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Veel geschreeuw en weinig wol

+L]HYRLUZTLZ[LYPQ]HU.YPMÄVLU
Hans Jonker

NRRSPDQ *ULI¿RHQ LQ HLJHQGRP WH NULMJHQ +HW
ontruimen van de varkensmesterij ging vervolgens
opnieuw met veel vijven en zessen gepaard.

In de Kerkstraat was aan het begin van de 20e
HHXZ GH VODJHULM YDQ *ULI¿RHQ JHYHVWLJG 6ODJHU
-* *ULI¿RHQ ZDV HHQ DYRQWXXUOLMNH PDQ GLH LQ
zijn leven een opeenvolging van wilde plannen
smeedde en daarbij aanzienlijke sommen
geld verdiende en net zo snel weer verloor.
0HW GH]H NRRSPDQVJHHVW NZDP *ULI¿RHQ LQ
KHW EH]LW YDQ JURWH VWXNNHQ JURQG LQ %XVVXP
RQGHU DQGHUH GH .RHLHQNDPS HHQ YRRUPDOLJH
zanderij tussen de Oud Bussummerweg en de
+XL]HUZHJ HQ HHQ YRRU DIEUDDN EHVWHPGH YLOOD
aan de Amersfoortsestraatweg. Als een ware
projectontwikkelaar verkavelde hij de percelen en
ZLVW]HJHEUXLNPDNHQGYDQGHQLMSHQGH%XVVXPVH
ZRQLQJEHKRHIWHPHWYHHOZLQVWWHYHUNRSHQ

Bussumse Courant, 28 oktober 1950
(Streekarchief Naarden)

,Q  OLHW *ULI¿RHQ RS GH HQJJURQGHQ HHQ
grote schuur bouwen. Het bouwwerk omvatte
tien hokken waarin de slager een varkensmesterij
begon. De aanneemsom bedroeg het voor die tijd
IRUVHEHGUDJYDQÀ2SKHWGDNOLHW*ULI¿RHQ
aan één kant het gezegde “Veel geschreeuw en
ZHLQLJZRO´VFKLOGHUHQDDQGHDQGHUHNDQWVWRQG
GHWHNVW³+LMGLHYHHKRXGWLVKXLGWHYHUZDFKWHQ´
Het huidige Prinses Margrietplantsoen ligt op de
plaats van dit opmerkelijke bedrijf.

Omdat inmiddels de nieuwbouw tot aan de
schuurdeur was gevorderd nam de gemeente
Bussum het besluit om het vee op 4 november
 RYHU WH EUHQJHQ QDDU GH .DPSKRHYH
(een boerderij aan de Franse Kampweg die al
in gemeentelijk eigendom was). Daar is het
YDUNHQVEHGULMIQRJHQLJHMDUHQYRRUWJH]HWWRWRRN
de Kamphoeve moest wijken voor gemeentelijke
uitbreidingsplannen (die uiteindelijk niet zijn
doorgegaan).
/DWHU GUHHI *ULI¿RHQ HHQ ]XLYHOKDQGHO DDQ GH
2XG%XVVXPPHUZHJ LQ KHW SDQG ZDDU QX GH
wijnhandel van zijn kleinzoon gevestigd is. Een
persoonlijk faillissement maakte een einde aan
GHJURRWVFKHHSVHVSHFXODWLHV'LWPDDOSUR¿WHHUGH
de gemeente Bussum door uit de boedel tegen
aanvaardbare prijzen weer grote stukken
bouwgrond te verwerven.

De varkensmesterij en de oprukkende
woningbouw, 1949

De varkensschuur aan de Laarderweg heeft er nog
WRWJHVWDDQ9LDJURQGUXLOZDVGHJHPHHQWH
Bussum er na een zeer langdurig proces van
onderhandelen eerder al in geslaagd de grond van
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