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Blaricum, kunst en architectuur

Het schilderij op de omslag van dit nummer van TVE is van Co Breman. In 1897 verhuisde hij van
Amsterdam naar Blaricum. Daar woonde hij met enkele schildersvrienden in de Oude Brouwerij aan
de Torenlaan. Het moet er een vrolijke boel zijn geweest. Er werden bijzondere feesten gehouden,
zoals die keer toen de deelnemers in pilo pak met een ambard op het hoofd en met klompen aan
de voeten moesten verschijnen.

Breman is niet de enige schilder in Blaricum geweest. Onder anderen Piet Mondriaan, Bart van
der Leck en Leo Gestel hebben in Blaricum gewoond of gewerkt. Honderd jaar geleden verscheen
het eerste nummer van het tijdschrift De Stijl. Mondriaan en Van der Leck waren hierbij betrokken.
Niet iedereen was even enthousiast over deze nieuwe richting in de kunst: het echtpaar Singer
moest er niets van hebben. Anne van Lienden, conservator van het Singer Museum, vertelt hoe de
collectie van haar museum op den duur toch gemoderniseerd werd.

Ook al in 1917 vestigde de Amsterdamse makelaar Sal Slijper zich in Blaricum. Behalve huizen
kocht en verkocht hij ook schilderijen. Van Mondriaan heeft hij zo'n tweehonderd werken verza
meld. Ron van den Berg vertelt hoe die uiteindelijk bij het Haagse Gemeentemuseum terechtkwa
men.

De Blaricumse kunstenares Lou Loeber had zowel met Slijper als met haar buurman Van der Leck
contact. Maria Boersen beschrijft het leven en werk van deze socialistische schilder.
Tekenaar en schilder Eppo Doeve woonde van 1941 tot 1948 in Blaricum. Jop Euwijk beschrijft deze
periode in Doeves leven en stelt daarbij enkele vragen. Maria Boersen gaat met name op Doeves
oorlogsjaren in en op zijn relatie met de familie De Jong. Deze leverde diverse tekeningen en schil
derijen op. Ook achterhaalde zij het Groot Nederlandsch Geuzenlied dat in die jaren door Doeve ge
schreven en geïllustreerd is.

Hooguit een handjevol van de lezers van TVE zal Flipje van Tiel niet kennen. Zijn geestelijke vader,
Eelco ten Harmsen van der Beek, heeft met zijn al even artistieke echtgenote, Freddie Langeler,
zo'n 25 jaar in Blaricum gewoond. Frits Booy laat zien hoe beiden zich ontwikkelden tot illustrator
van kinderboeken. Hun dochter was de bekende dichteres Fritzi ten Harmsen van der Beek. Maria
Boersen vertelt niet alleen over haar onstuimige leven, maar ook over haar werk als schrijfster en
tekenares.

De eerste kunstenaars gingen rond 1900 in Blaricum wonen, maar al veel eerder werd het dorp
door schilders en tekenaars bezocht en getekend. In de achttiende eeuw hebben vader en zoon
Schoemaker vier tekeningen in en rond Blaricum gemaakt. Later die eeuw maakte de tekenaar Ja
cob Cats vier panoramatekeningen vanaf de Tafelberg. U vindt ze alle in dit nummer.

Claudette Baar achterhaalde wie Jacob Cats was en wie zijn opdrachtgever was.
Naast artikelen over beeldende kunst vindt u in dit nummer ook artikelen over architectuur. Gerrit
Rietveld maakte sinds 1918 deel uit van De Stijl. In 1934 (dus na zijn 'Stijl' periode) ontwierp hij voor
Blaricummer A.D. Hildebrand (auteur van de boeken over Bolke de Beer) een villa die nu bekend
staat als ‘Huis Hildebrand’. Niek Smit beschrijft de ingewikkelde bouwgeschiedenis van dit pronk
stuk van de Vereniging Hendrick de Keyser, alsmede het huis zelf. In 1952 ontwierp Piet Elling voor
de dochter en schoonzoon van Bart van der Leck het huis dat nu bekend staat als villa Schöne. Van
der Leck zelf was nauw bij het ontwerp betrokken, hij ontwierp het kleurenplan voor de binnen en
de buitenkant. Wim de Wagt laat u zien hoe dit alles in zijn werk ging.
Architect Theo Rueter kwam in 1901 in Blaricum wonen waar hij zich aansloot bij de christen
anarchistische 'Internationale Broederschap' van professor Van Rees. Gerbe van der Woude schetst
het veelbewogen leven van deze ontwerper van verschillende Blaricumse villa’s en huizen.

Midden in Blaricum staat de 'Erfgooiersboom', gemaakt door de beeldhouwer (en erfgooier)
Gerardus Lanphen. Zijn nicht Jolanda Lanphen beschrijft het leven van deze kunstenaar en de ge
schiedenis van de boom. Tussen deze artikelen door vindt u verschillende pagina's met tekeningen
en schilderijen die in en rond Blaricum zijn gemaakt. Mede daarmee is dit een van de kunstigste en
kleurigste a everingen van ons tijdschrift geworden. Ik wens u veel lees , maar ook veel kijkplezier.

Hans Mous
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Panorama vanaf de Tafelberg te Blaricum 

Claudette Baar

Jacob Cats schilderde ‘Vier gezichten van de Tafelberg naar Laren’ , drie daarvan
vormen een panorama vanaf de Tafelberg en de vierde verbeeldt de Tafelberg in
het landschap gezien vanaf het Sint Janskerkhof bij Laren. Dit alles kwam tot stand
in opdracht van Pieter Cornelis Hasselaer. Wie was de schilder en wie was zijn
opdrachtgever?

Het panorama

Ondanks toenemende belangstelling en liefde
voor de natuur die terug te vinden zijn in be
hangselschilderingen, zijn er in de achttiende
eeuw relatief weinig landschapsschilderingen
en tekeningen gemaakt. De serie van vier ge
aquarelleerde vergezichten rond de Tafelberg
bij Blaricum is dan ook heel bijzonder.

De aquarellen trekken de aandacht door de
Hollandse luchten boven het heidelandschap.
Bovendien schetste Cats op de hem eigen manier
de verschillende bezoekers die deze vroeg
toeristische attractie bezochten. De Tafelberg
vormde met 36,4 meter het hoogste punt van het
Gooi. Vanwege de toeloop van belangstellenden
– de achttiende eeuwers maakten graag dag
tochtjes de natuur in – was er indertijd een oriën
tatietafel geplaatst met de namen van plaatsen
en kerktorens die er vanaf dit punt te zien waren.
Cats liet zien dat rijken zich per calèche ver
plaatsten om vervolgens de ‘berg’ te beklimmen,
wandelaars er kwamen picknicken en natuurvor
sers gewapend met kijkers de horizon afspeur
den. De herder met zijn schapen, de ruiters te
paard en de boeren met hun hooiwagens waren
de gebruikelijke ‘bevolkers’ van de heide.

Drie aquarellen vormen als het ware een aan
eengesloten panorama van 300 graden, met de
horizon op dezelfde hoogte afgebeeld. De vier
de toont de Tafelberg vanaf het hooggelegen
Sint Janskerkhof bij Laren. Hierop is links de
kerk van Blaricum te zien, in het midden Laren
met de korenmolen en rechts Eemnes Buiten.
Volgens Van Eijnden en Van der Willigen in hun
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst

was Pieter Cornelisz Hasselaer, de opdrachtge
ver van Cats. Zij schreven: Voor den Amsterdam
schen Burgemeester P.C. Hasselaer, teekende hij
vier groote Landschappen, onderscheidene uitge
strekte Gezigten van den Tafelberg nabij Rheenen
voostellende.1 De locatie klopte echter niet, dit
moest zijn nabij Blaricum. Cats zou de serie in
dertijd verkocht hebben voor 700 gulden. Het
Rijksmuseum te Amsterdam is de huidige eige
naar van deze aquarellen.

De schilder

Jacob Cats (1741 1799) was de enige zoon van
de Amsterdamse boekhandelaar Johannes
Cats (1699 1772) en diens tweede vrouw Elisa
beth van Rhee. Jacob werd geboren in Altona,
vlakbij bij Hamburg. Zijn vader had Amsterdam
moeten verlaten na het uitgeven van een, de
heersende kerk onwelgevallige, liedbundel.
Johannes Cats zag zich toen genoodzaakt uit
te wijken naar Altona. Na het overlijden van
zijn vrouw en nadat de gemoederen enigszins
bedaard waren, keerde vader Johannes met
zijn zoon omstreeks 1743 terug naar Amster
dam.

Jacob tekende graag. Hij wilde dan ook schil
der worden maar zijn vader had andere plannen
met hem: hij moest de handel in. Johan Cats
deed zijn zoon eerst in de leer bij een lakenhan
delaar en vervolgens bij een boekbinder. Jacob
wist zijn vader er echter van te overtuigen dat hij
zich in het tekenen wilde bekwamen, waarna hij
bij de plaatsnijder (graveur) Abraham Starre
(1701 1778) terechtkwam. Hier leerde hij het vak,
terwijl hij tegelijkertijd het tekenen kon oefenen.
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Uiteindelijk ging de oude Johan overstag en
mocht Jacob tekenlessen volgen.

