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(deel 1)
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De verbinding van de Brediusweg 
(Bussum) met de Paulus Potterlaan 
(Naarden) wordt gevormd door een 
opmerkelijke brug. In de stenen 
brughoofden van dit kunstwerk 
-met zijn prachtige smeedijzeren 
leuningen en lantaarns- zijn de 
gebeeldhouwde wapens van de 
beide gemeenten ingemetseld. 
De historie van de totstandkoming 

Het Bussums Historisch Tijdschrift 
weer volop verkrijgbaar.

Tekst: Hans Jonker 
Bron: Documentatiecentrum 
Historische Kring Bussum.

van deze “gezamenlijke” overbrug-
ging van de gemeentegrens wordt 
in een paar afleveringen van deze 
rubriek verteld.        

Als Bussum zich in 1817 afscheidt 
van Naarden wordt de grens tus-sen 
de beide grondgebieden opgemeten, 
beschreven en in kaart gebracht. 
Uit het daarbij opgemaakte proces 

verbaal: “… vervolgens de Zand, 
en Galgesloot door tot aan het 
stuk land van Teunis Ruisendaal, 
van dit land gaat de grenslijn door 
de sloot van de Bleekerij en het 
land van den Heer Slaghek om; 
Voorts door de sloot van Nagtglas, 
tot aan de lange Wijmen hier 
door tot aan de Grenspaal bij de 
Straatweg…” .

Lange tijd blijft de afgezande grond 
tussen de woonkernen Naarden en 
Bussum onbebouwd, op een aantal 
boerderijen, arbeiderswoningen en 
buitenverblijven na. Zanderij-sloten 
doorsnijden het gebied, en het 
verkeer tussen de beide plaatsen 
verloopt over de doorgaande weg 
door de vesting over de Galgebrug 
richting Amersfoort.  
Na de komst van het station Naar-
den-Bussum wordt de onderlinge 
bereikbaarheid te voet verbeterd 
met de bouw van een houten 
loopbrug (de “Kippebrug”) over 
de vestinggracht (in 1879).  

Een geheel nieuwe situatie ont-
staat na de Eerste Wereldoorlog, 
als de beknellende werking van 
de vestingwet voor zowel Bussum 
als voor Naarden wegvalt. De 
Vesting Naarden wordt opge-
heven. Het gebied tussen de 
beide plaatsen wordt niet langer 
als een “schootsveld” beschouwd 
en de groeiende woningbehoefte 
kan nu leiden tot concrete uitbrei-

dingsplannen. Uiteraard gaan de 
gedachten in Naarden en in Bussum 
daarbij ook in de richting van de 
onderlinge gemeentegrens.  
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Ergens in de Grote Oceaan ligt het 
eilandenrijkje Palau. Zoals dat in 
bedrieglijke folders heet “een tro-
pisch paradijs in een onbedorven 
omgeving”, waarmee meteen de kiem 
gelegd wordt van de a.s. bederving 
van het paradijsje. Inderdaad, onder-
tussen is de eilandengroep al ontdekt 

door de duikers en is de verminking 
van de maagdelijke witte stranden al 
op kleine schaal begonnen in de vorm 
van logementen voor voornoemd 
volkje.
Maar …. Op een paar nog onbedor-
ven eilanden heeft de traditionele 
manier van leven nog stand weten te 
houden. Zoals gebruikelijk leven de 
meeste Palauers van wat de zee in de 
directe omgeving oplevert. Ook gaan 
ze graag speuren naar iets eetbaars 
in de vaak enkeldiepe koraalvlakten 
in de omgeving van hun atollen. Maar 
koraal is nauwelijks met blote voeten 
te bewandelen. Scherp als glas en na 
een paar stappen ben je kreupel.
Gelukkig voor de Palauers leven er in 
datzelfde ondiepe water ook zeekom-
kommers. Onooglijke dieren die tot de 
stekelhuidigen behoren, evenals de 
zeester. Deze komkommers bestaan 
feitelijk uit een buis, met aan de ene 
kant het vreetgedeelte en de andere 
kant de natuurlijke opening waar 
je-weet-wel uitkomt. Toch vormen 

deze zeekomkommers een graag 
gevangen prooi voor vele zeedieren. 
Om zich tegen opvreten te bescher-
men kunnen de zeekomkommers zich 
razendsnel inspinnen met een soort 
zijde, waar hun belagers dusdanig in 
verstrikt kunnen raken dat ze zelfs de 
pijp uitgaan.
De lokaal vissende Palauers maken 
van dit spinsels handig gebruik. 
Voordat ze met harpoen en pijl-en-
boog de ondiepe koraalvlakte ingaan, 
zoeken ze enkele zeekomkommers. 
Deze treiteren ze door er flink in te 
knijpen. Onmiddellijk reageren de 
dieren op deze dreiging door grote 
hoeveelheden spinsel af te scheiden. 
De visser omhult er zijn voeten mee 
en na enkele minuten is het spul 
zodanig verhard dat het loze visserke 
zonder kapotte voeten door de koraal-
splinters kan wandelen. Op zijn zelf-
gemaakte komkommerpumps!

Gérard Buhr

Komkommerschoentjes

Gérariteiten

De hele dag worden door ervaren 
docenten lessen gegeven in de vol-
gende dansvormen:
9.30-11.00 uur – 
Klassiek ballet o.l.v. Malwina Kowalska
11.15-12.45 uur – 
Moderne Dans o.l.v. Malwina Kowalska
13.15-14.45 uur – 
Tap dance o.l.v. Pauline Kranenburg
15.00-16.30 uur – 
Hip-Hop o.l.v. Rianne Doorneweerd
Locatie van de workshop is de onlangs 
opgeknapte Studio van het Elcker 
theater waar al sinds oktober elke 
maand verschillende, succesvolle the-
aterworkshops voor jongeren worden 
gegeven. In het kader van de feestda-

gen is het nu ook mogelijk om deze 
workshop als kerstcadeau te geven. U 
kunt kiezen voor één les naar keuze à 
€ 10, twee lessen à € 19, drie lessen 
à € 27 of de gehele dag à € 35. Als u 
aangeeft dat het om een kerstcadeau 
gaat, krijgt u een feestelijke coupon 
thuisgestuurd, die u onder de kerst-
boom kunt leggen. 
Kijk voor meer informatie en het 
inschrijfformulier op www.jeugdpo-
dium.nl of bel 6989389 (antw.appa-
raat). Opgeven kan t/m woensdag 10 
januari 2007. Als u op de hoogte wilt 
blijven van de volgende workshops, 
geef u dan op voor de gratis mailinglist 
via  workshops@jeugdpodium.nl.

Geef eens een 
dansworkshop cadeau!
Heeft uw zoon of dochter nog nooit gedanst, maar stiekem 
altijd willen proberen? Of is het een dansfanaat, maar zou 
die voor één keer wel eens een les van andere danstak wil-
len volgen? Zaterdag 13 januari kan het. Dan organiseert het 
Elcker theater een combi-workshop Dans voor jongeren tus-
sen de 12 en 18 jaar.


