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Uit de Bussumse Historie
Van Parkzicht tot Archibald
In 1907 gaf C. Sliphorst aan de 
Bussumse architect G.J. Vos op-
dracht voor een hotel annex 
café-restaurant. Het moest ko-
men aan de Brinklaan, de toe-
gangsweg naar het dorp. Aan de 
overzijde leidden de Generaal 
de la Reijlaan en de Prins Hen-
driklaan naar het station. Een 
‘strategisch’ goed gekozen loca-

tie. Naast het hotel was over de 
haven bovendien een ophaalbrug 
in aanbouw, als ontsluiting van 
de Brediusweg en omgeving.

Als gevolg van de beperkte ruimte 
tussen de weg en de vaart kreeg 
het hotel maar de beschikking 
over 7 kamers. De naam werd 
Hotel- Café-Restaurant Parkzicht, 

wat sloeg op het aan de overkant 
in ontwikkeling zijnde Prins Hen-
drikpark.
Bij het dempen van de haven in 
1942 maakte de brug plaats voor 
de veel bredere Brediusdam. Kort 
er na werd op de gevel als nieuwe 
naam “Café Den Hoeck” geschil-
derd. Die naam was maar van 
korte duur. Midden jaren 50 werd 

het Hotel Cecil. In een hotelgids 
stond het in 1955 ingedeeld in de 
B-klasse. 
De hotelbezetting liep in de loop 
der jaren  geleidelijk terug.  Er wa-
ren in Bussum een aantal hotels 
bijgekomen, die beter in de markt 
lagen. De eigenaar in die jaren, 
R J. Hofmann, besloot daarom 
rond 1975 het hotelgedeelte te 

sluiten. De zaak werd voortgezet 
als Café-Cecil. Onder die naam 
bouwde het een dubieuze  repu-
tatie op.
In de lokale kranten verschenen 
berichten over vechtpartijen tus-
sen bezoekers en drugs-dealen. 
Een aantal malen werd er om de 
komst van een ambulance gebeld. 
Tenslotte greep de politie in en 
werd het café gesloten.
Een nieuwe fase begon toen een 
nieuwe eigenaar Drijfhout van 
Hooff in april 1992 in het pand 
het restaurant “Archibald Schim-
melpenninck”  opende. Bij de ver-
bouwing is er een dakterras met 
negen Griekse beelden aan toege-
voegd.

TEKST: MARTIN HEYNE

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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