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DRIE STERREN
Voor de prijs van tapas

De makelaars van Van Nieuwpoort 
geven veel en vragen weinig. Bij Van 
Nieuwpoort Makelaars betaalt u 0,95% 
excl. BTW voor bemiddeling in aan- 
en verkoop. Het vaste tarief voor een 
taxatierapport is � 250,– excl. BTW. 
Informeer naar de voorwaarden.

Herenstraat 18-20, Bussum 
Telefoon 035 – 695 00 31
www.nieuwpoort.nl

Historische Kring Bussum ...
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1906: Bedrijvigheid in de Bussumse haven

nummer 29

Bron: Stads- en Streekarchief. De Bussummer Courant

“de boot op Bussum” 
Honderd jaar geleden was de scheepvaart voor
Bussum nog een belangrijke factor bij het
goederenvervoer. Meerdere rederijen verzorgen
geregelde lijndiensten van en naar de Bussumse
haven. In Amsterdam en Utrecht waren alge-
meen bekende aanlegplaatsen van “de boot
op Bussum”.  
In de gemeentelijke politiek was het onderhoud
van de vaart en de haven en de vaststelling
van het liggeld een belangrijk onderwerp. 

Rondom de haven vestigden zich aan het begin
van de 20e eeuw vooral groothandels in bouw-
materialen die aan de bloeiende markt van de
villabouw leverden.   
De intensieve scheepvaart was een doorn in
het oog van de wasserijen rondom de Bussum-
mer vaart. Het schone Gooise water waarmee
zij werkten verloor haar hoge kwaliteit. 

De sluiting in 1906 van een andere schoonwater-
voorziening, de dorpspomp, is tekenend  voor
de ontwikkelingen waaraan ook Bussum niet
ontkwam. Binnen een halve eeuw zou het dorp
een metamorfose ondergaan en verdrongen
twintigste-eeuwse vernieuwingen de oude
structuren. Maar heel weinig is hiervan nog
aanwezig. Maar gelukkig, de haven komt (een
beetje) terug.                    

Tekst: Hans Jonker

Altijd al eens willen weten hoe het 
is om in een bedstee te slapen, een 
ouderwetse kachel aan te steken en ’s 
morgens niet onder de douche te stap-

pen, maar je te wassen met het frisse 
water uit de pomp? 
Het Zuiderzeemuseum biedt kersverse 
bruidsparen nu deze kans! In het kader 

van het evenement ‘De zomer van 
huwelijk & geboorte’ organiseert het 
Zuiderzeemuseum in het weekend van 
12 en 13 augustus een huwelijksnacht 

helemaal in de stijl van 1930. Bruids-
paren die dat willen kunnen zich nu 
aanmelden. 

Het Zuiderzeemuseum staat van 24 juli 
tot en met 1 oktober helemaal in het 
teken van huwelijk en geboorte. Het 
museum is feestelijk versierd met prach-
tige ‘rozenbogen’ en bezoekers krijgen 
een blik in huwelijks- en geboortebe-
levenissen uit vroeger tijden. Om deze 
belevenissen nog tastbaarder te maken, 
biedt het Zuiderzeemuseum één bruids-
paar de mogelijkheid om de huwelijks-
nacht op ludieke wijze nog eens over 
te doen.

Wat houdt het precies in? 
Eigenlijk is het heel simpel. Het bruids-
paar krijgen een verzorgde avond en 
nacht in een prachtige visserswoning 
aan het IJsselmeer. Er is maar een 
voorwaarde; leven zoals dat vroeger 
gebruikelijk was. Dat betekent je eigen 
maaltijd koken op een petroleumstel, 
slapen in de bedstee en je ’s morgens 
opfrissen met het heldere water uit de 
pomp voor het huis. Enig aanpassings-
vermogen is vereist, maar het heerlijke 
ontbijt met uitzicht op de voormalige 
Zuiderzee en op de achtergrond het 
romantische geluid van het zachtjes 

kabbelende water  vormen de ultieme 
beloning. Kortom deze huwelijksnacht 
is een unieke en eenmalige belevenis 
die je als bruidspaar met een avontuur-
lijke geest niet wilt missen.

Bruidspaar
De huwelijksovernachting is eenmalig 
en gepland in de nacht van zaterdag 12 
op zondag 13 augustus. Het Zuiderzee-
museum is op zoek naar een bruidspaar 
dat op deze bijzondere wijze de huwe-
lijksnacht wil herbeleven. Alleen stellen 
die getrouwd zijn in 2006 of nog gaan 
trouwen voor 12 augustus 2006 komen 
in aanmerking. 

Aanmelden
Bruidsparen die interesse hebben, 
kunnen tot 25 juli een brief sturen met 
daarin een motivatie waarom juist zij 
geschikt zijn om de huwelijksnacht 
door te brengen in de bedstee. Stuur 
hierbij tevens een foto en kopie van de 
trouwakte of papieren van ondertrouw 
naar het Zuiderzeemuseum, t.a.v. de 
afdeling  Communicatie, Postbus 42, 
1600 AA Enkhuizen of mail naar  com
municatie@zuiderzeemuseum.nl o.v.v. 
huwelijksnacht. Voor vragen kunt u con-
tact opnemen met Wendy Kamminga of 
Bianca van Putten, 0228-351122/24.

Bruidsparen gezocht!

Een huwelijksnacht in de bedstee