Jacob Cats ontwikkelde een voorliefde voor
het tekenen van landschappen, waardoor hij op
de behangselfabriek van Troost van Groenende
len terecht kon. Zijn collega tekenaars onderwe
zen hem er in het tekenen van landschappen en
andere onderwerpen uit de natuur. Dit waren
geliefde objecten voor behangselschilderingen.
Na drie en een half jaar besloot Jacob, met be
hulp van enkele vermogende vrienden, zelf een
behangselfabriek te beginnen, hetgeen een suc
ces werd. Nu het hem goed ging, kon hij een
gezin stichten. Hij huwde in 1765 Anna Hemme,
beiden waren doopsgezind. Ze woonden in Am
sterdam op de Bloemgracht en kregen drie
zoons: Jacob (1766), Theodorus (1769) en Johan
nes (1771). Alle drie de jongens werden gedoopt
in de doopsgezinde kerk Lam & Toren te Amster
dam. Zij stierven echter op jonge leeftijd.2

Naast zijn werkzaamheden in de behangselfa
briek gaf Jacob tekenlessen en vervaardigde hij,
al dan niet in opdracht, allerlei teken en schilder
werken. Dit alles nam hem zo in beslag dat hij
het behangselschilderen eraan gaf, mede omdat
de vraag hiernaar in de jaren tachtig van de acht
tiende eeuw afnam. Van het oeuvre van Cats zijn
vele tekeningen, prenten, enkele etsen en aqua
rellen bewaard gebleven. Hij verbeeldde niet
alleen landschappen maar ook stadsgezichten
van Amsterdam, landelijke tafrelen zoals het
boerenbedrijf en zelfs een dijkbreuk door ijs
gang. Na 1795 begon Jacobs’ gezondheid te
verslechteren, geveld door jichtaanvallen moest
hij vaak het bed houden. Een beroerte maakte
op 9 november 1799 een einde aan zijn leven.

De opdrachtgever

Pieter Cornelis Hasselaer (1720 1796) werd ge

De Tafelberg in het landschap, gezien vanaf het St. Janskerkhof bij Laren.



TVE 35e jrg. 2017 73

boren in Batavia in een Amsterdamse regenten
familie. Zijn vader bekleedde indertijd de func
tie van Directeur Generaal van Oost Indië, waar
hij zijn fortuin verworven had. Bij terugkeer in
Amsterdam kon hij het landgoed Groeneveld te
Baarn kopen tezamen met de ambachtsheer
lijkheid Eemnes Binnen en Buiten. Na diens
dood in 1737 erfde Pieter het landgoed en de
ambachtsheerlijkheid.

Hij trouwde op 12 april 1740 met Clara Wen
dela Sautijn (1722 1756), eveneens a omstig uit
een Amsterdams regentengeslacht3 Het echt
paar kreeg in totaal zes kinderen, van wie er
maar twee de volwassen leeftijd bereikten.

In het zelfde jaar van zijn huwelijk werd Has
selaer regent van het Burgerweeshuis. Inmid
dels had hij zijn studie rechten afgesloten,
waarna hij in 1749 werd benoemd tot schepen
in de vroedschap van Amsterdam. In 1755 zou
Pieter nanciële problemen hebben gekregen,

waarop hij het landgoed Groeneveld verkocht
en besloot met zijn gezin naar Indië te vertrek
ken om daar zijn geluk te beproeven. Op 2 fe
bruari 1756 voer Hasselaer met zijn gezin uit,
echter zonder zijn vrouw, doordat zij na het
kraambed op 18 januari te Texel was overleden.
Hij zou nog twee keer in het huwelijk treden.
Hij hertrouwde in 1757 in Indië met Geertruida
Margaretha Mossel. Na haar dood huwde hij na
zijn terugkeer in Amsterdam Laurentia Clara
Elisabeth van Haeften.4

Gedurende zijn verblijf in Indië bekleedde
Hasselaer verschillende bestuursfuncties. Toen
hij in 1772 terugkeerde in Amsterdam, was hij
een gefortuneerd man. Per februari 1773 werd
hij benoemd als burgemeester. Een ambt waar
hij tot acht keer toe voor gekozen zou worden.
Een jaar later trad hij in functie als rechter in
zaken betre ende houtvesterij in Gooiland.
Vervolgens werd hij in 1777 gekozen tot be

Gezicht van de Tafelberg met op de voorgrond Laren.
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windhebber van de Verenigde Oost Indische
Compagnie. Op 19 januari 1795 maakte de Fran
se tijd een einde aan zijn loopbaan als burge
meester. Samen met drie medeburgemeesters
(Jacob Elias, Jan Elias Huydecoper en Matthijs
Straalman) werd hij uit zijn ambt ontslagen.

Een uitgebreide kunstcollectie

Het ging Hasselaer in Indië voor de wind, zodat
hij Groeneveld kon terugkopen, nadat de toen
malige eigenaar, Jan Lucas van der Dussen, was
overleden. Hij kocht het landgoed in 1774 voor
ongeveer het dubbele van het bedrag dat hij er
indertijd voor gekregen had: f 71.000. Van der
Dussen had het statige landhuis in de tussentijd
aanzienlijk uitgebreid, zodat Pieter er niet veel
meer aan zou toevoegen of veranderen. Dit in
tegenstelling tot de tuin die een ware meta
morfose onderging. Het oorspronkelijke classi

cistische ontwerp had halverwege de achttien
de eeuw al een enigszins parkachtig uiterlijk
gekregen. Door hem werd het geheel naar de
nieuwste mode herschapen in een tuin in En
gelse landschapstijl. Met kronkelpaden, water
partijen, grasperken met allerlei bijzondere
bloemen en met inheemse en niet inheemse
bomen werd zo een parklandschap gecreëerd.
Behalve interesse in tuinaanleg, gezien de vele
boeken op dit gebied in zijn bibliotheek, was
Pieter een lie ebber van de schone kunsten,
met name de schilder en tekenkunst.
Hasselaer beschikte over een uitgebreide
kunstcollectie bestaande uit schilderijen, teke
ningen en prenten, waaronder twee Rem
brandts getiteld De aartsengel verlaat de familie
van Tobias en Opwekking van de dochter van
Jaïrus. Ook het enige werk van een Franse schil
der, Charles Le Brun, had een bijbelse voorstel
ling. Ook vele landschappen, stadsgezichten en

Gezicht van de Tafelberg met links Craayloos' Bosch en rechts de 'tafel'.
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stillevens maakten deel uit van zijn verzame
ling. Deze bestond daarnaast uit een biblio
theek waarin fraai geïllustreerde boeken zijn
terug te vinden over natuurkundige onderwer
pen alsmede allerlei bijzondere voorwerpen.
Pieter Cornelisz Hasselaer was, wat zijn verza
melwoede betrof, een echte achttiende
eeuwer, zoals blijkt uit de boedellijst die na zijn
overlijden van kasteel Groeneveld en de hofste
de is opgemaakt. De lijst omvat 42 foliobladzij
den en de waarde van deze boedel bedroeg f
50910.8.12.5
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Tekeningen van Blaricum door Andries Schoemaker 

Andries Schoemaker (1660 1735) was een Amsterdamse textielkoopman. Hij was
sterk geïnteresseerd in de geschiedenis en de topogra e van ons land. Hij
verzamelde munten en penningen en was een van de eerste deskundigen op dat
terrein. Hij 'verzamelde' ook Nederlandse plaatsen, kerken en kastelen: tussen 1720
en 1730 bezocht hij bijna alle Nederlands plaatsen, vaak samen met zijn zoon Gerrit
Schoemaker. Dit resulteerde in een grote hoeveelheid prenten en beschrijvingen. In
1727 bezocht hij Blaricum en maakte daar drie (of vier?) tekeningen.



TVE 35e jrg. 2017 77

Het dorp Blaricum in gooyland. Anno 1612.

Vorige pagina: Blarecom 1727.
Het tafelbergje blarecom emenes binnen laaren Anno
1727.

Dese tafelberg is Gelegen in t gooy tussende dorpen
Huysen en blarecom: het is een sand berg met hey be
wassen: boven op staat een stene tafel: op welke tafel
dit nevens staande wapenschilt is uijtgehouwen: en de
namen van verschijde steden en dorpen die men van de
top des bergs kan sien: alsmede het gesicht van de
ZuyderZee: in t verschiet siet men blarecom: Emenes
binnensdijks en het dorp lare.

Blaricum behoort heden noch aan de Graa ykhyt en is
aldaar en van geheel gooijland balliu pieter antonie de
huijbert, heer van Cruyningen/Rietland drossaart van
Muyden etc etc etc : de Schout is Gerrit deurkant en de
secretaris Hendrik thierens
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Piet Elling (1897 1962) behoorde tot de groep
vooruitstrevende Nederlandse architecten die
vanaf de jaren twintig de architectuur wilden
vernieuwen op functionalistische grondslag.
Bijzonder was dat Elling aan zijn ontwerpen
een beeldende dimensie wilde toevoegen, die
de geometrische, mathematische structuur van
de architectuur moest versterken en aan zijn
gebouwen een diepere, geestelijke waarde
moest geven. Veel van wat hij gebouwd heeft,
is intussen reddeloos verloren door sloop of
verbouwingen, maar verscheidene huizen in
het Gooi en de omgeving van Utrecht (zijn ge
boortestad) getuigen nog van zijn talent voor
een even functionele als kunstzinnige benade
ring van de architectuur.

Elling zag in Bart van der Leck (1876 1958)
een van de wegbereiders van ‘De Stijl’
beweging, een kunstenaar met wie hij, door
diens beeldende kunsttoepassingen op te ne
men in zijn ontwerpen, een nieuwe eenheid
tussen beide disciplines kon creëren, gebaseerd
op evenwichtige ruimtelijke verhoudingen en
primaire of ‘veralgemeende’ kleuren. Zodoende
verwachtte Elling gestalte te kunnen geven aan
zijn streven naar ‘objectiviteit’ in zijn architec
tuurontwerpen de kern van zijn werkwijze.

Eenheid van beelding

Volgens Van der Leck was nauwe samenwer

king tussen de diverse artistieke disciplines dé
oplossing voor een versterking van de margina
le, versplinterde aanwezigheid van kunst in de
samenleving. Net als Mondriaan en Van Does
burg meende hij dat architectuur en kunst in
beginsel gelijkwaardig aan elkaar waren. Het
moest gedaan zijn met de door Berlage en
anderen aangehangen status van de architec
tuur als ‘moeder der kunsten’, waaraan de
schilderkunst ondergeschikt was. In het eerste
nummer van De Stijl (1917) schreef hij: Wij vra
gen van den architect ‘zel eperking’, omdat
deze zoveel in handen heeft, wat in wezen niet
tot bouwkunst behoort, en in doorvoering ge
heel anders moet worden begrepen, dan de ar
chitect dat doet.

