
Uit de Bussumse Historie
‘DE GOEDE VERWACHTING’

Twee Amsterdamse scheepsbe-
schuitbakkers, Gerrit Caspar 
Vogelpoot en Francois Boesyaar, 
kochten op 15 maart 1817 een 
stuk grond aan de Havenstraat 
in Bussum. Een klein jaar later 
ging daar scheepsbeschuitbak-
kerij ‘De Goede Verwachting’ 
van start. De productie van de 
bakkerij was uitsluitend be-
stemd voor de export. In 1835 
deed Gerrit Caspar zijn aandeel 

in de firma over aan zijn zoon 
Dirk Jacob Vogelpoot.

Het bakken van scheepsbeschui-
ten in Bussum was wel uitzonder-
lijk, tot dan toe was de productie 
voornamelijk een Zaanstreekse en 
Amsterdamse aangelegenheid. De 
fabriek aan de Havenstraat was 
bescheiden van omvang: er werk-
ten twee vaste knechten en een 
paar losse arbeiders. Toch was er 

sprake van een omvangrijke pro-
ductie: in 1848 werd er 50.000 kg 
tarwemeel en 25.000 kg rogge-
meel verwerkt. Scheepsbeschuit, 
ook bekend als zeekaak, zeebe-
schuit en tweebak, was vanaf de 
16e eeuw een hoofdbestanddeel 
van de voeding van schepelingen. 
Het werd gemaakt van tarwe- en/
of roggemeel, zout en water; er 
werd geen gist gebruikt. Het deeg 
werd uitgerold, verdeeld in vier-
kante of ronde plakken en twee 
maal gebakken. Door het bakpro-
ces werden de koeken zo hard, dat 
ze door de meeste schepelingen al-
leen door te weken in water, thee 
of koffie konden worden gegeten, 
maar daardoor waren de keihar-
de beschuiten vrijwel onbeperkt 
houdbaar. 

In een rapport van de Schout van 
Bussum, J.J. Thierens Jzn uit 1820, 
werd scheepsbeschuitbakkerij ‘De 
Goede Verwachting’ beschreven 
als een bloeiend bedrijf. Dat heeft 
echter maar enkele tientallen ja-
ren geduurd. Uitbreiding van het 
assortiment met brood, (gewone) 
beschuit en productie voor de 
binnenlandse markt, mochten 
niet baten. Ondanks de goede 
verwachtingen werd in 1866 de 
inmiddels failliete boedel geveild. 
Het fabrieksgebouw en de buiten-
tenruimten kregen andere func-
ties: bierhal, speeltuin en rond 
1900 was hier het café van H. Gies-
kes dat in de volksmond ‘De luis 

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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aan de ketting’ werd genoemd. 
In 1928 werd het fabrieksgebouw 
gesloopt. 
Firmant Dirk Jacob Vogelpoot 
was intussen met andere zaken 
bezig. In 1843 werd hij lid van 
de gemeenteraad. In 1851 werd 
hij benoemd tot burgemeester 
van Bussum, een ambt dat hij tot 
1861 heeft bekleed.
Voor wie zelf eens scheepsbe-
schuit wil gaan bakken volgt 
hier het recept: 
1000 gram tarwe- en/of rogge-
meel, 150 gram water, 3 theele-
pels zout. Kneden, uitrollen en 
in beschuiten of vierkanten ver-
delen. Dan twee maal 15 minuten 
bakken in een oven van 1900 C. 
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