gemaakt. Eh korter werken, nee, 
dat kon niet. Men kon de arbeiders toch 
niet laten luieren, zo vond men. Ja, men 
had toen vreemde ideeën over de arbei- 
ders, maar die waren niet lui. In Bussum 
bestonden toen geen vakscholen. Met als 
gevolg dat je bij een baas in de leer 
moest. Men was erg blij als men een 
jaartje graús bij een baas mocht werken. 
Er is toen eens een vader erg boos ge- 
weest op zijn elfjarig zoontje, die aan het 
eind van de week twee kwartjes van zijn 
baas aannam. "Die ga je onrniddelhjk 
temg brengen, je bent m de leer! De af- 
spraak was dat je graús zou werken", zei 
de vader vertoornd. De baas loste het 
probleem op door het geld m een spaar- 
potte doen. 

In 1892 kon aannemer schevichaven, die 
veel werk m het Spieghel ondebnden 
had, de ellende m dat krot van Doneste- 
ijn niet meer aanzien. Per trekschuit liet 
hij afbraakhout uit Amsterdam komen, 
sloqrte de hut en bouwde er voor in de 
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Foto: Feijtje Dorredeijn en hom zaan &rCu 

plaats een klem huisje. Deze Schevidia- 
ven had een werkplaats m het Spieghel; 
achter perceel nr. 26 m de Graaf Flo- 
rislaan is deze werkplaats nog te vinden 
m gebruik als schuur. Er bestaat nog een 
fkto van het hele gezin Dorresteijn van 
vóór 1909. Vader, moeder, dochter en 
twee zoons staan trots voor hun huisje 
omgeven met heel hun rijkdom: een geit, 
twee bokken, een k a m e ,  kippen, hond, 
d u i d  en de kleine hooimijt voor de 
koe. Iets van een groe&ûhtje is ook te 
zien. Zo kon men zich m leven houden... 

Op een goede dag liet burgemeester Van 
Suchtelen van de Haare Feifle bij zich 
komen en vroeg haar of zij niet bij zijn 
vrouw wilde komen werken. Zijn vrouw, 
Sara geheten, kon moeilijk personeel 
houden en de burgemeester had gehoord 
dat Feifle onáanks al haar tegenslagen 
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een flinke ki3rakte~0lle vrouw was ge- 
bleven. Een sterke vrouw die door hem in 
staat werd geacht zip vrouw m de hand 
te houden. De volksmond had hem van- 
wege Sara '& czaar van Bussum' ge- 
doopt. Van Suchtelen van de Haare 
schijnt niet zo'n krachtge en voomitzien- 
demantezijngeweest. Zoleekhemeen 
water1eiding voor Bussum overbodig. 
Water uit je eigen pomp was volgens 
hem deugdelijker en goeákoper. 

Feifie nam het huishouden m handen tot 
ieders tevredenheid. Het waren wel lange 
dagai, samstot'savonds laaîendever- 
diensie was, als toen gebruikelijk, helaas 
zieer kang. Na haar werk moest ze nog 
voor haar gezin zorgen. Bij haar op tafel 
stond attifl eai kommetje water. Met dat 
water depte zij haar niet al te beste ogen 
omophetiateavonduurnogtekunnen 
zien bij het stoppen van de zwarte kou- 
sai. 

Toen de burgemeester ziek werd, raadde 
hij haar aan bier te gaan verkopen. Hij 
cíacht daarbij vooral aan de vele bouw- 
vakkers, want er werd nog volop ge- 
bouwd m het Spieghel. Hij hielp haar aan 
een vergunning en verzorgde een begm- 
Mxwraad. Dat de sch-rs en de 
loopjaigais zich verpoosden bij Feijtje 
heeft hij niet meer meegemaakt. Hij stierf 
m 1909. In dat jaar stierfook de man van 
Feifie. 
Later mod&n enkele vertrouwde klanten 
wel eens bij Feijtje m huis een borreltje 
drmkm, maar bij één cmvertogen woord 
staidmeidirectopstraat.Entoaizij 
blind werd was er niemand die ook maar 
éái glas te wemig ahkende. 

Feijtje Dorresteijn stierf 1 februari 1942 
in Soest op 92-jarige leeftijd en had toen 
18 van haar kinderen overleefd. Haar 
huisje was m 1941 afgebroken. 

Veel mensen uit haar directe omgewig 
stonden haar de laatste jaren bij, zo ook 
de familie Knjnen uit de Graaf Flo- 
rislaan. Toen mevrouw Krijnen haar 
's avonds in haar ouderwetse ijzeren bed 
had gelegd en lekker had toegestopt, 
mompelde de 90-jarige zachtjes heel te- 
vreden: "Ik lig her als een prinses." 

Een huisje vol tevredenheid. Feijtje was 
een diep gelovige vrouw. Zij g e l d  dat 
God verlossing brengt m menselijke 
nood. Hij was haar grote liefde, het licht 
in haar leven, sterker dan haar petrole- 
umlanqje. 
Voor velen m Bussum waren het armoe- 
dige tijden, maar merkwaardig genoeg 
was men over het algemeen redelijk te- 
vredai. Laugam is het villadorp welva- 
render geworden. Of allen slapen als een 
prinsesisdevraag. 

H.C. Kripen 

Mevrouw T. Krijnen kan zich nog herin- 
neren dat Ó f  vader óf moeder Krijnen met 
& kinderen iedere avond een panneSe 
soep bij 'opoe' Dorresteijn b r a h .  Met 
Sinterklaas kregen de kinderen fijnen 
vanhaareenprachgepop m eengrote 
doos met. daarm een w e .  
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