Van der Leck had een sterke voorkeur voor
wandschilderkunst, glas in lood, typogra e en
keramiek. De wandschilderkunst zou moeten
evolueren tot een algemene vorm van interi
eurbeelding. Wanneer het aankwam op samen
werking met een architect, verlangde Van der
Leck dat die hem de ruimte bood om op basis
van gelijkwaardigheid een nieuwe synthese van
de architectuur en de schilderkunst te bewerk
stelligen. Architecten mochten zich uitsluitend
nog met de architectuur van gebouwen bezig
houden. Hij schreef: Zien de architecten uit naar
een schilder, die het verlangde beeld zal bren
gen, de moderne schilder ziet niet minder uit
naar een architect die de geschikte voorwaarden

Leven in evenwicht 
 is de perfecte symbiose tussen 

architectuur en kunst 
Wim de Wagt

Met ‘Woonhuis Schöne’ aan de Schapendrift in Blaricum, gebouwd in 1953,
bereikten de architect Piet Elling en de kunstenaar Bart van der Leck een perfecte
symbiose tussen architectuur en monumentale schilderkunst in de geest van ‘De
Stijl’. Andere aan ‘De Stijl’ gelieerde architecten en kunstenaars, zoals Theo van
Doesburg, Piet Mondriaan, J.J.P. Oud, Jan Wils, Gerrit Rietveld en Cornelis van
Eesteren, streefden een vergelijkbaar ideaal na, maar wisten dit zelden in concrete
projecten te verwerkelijken.
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biedt, gezamenlijk tot wezenlijke eenheid van
beelding te komen.

In Piet Elling, met wie hij tientallen jaren be
vriend was, vond Van der Leck de architect die
deze ‘wezenlijke eenheid van beelding’ graag
wilde creëren. Voordat Woonhuis Schöne van
de grond kwam, zette Van der Leck al diverse
malen kleurenplannen voor projecten van El
ling op papier zoals voor Woonhuis Liebert in
Hilversum (1935 1936) en een appartement in
het Carlton gebouw in Amsterdam voor de
industrieel C.H. van der Leeuw (1949 1950).

Kristalstructuur

Woonhuis Schöne vormt het laatste in een
reeks van drie huizen die Piet Elling kort na
elkaar ontwierp op een steenworp afstand van
elkaar aan de rand van Blaricum, waar hij kort
voor de oorlog al een huis voor de musicus Dick
Waleson en zijn gezin had ontworpen. Het
eerste huis kwam tot stand in 1951 voor de
leraar Engels H.O. Levenbach en zijn gezin. Dit
project aan de Schapendrift was nog maar net
klaar, of Elling ontving van de zakenman Onno
Schöne de opdracht om op een perceel hier

recht achter een huis te ontwerpen. Aan de
achterzijde grensde dit perceel aan Het Poemp
huis, dat kort na de oorlog naar ontwerp van
Elling herbouwd en uitgebreid was.

Op zoek naar een architect kwam Onno
Schöne, die getrouwd was met een dochter
van Bart van der Leck, al gauw bij Elling te
recht, want hij was erg onder de indruk van
drie nieuwzakelijke huizen die Elling vóór de
oorlog in Hilversum ontworpen had voor de
families Polak, Doyer en Liebert. Het vroegst
gedocumenteerde contact tussen Elling en
Schöne valt te noteren in maart 1952. Schöne,
die toen nog in Bussum woonde, was directeur
van Schönes Essaieer Inrichting van Edele Meta
len te Amsterdam en opgeleid als chemisch
technicus. Hij was een ondernemer met een
grote belangstelling voor moderne architec
tuur en beeldende kunst. Zijn ouders onderhiel
den contacten met verscheidene kunstenaars
in het Gooi. Het gezin Van der Leck, dat drie
dochters telde, kende hij al vanaf zijn twaalfde.
Ook voor Bart van der Leck koesterde hij een
grote bewondering. Hij was met name gefasci
neerd door de verwantschap tussen de geome
trische patronen in Van der Lecks werk en de

Kleurenplan gevels en interieur Woonhuis Schöne, 1953 (collectie Wim de Wagt).
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kristalstructuur van metaallegeringen.
Na een voorlopig bouwplan uit april 1952

duurde het tot januari 1953 voordat het lukte
om het bestek van het huis gereed te krijgen.
Deze trage a andeling vond haar oorzaak
onder andere in het feit dat er onenigheid rees
tussen Elling en de gemeente Blaricum over de
dakvorm. Elling had een plat dak ontworpen,
maar de gemeente eiste een schuine kap, zoals
Woonhuis Levenbach dat ook had. Bij wijze van
compromis kwam Elling met een lessenaarsdak
op de proppen.

De plattegrond van het huis maakt een erg
rationale indruk dankzij een mathematische
wijze van ordenen met behulp van gestandaar
diseerde maten. De wijze waarop in het bijzon
der de vleugel is opgebouwd uit drie gelijke
traveeën en één bredere demonstreert, net als
de hierin toegepaste raamtypen, Ellings stre
ven om in de woningarchitectuur standaardise
ring door te voeren door de herhaling van iden
tieke onderdelen. Voor het overige zijn con
structie en materiaalgebruik een mengeling
van moderne en conventionele elementen: het
huis heeft een constructie van dragende bak
stenen muren, betonnen verdiepingvloeren en

houten dakplaten. De gemetselde gevels zijn
overwegend wit geverfd en de houten raam
en deurkozijnen kregen stalen insets.

Weloverwogen kleurcombinaties

Van der Lecks kleurenplan besloeg zowel het
exterieur als het inwendige van de woning. Bui
ten bracht de kunstenaar op vier plaatsen, cor
responderend met de opbouw van de gevels,
een kleurvlak aan. De garagedeuren aan de voor
zijde werden voorzien van een blauw vlak, ge
plaatst boven een lichtgrijze plint; op het muur
vlak naast de voordeur werd een liggend rood
vlak geschilderd; de zijgevel van het hoofdvolu
me kreeg een groot, verticaal geel vlak en de
borstwering tussen het beneden en bovenraam
van de 'erker' aan de achterzijde werd blauw
geschilderd. Voor de toeschouwer zijn ten gevol
ge van deze verdeling vanuit drie standpunten
combinaties mogelijk van telkens twee kleuren,
namelijk rood met blauw aan de voorzijde van
het huis; geel met blauw schuin voor het huis en
blauw met geel schuin achter huis.

De vorm van de kleurvlakken volgt de struc
tuur van de gevels en versterkt voor het oog de

Woonhuis Schöne, achterzijde (foto Jos Fielmich, 2006).
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architectuur. Het gele vlak in de westgevel
doet het oplopende dak nog hoger lijken; het
rode vlak bij de voordeur maakt de naar voren
stekende muur waarop het is aangebracht,
voor het oog nog langer. In combinatie met
elkaar bewerkstelligen de verschillende kleur
vlakken een optisch evenwicht dat de architec
tuur ondersteunt: horizontale en verticale rich
tingen compenseren elkaar.

Binnen is de woonkamer de ruimte waar het
overgrote deel van de kleuren is aangebracht,
zoals dat ook het geval was in Ellings eerdere
huizen waarvoor Van der Leck een kleurenplan
ontwierp. De neutrale basis werd gevormd
door de vloer, die overwegend lichtgrijs was
met donkergrijze stroken aan de zijkanten.
Ongeveer in het midden van de vloer werd
voor de open haard een vierkant, rood kleed
neergelegd, geweven in opdracht van Metz &
Co. in Marokko.
De wit afgewerkte kamerwanden en plafonds
kregen op verscheidene punten rode, gele en
blauwe vlakken. Net als bij Van der Lecks ande
re kleurontwerpen zijn de vlakken zo verdeeld,
dat er weloverwogen kleurcombinaties ont

staan. Het meest opvallende element is het
rode, gedraaide vierkant (een ruitvorm) boven
aan de lange wand in de huiskamer, tegenover
de haard. Het vierkant correspondeert met het
rode vloerkleed en ligt met zijn as precies in lijn
met de tegelvloer vóór de haard. Verder werd
de woonkamer gesto eerd met witte molton
gordijnen, die uiteraard pasten bij de gewenste
neutrale achtergrond van de wanden. Het ver
haal wil dat Van der Leck in zijn eigen huis ook
dergelijke gordijnen had hangen en dat Elling
hier zeer enthousiast over was.

Het meubilair bestond hoofdzakelijk uit een
voudige witgelakte houten stoelen (met een
lichtgrijze bekleding), een rond salontafeltje,
een theetafeltje en een vleugel. In Van der
Lecks ontwerp zijn deze meubelstukken zo
geplaatst, dat de suggestie van een gedraaid
vierkant ontstaat ten opzichte van het vloer
kleed. De bureaustoel in Schönes werkkamer
kreeg een passend blauw kussentje.

Verder waren er kleurvlakken te vinden in de
aangrenzende werkkamer (een geel vlak ter
zijde van de terrasdeur), in de hal (een rood,
gedraaid vierkant in het plafond, terwijl de vloer

Woonhuis Schöne, zijgevel (foto Jos Fielmich, 2006).
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bestaat uit grijs graniet met een ingelegd zwart
vak) en de eetkamer (een geel vlak in het pla
fond). Boven werd de grijze vloer van de over
loop voorzien van een blauw vlak en de slaapka
mer van de heer en mevrouw Schöne kreeg een
verticaal geel vlak naast de balkondeur.

