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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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Een eeuw geleden is de beurt-
vaart een belangrijke schakel 
in het goederenvervoer. Met ge-
regelde diensten kan men pak-
ketten, kisten, vaten en soms 
ook dieren meegeven aan de 
beurtschipper.  Vanuit de ha-
ven van Bussum (die lag waar nu 
het gemeentehuis en het project 
Brinklaan-Noord zijn) vertrek-
ken en arriveren dagelijks op 
vaste tijden meerdere schuiten.  
Ook veel bouwmaterialen en 
steenkolen worden over het wa-
ter aangevoerd. Rondom de ha-
ven zijn de boekingskantoren 

gevestigd waar de stukgoederen 
gebracht en gehaald kunnen 
worden. Ook hebben de hout- en 
steenhandelaren er hun opslag.  

Als op 3 augustus 1914 het leger 
na het uitbreken van de oorlog de 
Bussummervaart met een dam af-
sluit, ontstaat een moeilijke situ-
atie. De in de haven aangemeerde 
boten kunnen niet meer weg. 
Gelukkig wordt de dam op 17 
september een aantal uren open-
gebroken. Het goederentransport 
vindt voortaan noodgedwongen 
over de weg plaats (dwars door de 
vesting!) naar een aanlegplaats bij 
de trekvaart op Muiden.

Om de getroffenen tegemoet te 
komen besluit de Bussumse ge-

meenteraad om een deel van de 
verschuldigde passage- en liggel-
den over 1914 aan de schippers 
kwijt te schelden. De gedupeer-
den treffen elkaar op 22 januari 
1915 in hotel De Rozenboom om 
tot een gezamenlijke actie te ko-
men. Zij besluiten een ‘Comité tot 
wederopstelling van de vaart’ op 
te richten. Met steun van schip-
persvereniging ‘Schuttevaer’ stelt 
het comité vervolgens een petitie 
op waarmee het Ministerie van 
Handel, Landbouw en Nijverheid 
wordt aangespoord om de leger-
leiding onder druk te zetten. Als 
tussenoplossing wordt daarbij 
het aanleggen van een noodsluis 
voorgesteld.

In de daaropvolgende maanden 

groeit zowel in Naarden en omge-
ving als in Den Haag het besef dat 
de reactie van de plaatselijke regi-
mentscommandant op het uitbre-

ken van de oorlog eigenmachtig 
en buiten proportie is geweest. 
Lukraak zijn huizen ontruimd en 
bomen zijn willekeurig gekapt. 
Enkele panden zijn volkomen on-
nodig afgebroken. 

In dit klimaat komt ook de mili-
taire noodzaak van een dam in 
de Bussummervaart in een ander 
licht  te staan. Eind 1915 is Bus-
sum weer per boot bereikbaar.  

Hans Jonker   

Honderd jaar geleden. Januari 1915

De Bussumse haven (met op de achtergrond de St. Vituskerk.


