
Bussum

Naam:  DE FLIEREFLUITER

Kunstenaar: PIETER D’HONT

Waar:   HOEK VLIETLAAN/ ESLAAN

Sinds:  1982
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» BEELDJE IN «

B
eeld je in dat je hier op deze 
hoek sinds jaar en dag staat. 
Bij storm, bliksem, vrieskou, 
hagel, zon en regen.

Wat doet deze fl ierefl uiter hier toch?
Is hij 34 jaar geleden vanwege zijn status 
uit een van de appartementen achter hem 
gezet - en weigerde hij hoe dan ook te ver-
trekken, net zolang totdat de seizoenen 
hem gebalsemd hadden?  
Of  is het een Javaan soms, op zoek naar 
Villa Soerabaja, die allang Villa Hessen-
Cassel heette toen het pand in 1950 tegen de 
vlakte ging om zes jaar later als appartemen-
tengebouw onder dezelfde naam te herrijzen. 
Heeft de schrik over zijn tevergeefse zoek-
tocht naar verdwaalde familieleden hem 
ter plekke aan de grond genageld? 

We kunnen het zijn in 1997 overleden 
schepper helaas niet meer vragen.
Mogelijk was Pieter d’Hont helemaal niet 
geïnspireerd door de historie van de locatie, 
maar eens te meer door een van Engeland’s 
belangrijkste schrijvers.   
Met die hoed en jas kan deze man gemak-
kelijk een tijdgenoot van Charles Dickens 
geweest zijn. Zijn naam ‘Flierefluiter’ 
stamt uit 1861. Wellicht is hij verkeerd uit 
de tijdmachine gestapt en was zijn met 
hem meereizende vriendin, radeloos over 
zijn zoveelste vergissing, in 1874 bij het 
zojuist geopende station Naarden-Bussum 
in een willekeurige trein gesprongen. Voor 
hij het goed en wel in de gaten had, sloten 

de deuren voor zijn neus en zag hij haar 
zomaar in zuidelijke richting zijn leven uit 
reizen. Zo hard als hij kon is hij het woest 
stomende apparaat achterna gerend. Totdat 
uiteindelijk het besef  tot hem doordrong 
dat dit geen enkele zin had. Zoals dat gaat 
met ware liefdes door wie je ineens wordt 
verlaten, was hij verpletterd. Maar hij be-
sloot dat er niets anders op zat dan te 
wachten. Beduusd, met de handen in zijn 
zakken. Wel met opgeheven hoofd, ook om 
de spoorlijn te kunnen overzien. Daar op 

die plek, zo lang als nodig zou zijn, stond 
hij, totdat de trein haar op een mooie dag 
naar hem terug zou brengen. 
Al die tijd op de uitkijk naar de liefde van 
zijn leven. Terwijl zijn hart al zijn vezels 
langzaamaan versteende, liet hij het hoofd 
niet zakken, zodat in ieder geval zijn hoed 
op bleef.

Ware liefdes kunnen we vergeten. 
Alleen pure romantici krijgen het predicaat 
‘Flierefluiter’. Voor altijd.  
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