Evenwichtige verhoudingen

Onno Schöne kon in zijn huis zijn rijke verzame
ling door Bart van der Leck gemaakte schilderij
en, tekeningen en keramische objecten kwijt,
wat het oorspronkelijke interieur tot een toon
beeld maakt van de synthese van vrije kunst,
toegepaste kunst, wandschilderkunst en interi
eurarchitectuur. Tot aan zijn overlijden leefde
deze bijzondere opdrachtgever in zijn unieke
‘beeldende’ woonomgeving. Woonhuis Schöne
is een zeer goed getro en verwezenlijking van
wat Elling en Van der Leck voor ogen stond bij
de integratie van schilderkunst in de architec
tuur. Zonder Onno Schönes voorliefde voor het

werk van Elling en Van der Leck was dit nooit
mogelijk geweest. Het was zijn wens om in een
huis te leven met evenwichtige verhoudingen,
omdat hij meende, zo verklaarde hij eens, al
leen ‘in evenwicht’ te kunnen leven.

Dit artikel is een bewerkte weergave van
passages uit mijn boek Piet Elling (1897 1962),
Een samenstemmende eenheid, Uitgeverij
Thoth, Bussum 2008.

Dr. W.A. (Wim) de Wagt is schrijver, kunsthisto
ricus en journalist. Hij studeerde kunstgeschiede
nis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en
promoveerde in 2008 aan de Technische Univer
siteit Eindhoven op leven en werk van de archi
tect Piet Elling. Hij publiceerde talrijke boeken en
artikelen over beeldende kunst, architectuur en
cultuurhistorische onderwerpen. In oktober
2015 verscheen zijn boek ‘Wij Europeanen. De
vergeten geschiedenis van Europa’, bij Uitgeve
rij Bas Lubberhuizen te Amsterdam.

Woonkamer Woonhuis Schöne , 2003 (foto Wim de Wagt).
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Onder :
Woonkamer Woonhuis Schöne, circa 1953 (foto P.D. v.d.
Poel, Collectie Wim de Wagt).

Boven:
Woonkamer Woonhuis Schöne , 2003, (foto Wim de
Wagt).
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Situatie en geschiedenis1

Omstreeks 1934 werd Gerrit Rietveld (1888
1964) benaderd door de 27 jarige radiomede
werker en schrijver van kinderboeken en hoor
spelen Anton D. Hildebrand om een huis te
ontwerpen voor zijn jonge gezin. Hildebrand en
zijn echtgenote Ada van Oordt woonden reeds
enige jaren in Blaricum en hadden voor hun te
bouwen huis een bosrijk bouwkavel op het
oog. De bouwaanvraag verliep relatief voor
spoedig tegen de achtergrond van de weer
stand die Rietveld kort daarvoor in Laren en
Blaricum had ondervonden bij een aantal
bouwplannen. De behoudend ingestelde
schoonheidscommissies en gemeentebesturen
namen aanstoot aan de afwijkende vormge
ving en platte daken van zijn nieuw zakelijke
architectuur.

Ook waren er grote twijfels over de bouw
techniek. Zo werd voor de bouw van het woon
huis Van Urk (1928 1931) pas na een interventie
van architect W.M. Dudok een vergunning ver
leend. Voor het huis van de kunstcriticus Hans
Buys tekende Rietveld tenminste vijf ontwer
pen (1933 1934), in alle mogelijke vormen, maar
de gemeente gaf geen toestemming tot bouw.

De geometrische vormgeving zou niet harmo
nisch aansluiten bij de omgeving en de archi
tectuur werd ‘koud en ongevoelig’ genoemd.
De burgemeester van Laren sprak zelfs van
‘kippenhokkenstijl’. Deze ‘Larense bouwkwes
tie’ bereikte lokale en nationale kranten en
tijdschriften.2

Het ontwerp voor het huis van de familie
Hildebrand vertoont overeenkomsten met een
van de afgewezen ontwerpen die Rietveld
maakte voor Buijs en ook het bestek was hier
van afgeleid. Dat op het perceel in Blaricum
uiteindelijk wel gebouwd kon worden lag waar
schijnlijk aan de vasthoudendheid van de op
drachtgever. Toch ging de realisatie van het
plan niet zonder slag of stoot. De bouwaan
vraag werd door Hildebrand ingediend op 21
augustus 1934. De bouwsom werd daarin be
groot op negenduizend gulden. De gemeente
liet Hildebrand weten dat in het algemeen
‘grote voorzichtigheid’ in acht zou worden
genomen bij bouwvergunningen voor huizen
die in hunne uiterlijke verschijning volkomen
afwijken van hetgeen naar vrijwel algemeen
geldende maatstaf wordt geacht een bouwaard
te zijn van landschappelijk karakter. Met name
wilde men de bouw van dergelijke huizen voor

Aan het begin van de twintigste eeuw werden de brinkdorpen Laren en Blaricum
door kunstenaars, schrijvers, idealisten, intellectuelen en vermogende
Amsterdammers ontdekt als aantrekkelijke woonplaatsen in het groen, ‘buiten’
maar niet ver van Amsterdam. Rond de oude dorpen vormde zich op de heiden,
engen en bospercelen, langs kronkelende zandpaden en nieuwe klinkerwegen, een
schil met landhuizen, vrijstaande villa’s en atelierwoningen. Deze werden
hoofdzakelijk gebouwd in een expressionistische landhuisstijl of in een stijl
geïnspireerd op de traditionele rietgedekte Gooise boerderijen. De bouw van
enkele huizen in de experimentele vormen van het ‘Nieuwe Bouwen’ deed dan ook
veel stof opwaaien.

‘Huis Hildebrand’ te Blaricum 
Experimenteel bouwen in het groen 

Niek Smit
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komen als zij reeds om hunne ligging sterk in het
oog zullen vallen.

Dit laatste was op het beschutte bosperceel
niet het geval en de gemeente was in dit geval
bereid een bouwvergunning te verlenen. Toch
werd deze onthouden met als argument dat de
kavelbreedte van 25 meter niet voldoende was
voor een landschappelijk gelegen woonhuis.
Hildebrand stelde met nadruk dat hij slechts
een klein huis wenste te bouwen en dat hij niet
in de gelegenheid was grond bij te kopen. Na
een drietal verzoeken voor een heroverweging
werd het bezwaar, na stemming in de gemeen
teraad, op 22 januari 1935, ingetrokken. Voor
waarde was dat het huis op tenminste 25 me
ter van de straat werd geplaatst. De bouwver
gunning volgde op 21 maart waarna de bouw
kon beginnen. Zo gauw als de contouren van
het huis zich boven maaiveld begonnen af te
tekenen, dienden zich opnieuw problemen aan.

Op 16 april werd de bouwplaats bezocht
door de welstandscommissie, bestaande uit de
Gooise architecten Theo Rueter, Klaas van den
Berg en de Larense gemeente architect H.F.
Smit, in gezelschap van de burgemeester en de
gemeente opzichter. De commissie drong ver
volgens bij het gemeentebestuur aan op een
ona ankelijk onderzoek naar de constructieve

samenstelling van genoemd huis […] naar aan
leiding van de vele door ons geconstateerde,
beslist onvoldoende bouwkundige constructies
en detail fouten aan bedoeld huis. Genoemd
werden onder andere de open ijzeren trap, de
zwakke constructie van het trapbordes, de
onvoldoende balustrade van het dakterras en
de vlakliggende glazen afdekking van de plan
tenkas welke niet waterdicht kan zijn. Het ge
vraagde onderzoek werd in mei uitgevoerd
door de inspecteur van bouw en woningtoe
zicht van de gemeente Bussum. Deze had dui
delijk geen a niteit met de moderne architec
tuur (technisch niet verantwoord), maar zag in
de constructie van het huis geen onvolkomen
heden die een gemeentelijk ingrijpen zouden
rechtvaardigen. Het huis kon dus vervolgens
worden voltooid.3

Het gezin Hildebrand maakte slechts enkele
jaren gebruik van het huis. In 1940 kocht Adri
aan (‘Jons’) Viruly, een bekende KLM gezag
voerder, later gehuwd met Mary Dresselhuys,
het huis voor 8.750 gulden. Hij betrok het met
zijn echtgenote Dina van Hattum en hun drie
jonge kinderen, maar dit verblijf bleek door het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog slechts
van korte duur. Viruly vertrok via Zweden naar
Engeland en in 1942 verhuisde zijn gezin naar

Het huis Hildebrand vóór de restauratie van 2001 2002(foto Hendrick de Keyser).
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Amsterdam. Op de bovenverdieping woonden
vanaf 1941 Herman Sinaasappel en zijn echtge
note Roberta Oosterbaan. Sinaasappel dook in
het relatief afgelegen huis onder en later in de
oorlog vonden ook anderen er een plek. Een
‘geheime’ ruimte boven de garage, door Riet
veld bedoeld voor een schui ed, speelde een
belangrijke rol bij het verbergen van de onder
duikers. Na het vertrek van het gezin Viruly
werd de begane grond bewoond door de fami
lie Kampf Morton.

Nooit ingrijpend verbouwd

Toen deze verdieping in 1944 vrijkwam ging het
echtpaar Sinaasappel het hele huis gebruiken.
Zij bleven er met drie opgroeiende kinderen
vervolgens meer dan vijftig jaar wonen. Adri
aan Viruly verkocht het huis in 1948 voor veer
tienduizend gulden aan ir. W.B.I. Hofman uit
Amsterdam maar die hield het huis in de ver
huur. De bijzondere omstandigheid dat de villa
gedurende het grootste deel van haar bestaan
werd gebruikt als huurwoning betekende dat
er nooit ingrijpend werd verbouwd. In de jaren
vijftig werd de garage een meter naar voren
uitgebouwd voor de Amerikaanse auto van de

heer Sinaasappel, maar daar bleef het bij.
Er waren slechts kleine wijzigingen als gevolg

van gebruik, onderhoudsproblemen en schil
derwerk. De kleurstelling, zowel buiten als
binnen, veranderde wel in de loop der jaren. Zo
werden de buitenkleuren gewijzigd met accen
ten in primaire kleuren, behorend zo dacht
men bij de architectuur van Rietveld en ‘De
Stijl’. Het huis werd in 1999 verkocht. Door een
voorgenomen verbouwing en vergroting,
waarop vergunning was verleend, dreigde het
onaangetaste karakter van het huis verloren te
gaan. Dit kon worden voorkomen door aan
koop door Vereniging Hendrick de Keyser. Een
restauratie, begeleid door de Utrechtse archi
tect Bertus Mulder, oud medewerker van Riet
veld, volgde in 2001 2002. Het huis wordt sinds
dien weer bewoond en is voor leden van
‘Hendrick de Keyser’ op enkele dagen in het
jaar te bezichtigen.

