
Uit de Bussumse Historie
Wladimirlaan 9 (II) 
Het bedrijf van de bewoner, Louis 
Duport, heeft nog iets blijvend 
in Amsterdam achtergelaten: de 
krul. 

Smederij Duport smeedt en plaatst 
in 1898 tien tweepersoons krullen 
en één eenpersoons waterplaats, 
in 1902 vier tweepersoons, in 1912 
wederom vier tweepersoons, ver-

meldt Het Nieuws van den Dag. In 
de strijd tegen de wildplasser ont-
werpt de Dienst Publieke werken 
van Amsterdam de krul, functio-
neel en eenvoudig. De bovenwand 
is geperforeerd. De onderwand 
staat met stalen poten op een 
verhoging zodat de bezoeker kan 
zien of de krul vrij is en de dienst-
doende agent kan controleren of 

er geen onzedelijke handelingen 
plaatsvinden. 

Wie deze faciliteit van de Barm-
hartige Stad Amsterdam negeert 
en toch wild gaat, kan thans re-
kenen op een boete van minstens 
90 euro. Voor de fijnproevers van 
architectuur: een authentieke Du-
port-krul heeft een gekartelde ver-

siering op de bovenlijst. Hiermee 
past het ontwerp in de favoriete 
neo-stijl van rond 1900, de periode 
waarin een extra versiering graag 
gezien wordt. 

Makelaar
Vanaf 1893 tot 1922 is Louis ook ac-
tief als makelaar met wat kleinere 
projecten die zich meestal dicht in 
de omgeving van de Stroomarkt 
bevinden: een winkelhuis Stroom-
arkt 25, een bouwterrein geschikt 
voor industriële activiteiten bij wa-
ter en tram, een bovenhuis, Singel 
1. Zijn laatst verkochte villa’s zijn 
de Comeniuslaan 1 en 3 en de Star-
gardlaan 25 in Bussum. 

Bussum voor de Oude Dag 
Op 30 april 1917 verhuist Louis 
Duport, 60 jaar oud, naar de Wla-
dimirlaan 9 te Bussum, met zijn 
vrouw Charlotte. De kinderen, 
Francisca en Charles, zijn dan al 
getrouwd. In 1919 trouwt Emma 
vanuit de Wladimirlaan 9 en in 
1920 volgt Jacoba. Op 23 oktober 
1923 overlijdt Louis Duport, de 
meestersmid en makelaar. Zijn 
vrouw Charlotte overlijdt op 28 ja-
nuari 1940 te Bussum. 

De crisis van 1920 
De Eerste Amsterdamse Electri-
sche Smederij, Koper- en Blikslage-
rij en Lakkerij, thans geheten N.V. 
Duport’s IJzer- en Staalindustrie 
te Amsterdam, verhuist rond 1917 
naar het industrieterrein over het 
IJ, Badhuisweg 7. Vermoedelijk 

heeft zijn zoon Charles, inmiddels 
dertig jaar oud, zijn taak overge-
nomen. Na de Eerste Wereldoorlog 
leeft de economie aanvankelijk op, 
maar na 1920 is er een pijnlijke te-
rugval. 
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Gerard Hoogendijk schrijft onder de 
titel ‘A la recherche du temps perdu’ 
verhalen 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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De krul op de Reguliersgracht, foto door 
Bernard Eilers, 1907-1915, Gemeen-
tearchief Amsterdam.

De krul op de Reguliersgracht in 2014.


