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Wladimirlaan 9 (I) 
Februari 1913 begint de bouw van 
twee villa’s, de Wladimirlaan 9 
en 11, ontworpen door architect 
G.A.P. de Kort jr. De voordeur is 
aan de zijkant, waardoor twee gro-
te raampartijen aan de voorkant, 
op het oosten gericht, geplaatst 
kunnen worden. Karakteristiek 
is de deur naar de keuken, daar 
behoort de middenstand af te le-
veren. De voordeur is voor de heer 
des huizes. Wie is die heer? 

Louis Eugene Duport. Hij wordt op 
27 augustus 1856 geboren in Am-
sterdam, Nes 45. Op 11 september 
1879 trouwt Louis met Charlotte 
Bungener, 23 jaar oud. Charlotte 
geeft het leven aan zeven kinde-
ren: Emma, Frans, Francisca, Maria, 
Charles, Gerard en Jacoba. Frans 
overlijdt na 14 maanden, Maria volgt 
hem, bijna drie jaar oud, en Gerard 

valt weg voor zijn achttiende jaar. 
Op 13 augustus 1864 start Th. J. 
Scholte een smederij aan de Stroom-
arkt 5, daar waar de Singel uitkomt 
in het IJ. Hier heeft Louis Duport 
het vak van smid geleerd, eerst als 
leerling, dan gezel en tenslotte als 
meestersmid. Louis Duport neemt 
de  smederij van Scholte over en ver-
huist met zijn gezin naar het grote, 
vier verdiepingen tellende huis aan 
de Stroomarkt nr. 5, op de hoek met 
de Smaksteeg, de steeg waarin de 
smederij is gevestigd. 

Meestersmid
In de smederij is het een gebeuk 
en gedreun: kachelbuizen, haard-
schermen, hekken, poorten, boom-
beschermers. Een gasmotor van 4 
pk drijft ijzerzagen, klophamers 
en slijpstenen aan. Lasapparaten 
worden aangeschaft. Al spoedig 

gaat het bedrijf over op elektrische 
aandrijving. Het lukt steeds gro-
tere aanbestedingen te winnen: de 
afdekking van de stationsoverkap-
ping van station Weesper Poort, 
het leveren en stellen van boom-
beschermers voor de iepen langs 
de grachten en de bomen op de 
pleinen en in de parken. Het bedrijf 
groeit. In de Smaksteeg wordt het 
bedrijf uitgebreid van nr. 10 tot en 
met nr. 20. In de aanliggende Gou-
wenaarsteeg nr. 9 en 11 wordt een 
extra smidse geplaatst en op de bo-
venverdieping een blikslagerij. 

Er zijn twee producten waarmee 
Smederij Duport Amsterdam blij-
vend opsiert. 

In januari 1903 krijgt Duport de op-
dracht een smeedijzeren afsluithek 
te plaatsen rond het Rijksmuseum. 
Het wordt een prachtig gesmeed 
hek met bloemkelken op de staan-
ders, met gedraaide spijlen en met 
rijzende ranken op de top. 
Volgende week Wladimirlaan 9 (II)
GERARD HOOGENDIJK 
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Gerard Hoogendijk schrijft onder de ti-
tel ‘A la recherche du temps perdu’ ver-
halen over de eerste bewoners van het 
Prins Hendrikpark. 

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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Het hek rond het Rijksmuseum in 2014

Wladimirlaan nr. 9.