Beschrijving en analyse

Het compacte huis, met zijn asymmetrische
compositie op een grondplan van nagenoeg 10
bij 9 meter, heeft twee bouwlagen onder een
plat dak. Het ontwerp werd door Rietveld uit

Het huis Hildebrand (1934 1935) na de restauratie. Met zijn transparante en witgesausde gevels, nadruk op ruimte
lijkheid en afwezigheid van ornament brak het met de gebruikelijke villa architectuur van zijn tijd (foto Arjan Bronk
horst).
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gezet op een raster met een modulemaat van
een vierkante meter. Alle ruimtelijke verhou
dingen zijn hiervan afgeleid. Binnen het raster
tekende hij een huis waarvan de vertrekken op
een zo e ciënt mogelijke manier zijn gegroe
peerd.

Gezien vanaf de voorgevel (oost) is het huis
ingedeeld in drie parallelle beuken. Aan de
zonnige zuidkant ligt het woongedeelte, met
beneden de woon eetkamer en boven twee
slaapkamers. De woonkamer is verdeeld in een
zitgedeelte en een eethoek die door middel
van een triplex vouwwand van elkaar zijn te
scheiden. De uitgebouwde eethoek ligt op het
westen, beschut onder een laag plafond. De
zithoek baadt, dankzij een zeszijdig uitgebouw
de, geheel met ranke stalen ramen bezette
erker, in een zee van licht. Hierboven is een
dakterras waaraan twee slaapkamers. De ou
derslaapkamer van de Hildebrands lag aan de
achterzijde. Met een vouwwand kon de naast
gelegen grote kinderkamer voor het slapen
gaan in twee aparte kamers worden geschei
den, elk met een kast en waarschijnlijk een
opklapbed.

De middenbeuk van het huis is voor ‘verkeer
en natte cellen’. Zij bevat op de begane grond
de hal met wc, wastafel en trappenhuis, daar
achter de keuken en daarachter, als uitbouw
tegen de achtergevel, een glazen plantenkas.
Boven de keuken ligt de badkamer. Met deze
twee ‘beuken’ is het huis eigenlijk compleet. De
derde beuk aan de noordzijde bevat een aantal
toegevoegde vertrekken die door een versprin
gend vloerniveau ruimtelijk zeer ingenieus zijn
ontworpen. Een garage en bijkeuken met ko
lenhok voor de ketel van de centrale verwar
ming zijn ondergebracht op de begane grond.
Daarboven ligt aan de voorzijde de werkkamer
van de schrijver (later gebruikt als slaapkamer)
en aan de achterzijde een bergruimte (later
gebruikt als strijk en slaapkamer).

De garage is een ondergeschikt vertrek en
het plafond ervan kon een meter lager zijn dan
bij de rest van de begane grond. Rietveld cre
ëerde op deze wijze voor de bovengelegen
werkkamer van Hildebrand een apart vloerni

veau waardoor deze atelierachtige kamer veel
licht en ruimte krijgt. Om de werkkamer te
kunnen bereiken heeft het trappenhuis een
tussenbordes. De aangrenzende bergruimte
ligt weer op hetzelfde niveau als de badkamer
en de slaapkamers, zodat onder de vloer een
holle ruimte overblijft. Deze is als lage berging
vanuit de werkkamer toegankelijk. Mogelijk
stond hier een uitschui ed, zodat dit vertrek
met een minimale inspanning was om te bou
wen tot logeerkamer.

Het huis werd opgetrokken in baksteen met
houten balklagen en vloeren. Het staat op
zandgrond op een ondiepe fundering en een
trasraam. De buitenmuren hebben een spouw
(hardgrauw baksteen buitenblad en kalkzand
steen binnenblad), de binnenmuren zijn half
steenswerk. Stalen draagbalken maken de
overstekken en grote glaspuien mogelijk. De
stalen ramen hebben helder enkel glas. Het dak
heeft een minimale daktrim, was geïsoleerd
met houtwolcementplaten (Heraklith) en ge
dekt met vilt en asfaltbitumen. Alhoewel de
buitenmuren in baksteen waren opgetrokken,
werden ze gepleisterd met een cementspecie
laag en wit geschilderd om neutrale wandvlak
ken te suggereren. In combinatie met glas en
staal wordt zo een visueel aantrekkelijk spel
gespeeld tussen dragende en vullende delen.
Stalen I pro el balken zijn op een aantal plaat
sen opzettelijk in het zicht gelaten.

De indeling van het huis is maar ten dele
a eesbaar aan de gevels. De werkkamer van de
schrijver kreeg in de gevelcompositie grote
nadruk: doordat de voordeur en de garagedeur
zijn teruggelegd, is de kamer visueel opgehan
gen aan het huis en vormt een tegengewicht
van de erker aan de zuidkant. Dit komt niet
geheel overeen met de werkelijke, achterlig
gende indeling: de stalen glaspui van de werk
kamer loopt door langs de vide van het trap
penhuis, zodat de scheidingsmuur tussen ka
mer en trappenhuis aansluit op een van de
dunne staalpro elen van de vensters.

Bij de restauratie van 2001 2002 is de kleur
stelling van het huis onderzocht. Zo bleek het
oorspronkelijke kleurschema buiten te bestaan
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uit wit en zilvergrijs aluminium met slechts
enkele accenten in blauw (deuren) en zwart
(schoorsteen). In het interieur waren de ge
stuukte muren en plafonds wit of oranjegeel
gebroken wit. Alle stalen delen, zoals kozijnen
en ramen en de gietijzeren radiatoren van de
centrale verwarming hadden een aluminium
kleur. Opmerkelijk was de afwerking van de
oregonpinetriplex kamerdeuren. Deze waren in
een waslaag gezet waarbij de kamerzijde een
melkwitte was had, terwijl de gangzijde met
een rode kleur bleek te zijn bedekt. De kopse
kanten van de deuren waren overal zwart. Aan
de klinkzijde hadden alle deuren een geschil
derde baan, in de varianten blauw, rood en
okergeel.

Bij de restauratie werd de garage terugge
bracht naar zijn oude maat: de werkkamer op
de verdieping heeft daardoor weer het over
stek zoals dit door Rietveld was bedoeld. Aan
de achterzijde is de plantenkas herbouwd en in
de vroegere bijkeuken werd een nieuwe keu
ken gemaakt om aan de eisen van de huidige
Woningwet te voldoen.

Niek Smit studeerde kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en is als architec
tuurhistoricus werkzaam bij de Vereniging Hen
drick de Keyser. Hij werkt momenteel aan een
boek over 100 historische huizen dat in 2018 ter
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van
‘Hendrick de Keyser’ zal verschijnen. Onder deze
huizen is ook ‘Huis Hildebrand’.

Arjan Bronkhorst heeft enkele foto’s bij dit arti
kel geleverd. Arjan is als professioneel fotograaf
gespecialiseerd in architectuur, interieur, en
portretten en is de maker van het boek
‘Grachtenhuizen’.

Noten
1. G.H. Rodijk, De huizen van Rietveld, Zwolle 1991, p.

53 54. M. Kuper en I. van Zijl, Gerrit Th. Rietveld
(1888 1964). Het volledige werk, Utrecht 1992,
cat.nr. 229. M. Kuper, W. Quist en H. Ibelings,
‘Gerrit Th. Rietveld, Casas / Houses’, in: 2G Revista
Internacional de arquitectura/International Archi

tecture Review, 2006, nr. 39/40, p. 108 119.
2. Zie onder andere de Laarder Courant De Bel/

Blaricummer Courant, de Gooi en Eemlander, het
Bouwkundig Weekblad en De 8 en Opbouw, perio
de 1933 1936. Maar ook de landelijke kranten
besteedden ruimschoots aandacht aan de kwes
tie.

3. Overigens claimde de gemeente opzichter van
Blaricum in deze a aire dat tijdens de bouw op
zijn instigatie een aantal verbeteringen was door
gevoerd. Hij vermeldt in een schrijven dat de
gewraakte ijzeren trap zonder stootborden op
zijn last was verwijderd en vervangen door een
normale houten trap. Wie het huis nu binnengaat,
kan slechts constateren dat deze ambtenaar,
althans op dit punt, om de tuin is geleid: in het
huis staat de open trap met ijzeren buisleuningen
die ook op de bouwaanvraag is aangegeven. Deze
moet tijdens de bouw tijdelijk zijn verwijderd en
na de oplevering in het huis zijn teruggeplaatst.

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in
voor het behoud van architectonisch of
historisch waardevolle gebouwen en
interieurs in Nederland. De Vereniging
doet dit door panden te verwerven en ze
vervolgens te restaureren en te verhuren.
De zo opgebouwde collectie geeft een
representatief beeld van de Nederlandse
architectuur en interieurgeschiedenis.

