
handel Van 't Klooster aan de School- 
straat kocht de voormalige woningen, 
sloopte de achtermuren er uit en ging 
ze gebruiken als kolenbunkers. Aan de 
straatkant werden de deuren, onder- 
ramen en wc-ramen dichtgemetseld. 
Verder deed hij er niets meer aan en 
gaf de pandjes daarmee aan het verval 
prijs. 
De uitgang aan de Landstraat wijzigde 
ook. Nummer 27 en 29 werden afge- 
broken. Het winkelblok. dat kort daar- 
voor in 1932 was neergezet op de plaats 
van de boerderij van Rijk van Eijden, kon 
toen met twee winkelpanden verlengd 
worden. Hierin vestigden zich de bont- 
handel van Kröber en op 29 de firma 
Bossink als schoenmaker en in leder- 
waren. 
Alleen de vier huisjes bleven nog be- 
woond. 

Lezers reageren: het vuilnisbosje 

In het Contactblad van mei 1997 stelde 
mevr. J.R. Bus-Degger in haar artikel 
over 'het vuilnisbosje' de vraag of er 
Bussumers iets weten over geschutsop- 
stellingen op de heide aan het eind van 
de Laardenveg in 19 14- 19 18. Het ant- 
woord moet luiden: Sinds plm. 1900 is 
het geschut uit de vestingwerken (zoals 
de bastions van Naarden, maar ook de 
werken I t/m V van het zgn. 'Offensief 
van Naarden') verplaatst naar opstel- 
lingen in het terrein tussen de forten. De 
forten waren daarmede van 'artillerie- 
steunpunten' 'infanterie - steunpunten' 
geworden. 

Vanaf Huizen was er via de zuidrand 
van Bussum een stelsel van loopgraven 
en andere veldversterkingen aangelegd, 

Het einde van dit typische straatje kwam 
in 199 1. Eerst waren de bouwvallige 
kolenschuren die al jaren geen dienst 
meer deden gesloopt. Kort daarop 
volgde de sloop van de vier woningen 
aan de overkant, vooruitlopend op de 
bouw van Village. Daarin is weliswaar 
ook een doorgang opgenomen, maar 
gecombineerd met de Schoolstraat en 
met een nieuwe straatnaam: Studio 
Ireneplein. 

Bij het samenstellen van dit artikel is niet 
alleen gebruik gemaakt van informatie 
die verzameld is door Ab Winthorst. 
maar ook van genealogische gegevens 
over bewoners, welke door Nel Krijnen 
zijn verstrekt. Waarvoor uiteraard veel 
dank. 

Martin Heyne 

dat tussen Naarden en Muiden aansloot 
op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Resten van deze stellingen noemt me- 
vrouw Bus in haar artikeltje. 

Deze versterkingen maakten deel uit van 
de vóórstelling van Naarden en behoor- 
den dus - evenals Naarden - tot de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De zo- 
geheten Stelling van Amsterdam lag iets 
westelijker: deze begon bij Muiden en 
verliep vervolgens via Weesp- 
Nigtevecht naar Abcoude en verder om 
Amsterdam heen, om bij Edam weer bij 
de toenmalige Zuiderzee uit te komen. 

H.J. van Welsen 
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