De collectie omvat inmiddels 416
panden, waaronder huizen, boerderijen,
buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen,
verspreid over 106 plaatsen in heel
Nederland. De Vereniging heeft de laatste
jaren met steun van de BankGiro Loterij
een kleine, maar zeer bijzondere collectie
twintigste eeuwse woon en
architectenhuizen opgebouwd. Voor leden
van de Vereniging worden open dagen,
excursies en rondleidingen georganiseerd.
Ook verhuurt de Vereniging enkele van
haar huizen als vakantiehuis.
Voor meer informatie zie:
www.hendrickdekeyser.nl.
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Boven: De woonkamer met veelzijdige erkeruitbouw komt meer voor in ontwerpen van Rietveld uit deze tijd (foto
Arjan Bronkhorst).
Linksonder: De hal, met smalle open trap en tussenbordes. De trapconstructie met ijzeren buisleuningen is zo licht en
economisch mogelijk. Stalen I pro el balken zijn ook in het interieur in zicht (foto Arjan Bronkhorst).
Rechtsonder: Schuifwand in een van de slaapkamers. Triplex deur met een geverfde baan om vlekken van vingers te
voorkomen (foto Hendrick de Keyser).
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Eppo Doeve (Bandoeng, 1907 Amsterdam,
1981) was een van de bekendste Nederlandse
tekenaars. Zijn bekendheid had hij voor de oor
log te danken aan zijn reclamewerk en illustra
ties in Haagsche Post en de Radiobode van de
AVRO. Na de oorlog had hij veel succes met de
door hem ontworpen bankbiljetten en zijn te
keningen voor Elseviers Weekblad. Ook kwam
hij geregeld op televisie. Doeve beheerste elke
vorm van gra sche kunst, zonder een formele
opleiding te hebben gehad. A ches, toneelde
cors, boekillustraties, schilderijen, Doeve maak
te het allemaal. ‘Hij kon alles wat hij wilde, en
wilde alles wat hij kon,’ zei tekstschrijver
Alexander Pola over zijn collega bij NCRV’s Hier
en nu.

De Blaricumse jaren van Doeve zijn interes
sant om diverse redenen die allemaal met el
kaar in verband staan. Allereerst valt het na
tuurlijk op dat hij gedurende de oorlogsjaren in
Blaricum verbleef. Ook voor Doeve vormde de
Tweede Wereldoorlog een bijzondere tijd met
veel onzekerheden en grote veranderingen in
de persoonlijke sfeer.

Alvorens daar verder op in te gaan, is het
handig om dit meteen te onderstrepen met
een wending in zijn loopbaan. Doeve ging in
Blaricum serieus aan de slag als schilder. Hij had
wel eens eerder het penseel opgenomen, maar
in Blaricum begon Doeve pas echt te werken
aan een schildersoeuvre. Dit had alles te maken
met het opdrogen van de stroom tekenop
drachten en daardoor ook met zijn bron van
inkomsten. Toen hij na de oorlog weer vele
opdrachten kreeg, was het snel afgelopen met
zijn ontwikkeling op dit gebied. Hij probeerde
nog wel te schilderen, maar het kwam er nau
welijks meer van.

De derde reden dat de Blaricumse tijd aandacht
verdient, is heel basaal: we weten er maar wei
nig van af. Ook dit heeft natuurlijk te maken
met de oorlog. Doeves voor en naoorlogse
oeuvre is zo groot en beroemd, dat alle aan
dacht haast automatisch daarnaar toegaat. Die
periodes zijn ook makkelijk te reconstrueren. De
publicatiedata van zijn boekillustraties en poli
tieke spotprenten geven een goed overzicht
van zijn dagelijkse bezigheden. Veel van dit
werk is goed gecatalogiseerd of zelfs geheel
digitaal beschikbaar. Een reconstructie van Doe
ves werk en leven in Blaricum is veel moeilijker
te maken. Hieronder een bescheiden poging.

Privé

Toen Eppo Doeve met zijn vrouw Tin eind 1941
in Blaricum kwam wonen, was het snel afgelo
pen met zijn medewerking aan Haagsche Post
en Radiobode. De bladen bleven nog wel be
staan, maar rond 1942 waren alleen journalis
ten met nationaal socialistische sympathieën
nog welkom. De vaste bodem onder het be
staan van de tekenaar viel weg. Doeve moest
allerlei sporadische opdrachten aannemen,
waardoor hij lange periodes niet in Blaricum
verbleef. In het Brabantse Vlijmen dook hij bij
voorbeeld meermalen onder bij een graszaden
bedrijf, mogelijk ook om aan de Duitse Arbeit
seinsatz te ontkomen. Daar portretteerde hij
diverse familieleden van de directeur.

In de periodes dat Doeve wel thuis was,
maakte hij ook diverse portretten van mensen
die hem konden helpen in deze moeilijke tijden.
Er zijn veel anekdotes bekend van vrienden en
kennissen die de sympathieke kunstenaar eten
of spullen aanboden. Een schilderij was een

Zeven jaar lang woonde er een duivelskunstenaar in Blaricum. Tussen november
1941 en oktober 1948 huurde Eppo Doeve de helft van ‘Onder ’t Hilder’, gevestigd
op Kerklaan 7a. Oplettende lezers van ‘Deelgenoot’ zullen dit adres herkennen. In
deze boerderij hebben namelijk diverse bekende Blaricummers gewoond. In de
jaren dat Doeve er verbleef, werd de andere helft gebruikt als galerie door
kunstenares Epi van Brussel Van de Velde.

Eppo Doeve in Blaricum
Jop Euwijk
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goed ruilmiddel of op zijn minst een teken van
waardering. In Deelgenoot (het blad van de
Historische Kring Blaricum) hebben eerder
verschillende voorbeelden gestaan van deze
Blaricumse oorlogsportretten.

O cieel woonden Doeve en zijn vrouw tot
hun scheiding in 1948 in Blaricum, maar diverse
bronnen wijzen uit dat hij mogelijk al eerder in
een Amsterdams hotel verbleef. Doeve bouw
de na zijn scheiding daar een nieuw leven op,
met een tweede huwelijk, vele nieuwe vrien
den en ontelbare opdrachtgevers. Het hoofd
stuk Blaricum werd echt afgesloten.

Doeves erfenis als schilder

Het is niet helemaal eerlijk om Doeves keuze om
te gaan schilderen als pure noodzaak te zien.
Naast opdrachten en vriendendiensten maakte
hij ook vrij werk. Hij voelde zich hierbij gesteund
door zijn vrienden Carel Willink, Raoul Hynckes
en Gerard Röling. Hun tips en aanmoedigingen
hebben de weg naar het doek gevonden, want
Doeves magisch realistische schilderijen zijn
geheel in lijn met die van zijn collega’s.

Toch staat Doeve niet bekend als een groot
schilder. Goed, maar niet goed genoeg. Voor
het werk van zijn vrienden betaal je veel meer
en musea en kunsthistorici slaan hem geregeld
over. Voor een deel zal dat komen door de
kwaliteit van Doeves werk. Sommige schilderij
en zijn misschien niet goed genoeg uitgewerkt.
De kwantiteit van zijn andere werk lijkt mij ech
ter doorslaggevender. Al vanaf het eerste mo
ment dat Doeve exposeerde met zijn schilderij
en, gingen er stemmen op dat hij geen kunste
naar kón zijn. Hij was immers al een bekend
tekenaar. Deze logica is weliswaar niet water
dicht, maar niet ongewoon onder kunstcritici.
En ook tegenwoordig zullen kunsthistorici niet
snel over het feit heen kunnen stappen dat
Doeve duizenden illustraties, spotprenten en
reclames heeft gemaakt.

De vrije schilderijen van Doeve zijn na de
jaren veertig nooit meer in hun geheel tentoon
gesteld. De kunstenaar vond het daarnaast erg
jammer dat hij nauwelijks meer aan schilderen

toekwam. De schilderijen die hij nog wel maak
te, waren vrijwel allemaal om jubilea van be
vriende collega’s of directeuren van grote be
drijven op te luisteren. De Blaricumse schilderij
en zijn volledig ondergesneeuwd. Het is zelfs
de vraag waar de tien tot twintig kunstwerken
allemaal zijn. Dit staat de (her)waardering van
deze verzameling natuurlijk ink in de weg.

Meer onderzoek is nodig

Het is een cliché, maar hoe meer ik over Doeve
te weten kom, hoe meer vragen ik heb. Zijn tijd
in Blaricum is daarvan een goed voorbeeld. Hoe
komt een bekende Nederlands Indische man,
die in de jaren dertig fel anti Duitse spotpren
ten had gemaakt, ongeschonden de oorlog
door? Ik weet het niet precies.

Doeve dook lange periodes onder, maar
moet ook veel thuis zijn geweest. Waarom
werd hij niet opgepakt? Hield iemand hem uit
de wind? Doeve werkte in ieder geval wel voor
twijfelachtige personen. Hij maakte in 1943 een
schilderij voor een tentoonstelling in het Stede
lijk Museum over het Jeugdherbergwerk. Op
het eerste gezicht niet iets om je zeventig jaar
later over op te winden. De organisatie was
echter wel in handen van de collaborerende
(overheids)instanties. En zo zijn er nog wel een
paar voorbeelden op te noemen. Daar staan
verklaringen over het vervalsen van persoons
bewijzen en het rondbrengen van verzetskrant
Vrij Nederland tegenover.

Het mag duidelijk zijn dat het laatste woord
over Doeves verblijf in Blaricum nog niet is ge
zegd. Daarvoor is veel aanvullend onderzoek
nodig. Hopelijk kom ik daar ooit aan toe, of
pakt iemand anders dat op. Alle kruimels aan
informatie uit Blaricum en omstreken zijn tot
die tijd van harte welkom.

Jop Euwijk studeerde maatschappijgeschiedenis
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sa
men met Frank Rensen vormt hij ‘Het Citaat’, een
bureau voor historisch onderzoek. Daarnaast is
hij onderzoeksmedewerker bij ‘Het Persmuseum’
te Amsterdam en redacteur van ‘Muziekweb’.
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Jozef Ferdinand Doeve

In 1907 werd Jozef Ferdinand Doeve in Band
oeng (Nederlands Indië) geboren. De baboe
noemde Jozef ‘Eppie’, later werd dit ‘Eppo’.
Zijn ouders, Justin Theodorus Doeve, hoofd
commies waterkracht en elektriciteit, en Hele
na Rosina Kepel, dochter van een ambtenaar,
waren van gemengde Europees/Indische
a omst. Eppo groeide op in een gezin met een
oudere zus, drie jongere zussen en een broer.
Hij bezocht de katholieke school van de Zusters
Ursulinen en haalde vervolgens het diploma
van de plaatselijke hbs. Eppo was zeer artistiek:
hij bespeelde verschillende muziekinstrumen
ten en hij was een goede tekenaar. Ook zijn
broer en zussen waren talentvol. Het autobio
gra sche schilderij Tangkoeban Prahoe (de vul
kaan bij Bandoeng) geeft een indruk van de
jeugd van Eppo Doeve in Indië. Hij verbindt zijn
jeugd met het eind van de jaren zestig.

Na het afronden van de middelbare school
maakte Eppo een paar reizen door Indië, waar
na hij koloniale landbouw ging studeren aan de
landbouwhogeschool in Wageningen. Hij be
steedde veel tijd en aandacht aan het studen
tenleven. Eppo maakte tekeningen voor het
maandblad en de almanak van het Wageningse

Studentencorps. Ook speelde hij in een jazz
band van studenten. Zijn doel was aanvankelijk
theeplanter te worden, maar in de jaren dertig
van de vorige eeuw stortte de theemarkt in
Indië in. Inmiddels had Eppo de katholieke Tin
nie van den Elzen ontmoet. Haar welgestelde
ouders wilden niet dat Tinnie naar Indië ver
trok. Daarom besloot Eppo in Nederland te
blijven om vervolgens van een van zijn hobby’s,
tekenen, zijn beroep te maken. Hij kreeg op
drachten van het Amsterdamse reclamebureau
Delamar, de Groene Amsterdammer, de Haagse
Post en de Radiobode van de AVRO. In 1934
trouwde Eppo met Tinnie en betrok samen met
haar een bovenwoning, vermoedelijk in Am
sterdam.1

De erfgooiersfamilie De Jong

Hendricus (Henk) Willibrordus de Jong kwam
uit een Blaricumse erfgooiersfamilie, van wie
het voorgeslacht al rond 1500 in Blaricum
woonde.2 De vader van Henk, Ste en, was
boer en veehandelaar, daarnaast had hij zitting
in verschillende plaatselijke besturen.3 Ste en
was getrouwd met erfgooiersdochter Antje
Puijk, die twee huizen verder woonde. Ste en
en Antje kregen twee kinderen. De oudste

Tekenaar Eppo Doeve en erfgooiersfamilie De Jong 
Maria Boersen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Eppo Doeve woonachtig geweest in Blaricum.
Hij woonde, samen met zijn eerste vrouw, Tinnie van den Elzen, in het achterste
gedeelte van de boerderij op Kerklaan 7. Gedurende zijn verblijf in Blaricum was hij
‘kind aan huis’ op de boerderij van de familie De Jong op Kerklaan 13. In deze
periode heeft Doeve verschillende schilderijen en tekeningen gemaakt van de leden
van het gezin De Jong. Daarnaast legde hij ook een aantal aspecten vast van het
dagelijks leven op de boerderij tijdens de oorlog. Regelmatig werd ’s avonds
gezongen. Doeve speelde dan piano, viool of gitaar. In januari 1945 heeft hij het
‘Groot Nederlandsch Geuzenlied’ gemaakt: elf verzen met ‘ontroerende prenten’
over de Tachtigjarige Oorlog.
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Geurt bleef met zijn vrouw Riek de Jong Rigter
op de familieboerderij op Langeweg 5 wonen.
Voor de tweede zoon Henk werd een boerderij
aan de Kerklaan gekocht. Naast het werk op de
boerderij was Henk ook maatschappelijk actief.
Hij zat als opvolger van zijn vader Ste en de
Jong namens de afdeling Blaricum in de raad
van commissarissen van de Stichtse Olie en
Lijnkoekenfabriek te Utrecht.4

De echtgenote van Henk, Wilhelmina, meest
al Mien genoemd, kwam uit Soest, waar haar
vader Peter van den Bremer kassier van de
plaatselijke Boerenleenbank was en een kruide
nierszaak had op Steenho straat 52. Peter van
Gart, zo werd haar vader genoemd in Soest,
hield aanvankelijk kantoor in de kamer links
van zijn winkel. De klanten voor de leenbank
kwamen in de vroege avond en wachtten in de
woonkeuken. Wanneer de bel ging, wandelde
de volgende klant langs de schappen met vee
koeken, kruidenierswaren, touw en klompen
naar binnen. De acht kinderen waren dan al
naar bed.5 De moeder van Mien, Martha van
Hofslot, was jong overleden. Vader Peter, die
met acht kinderen achterbleef, trouwde vervol
gens met zijn schoonzus Nel van Hofslot. Nel

werd door het gezin Nellemeu genoemd. Het
voorgeslacht van de Van de Bremers was voor
namelijk werkzaam in het boerenbedrijf.

Henk de Jong was na zijn huwelijk in 1924
met Wilhelmina (Mien) Martha Maria van den
Bremer gaan wonen in de boerderij op Kerk
laan 13. Henk en Mien kregen negen kinderen:
Annie (1927), Martha (1928), Stef (1929), Nel
(1930), Riek (1932), Piet (1933), Joke (1934),
Geurt (1938) en Henk (1939). Dezen werden
geheel volgens de traditie zeer zorgvuldig ver
noemd naar hun grootouders, ooms en tantes.
De jongste zoon kreeg de naam van zijn vader
Henk en ook de tweede naam van zijn vader,
Willibrordus. Vader Henk was namelijk geboren
op 7 november en dat is de sterfdag van bis
schop Willibrordus.

Eppo Doeve in het Gooi

De in Naarden aan de Juliana van Stolberglaan
wonende neerlandicus Jan Paardekooper

Wilhelmina van den Bremer.Eppo Doeve in 1951.
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meldt in de Naardense Omroeper dat Eppo Doe
ve in 1937 in Naarden kwam wonen. Van eind
mei 1937 tot half september van dat jaar be
woonde deze aan de Juliana van Stolberglaan
53 een zeer ruime halve villa met uitzicht op
water. De huizen in de Oranje Nassaubuurt
waren een jaar oud en in die tijd moeilijk te
verhuren.6

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde
Doeve met zijn vrouw in Blaricum in het achter
ste gedeelte van een boerderij aan de Kerklaan
te Blaricum. In dit kunstenaarsdorp begon hij
portretten te schilderen. Schilders als de in
Blaricum wonende Raoul Hynckes, Gerard
Roling en Carel Willink hebben hem hierbij aan
gemoedigd, waarbij Doeve zich liet inspireren
door het magisch realisme van Willink. In de
zomer van 1942 werden de nieuwste werken in

de boerderij in Blaricum tentoongesteld. Op
kleine schaal hield Doeve zich bezig met onder
grondse praktijken als het vervalsen van per
soonsbewijzen en bankbiljetten. En uiteraard
gebruikte hij zijn tekenkunst om aan eten te
komen.

Om te ontkomen aan de Duitse Arbeitsein
satz is Doeve in 1943 een tijdlang woonachtig
geweest in het Brabantse Vlijmen. Ook daar
heeft hij zich met tekenen en schilderen bezig
gehouden. Het laatste oorlogsjaar bracht Doe
ve weer door in Blaricum, waar hij bezoek
kreeg van Raoul Hynckes en de dichter Adriaan
Roland Holst.7 In 1944 schilderde Doeve de
belegering van Naarden in de ontvangsthal van
de Chemische Fabriek te Naarden. In deze schil
dering legde hij een verband tussen 1572 en de
Franse bezettingsjaren van 1795 1813.8 Deze

Het autobiogra sche schilderij ‘Tangkoeban Prahoe’ (de vulkaan bij Bandoeng) geeft een indruk van de jeugd van
Eppo Doeve in Indië. Hij verbindt zijn jeugd met het eind van de jaren zestig.
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schildering is later overgebracht naar het stads
kantoor van Naarden.

Twee werelden ontmoeten elkaar

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Duitse
soldaten ingekwartierd in de katholieke Bernar
dusschool aan de Kerklaan en in de kleuterschool
om de hoek aan de Vitusweg. De Blaricumse
kinderen en dus ook de kinderen De Jong kregen
les op verschillende plaatsen in het dorp. Er wa
ren klaslokalen ingericht in hotel Ruimzicht (nu
hotel Bellevue), in Kunstzaal Faber aan de Huizer
weg en ook op de boerderij op Langeweg 5 werd
lesgegeven. Bij de familie De Jong waren twee
Duitse soldaten gehuisvest in de zogenaamde
opkamer (een zijvertrek van de boerderij). De
jongste zoon, Henk, vertelde aan zijn kinderen: Ik
speelde vaak tussen de Duitse soldaten.9 Hij vond
dat hij beter Duits sprak dan Nederlands. Even
eens werden er in de oorlogsjaren verschillende
evacués gehuisvest bij de familie.

Tijdens zijn verblijf in Blaricum werd Doeve kind
aan huis bij de familie De Jong. Doeve kwam
dagelijks melk halen en speelde vaak piano,
gitaar of viool. Daarbij werd onder andere het
Geuzenlied gezongen, dat lied is nog bewaard
gebleven. De kinderen De Jong kwamen bij
Doeve en zijn vrouw op bezoek. Daar was voor
oorlogse thee. Nel de Jong en haar vriendin
Tootje Hoogervorst, die aan de Venenweg in
Blaricum woonde, gingen af en toe ook
‘schoonmaken’ bij mevrouw Doeve. Doeve was
echt een ‘meneer’, vertelde Geurt de Jong: hij
was deftig gekleed en liep met een wandelstok.
Wanneer de kinderen geschilderd of getekend
werden, bezochten zij de familie Doeve.

De schilderijen en tekeningen van de fa
milie De Jong

Voor het schilderij van het gezin De Jong heeft

Kinderen van Henk en Mien de Jong rond 1940.
Huwelijksfoto Henk de Jong en Wilhelmina van den
Bremer.
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de familie geposeerd. Een aantal keren moest
iedereen op dezelfde plaats aan tafel zitten.
Ook moest er afzonderlijk geposeerd worden
bij Doeve thuis. Het gezin is in het halfduister
afgebeeld aan de maaltijd. In het midden staat
een olielamp, omdat de elektriciteit in de oor
log was afgesloten. Rechts voor staat de melk
kan waarin Doeve altijd zijn melk haalde.

Het schilderij wordt in Blaricum in de wandel
gangen De aardappeleters genoemd. Op het
schilderij wordt echter de avondmaaltijd ge
bruikt en dat was een broodmaaltijd. ’s Mid
dags at men warm: aardappels, vlees en groen
te. Door de week kwam daar nog pap bij, bij
voorbeeld karnemelksepap, in de oorlog werd
echter roggepap gegeten en op zondag pud
ding. Het gezin was wat voedsel betreft gro
tendeels zelfvoorzienend: de aardappels kwa
men van eigen grond, de groenten uit de moes
tuin en het vlees van eigen koeien. Groenten en
vlees werden geweckt en bewaard in weck es
sen in de kelder onder de opkamer. Doeve
heeft niet meegegeten met de familie De Jong,

maar zal er naast de melk ongetwijfeld voedsel
gehaald hebben. De melkkan die op het schil
derij van de familie De Jong staat, is ook ge
bruikt om een boeket bloemen in te zetten,
getuige het schilderij. Eveneens is er een schil
derij met in een vaas twee bloemen.

Van Annie, de oudste in het gezin De Jong,
heeft Doeve een portret geschilderd. Op de
achterkant van het schilderij staat: Annie de
Jong 1945. En gedrukt: J.F. Doeve Kerklaan 7a
Blaricum. Van Nel, Joke en de jongens Geurt en
Henk zijn tekeningen gemaakt. Doordat de
naam en de leeftijd van de kinderen op de teke
ningen vermeld staan, is af te leiden wanneer
deze gemaakt zijn: Nellie de Jong 14 jaar, Jopie
de Jong oud 10 jaar, Geurtje de Jong oud 6 jaar,
Henkie de Jong oud 5 jaar. De tekeningen zijn
dus in 1944 gemaakt.

Het dagelijks leven op de boerderij

Een tweetal tekeningen laat het dagelijks leven
op de boerderij zien. Op een tekening is Piet

De boerderij van de familie De Jong aan de Kerklaan in Blaricum.
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Schilderij van het gezin De Jong. Bovenste rij: Evacué
Gert Martens, Stef, Annie, vader Henk, Martha. Midden:
Riek, Nel, Joke, zoon Henk, moeder Mien. Rechtsonder:
Geurt en Piet.

Onder: Melkkan met bloemen en Vaas met twee bloe
men.
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Met de klok mee: Schilderij van Annie de Jong. Tekening van Jopie de Jong. Tekening van Henk en Geurt de Jong. ‘Vijf
uur melktijd’. Piet de Jong is een koe aan het melken. Tekening van Nel de Jong.
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een koe aan het melken, er staat bij vermeld 5
uur melktijd. Rechts op de tekening staat klein
een man afgebeeld met een melkemmer en
een touw. Dat is de evacué Gert Martens die op
de boerderij meewerkte. Op een andere teke
ning staat de jongste zoon Henk voor een aan
tal koeien afgebeeld. Op deze tekening de me
dedeling: Komt de zomer in het land dan gaan
de koeien naar het land. De boerderij van de
familie De Jong lag in het dorp Blaricum. Dat
betekende dat in het begin van de zomer de
koeien naar het weiland werden gebracht op
de Meent, in Het veentje in Eemnes of in de
Eemnesser polder.

Ongetwijfeld heeft Eppo Doeve meer teke
ningen gemaakt over het dagelijks leven op de
boerderij. Deze zijn echter niet bewaard geble
ven. Op een ervan zou dochter Annie afge
beeld zijn als ‘Ortskommandant’. Wellicht zorg
de zij van tijd tot tijd als oudste in het gezin
voor orde en regelmaat? Ook is melding ge
maakt van twee tekeningen die aan de deur
werden gehangen voor de mensen die melk
kwamen halen. De rij melk halende mensen
was in de oorlog natuurlijk erg lang. Op de ene
tekening stond Piet de Jong die naar de spenen
van een koe keek, waar niets uitkwam, met de
tekst: Heden geen melk want de koeien staan
droog. Op een andere tekening stond een
pomp waar geen water uitkwam.

Het Geuzenlied

Er werd veel gezongen in het gezin De Jong.
Moeder Mien zong altijd, wanneer zij de maal
tijd aan het bereiden was. En ’s avonds kon er
gezongen worden bij de piano, daar de doch
ters Annie en Nel pianolessen volgden bij de
zusters Dominicanessen in het klooster aan de
Kerklaan. Maar wanneer Doeve kwam. werd
het pas echt gezellig, hij speelde niet alleen
piano maar ook viool en gitaar. Er werden po
pulaire liedjes gezongen en uiteraard zong
Doeve ook Indische liederen. In januari 1945
heeft hij voor de familie De Jong het Groot
Nederlandsch Geuzenlied geschreven.

Geheel volgens de traditie van de geuzen
liederen gaat het lied over het verloop van de
Tachtigjarige Oorlog. De melodie was de wel
bekende limerickmelodie. Het lied is geschre
ven op een los blad, 50 bij 70 cm, en geïllu
streerd met passende tekeningen. Er komen
verschillende anachronismen in de tekst en de
tekeningen voor, zoals Lumey die Hoezee!
roept of Alva die de Spaanse griep krijgt en met
een thermometer in bed ligt. Verder staat Phi
lips de Tweede afgebeeld met glazen oranjebit

Philips II. Illustratie bij ‘Het Geuzenlied’.
‘Komt de zomer in het land dan gaan de koeien naar het
land’. Henk de Jong met koeien.
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ter en de toreador heeft een boerenpet op en
loopt op klompen. Het lied eindigt met de
tekst:

Den Briel ging voor Spanje verloren
De geuzenvlag woei van den toren
En zonder den geus
Dan waren we heusch
Nog allemaal toreadoren.

(Zie voor de rest van de tekst van het Geuzen
lied elders in dit blad.)

Na de Tweede Wereldoorlog

Het echtpaar Doeve bleef nog enkele jaren in
Blaricum wonen. Het huwelijk hield echter
geen stand, want in 1948 scheidde Eppo van
Tinnie. Hij ging weer naar Amsterdam waar hij
een andere vrouw leerde kennen, Etty Corpo
raal, met wie hij in 1952 trouwde.10 Bij een be
zoek aan Blaricum heeft Doeve haar voorge
steld aan moeder De Jong.11 Waarschijnlijk zijn
er verder incidentele contacten geweest met
het gezin De Jong.

Uit 1952 dateren twee tekeningen van Blari
cumse inwoners Geurt van Ste en (een broer
van Henk de Jong) en van Jacob de Jong (geen
familie van Henk de Jong). Beide tekeningen
hebben een onderschrift; bij die van Geurt van
Ste en staat: De Blaricumse meent zou dan naar
Huizen gaan en bij die van Jacob de Jong: Ik heb
’r vanmorgen nog tegen gestemd.12 Bij een van
de dochters De Jong hing een tekening van
Doeve uit 1957, genaamd De Paardenmarkt in
Zuid Laren.

Het Gooi was Eppo Doeve niet vergeten. Hem
werd gevraagd om het 1000 jarig bestaan van
de erfgooiersorganisatie te visualiseren. Ter
gelegenheid van de viering 1000 jaar erfgooiers
schilderde hij een 50 meter lange wand van 2,5
meter hoog met relevante gebeurtenissen uit
de geschiedenis van het Gooi. De Gooise histo
ricus dr. A.C.J. de Vrankrijker had de onderwer
pen en teksten uitgewerkt. Toen Doeve tijdens
de tentoonstelling in het Singer Museum moe
der Mien de Jong zag, ging hij direct naar haar
toe en heeft hij geruime tijd met haar ko e
gedronken.13 Na a oop van de tentoonstelling
in het Singer is de wand in 22 panelen gezaagd
van ongeveer twee meter breed en twee en
een halve meter hoog. Door de stichting Stad
en Lande van Gooiland zijn deze panelen in
bruikleen gegeven aan de gemeente Huizen,
waar ze in het gemeentehuis hangen.

De familie De Jong bleef nog geruime tijd
aan de Kerklaan wonen. Na het overlijden van
vader Henk nam zoon Henk de boerderij over.
In de strenge winter van 1962/1963 brandde de
boerderij op 2 januari af. De koeien en ook een
groot gedeelte van de inboedel werden in vei
ligheid gebracht. Op enkele schilderijen en
tekeningen van Doeve zijn de gevolgen van
deze brand nog te zien, met name door de
watervlekken. Nadat zoon Henk een bedrijf
had gekocht in Lemelerveld, kwam zijn broer
Piet op de boerderij. Totdat ook Piet vertrok
naar een boerderij in Eemnes, waar nu zijn
zoon Gert Jan zijn bedrijf heeft.

De schilderijen en tekeningen van Doeve zijn
verdeeld onder de kinderen en inmiddels klein
kinderen van het echtpaar Henk en Mien de

Toreador.
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Jong. En nog steeds circuleren in de familie De
Jong verhalen over Eppo Doeve. Evenals publi
caties van en over hem zoals Rido, Wie het
laatst lacht.. en Eppo Doeve, portret van een
duivelskunstenaar. Voor de tentoonstelling
over Doeve bij de Historische Kring Blaricum
(maart september 2017) en voor dit artikel
heeft de familie De Jong a eeldingen van de
schilderijen en tekeningen van Doeve ter be
schikking gesteld. En uiteraard het Geuzenlied!

Maria Boersen is historica, was voorzitter van
Tussen Vecht en Eem en redactielid van het tijd
schrift. Zij is werkzaam als coördinator en docent
geschiedenis in het hoger beroepsonderwijs.

Noten
1. Jop Euwijk, ‘Uitbundige virtuoos met eeuwig

heimwee’, in: Eppo Doeve. Ter herinnering 1907
1981. Amsterdam 2013, p. 6 34; zie ook Jop Eu
wijk, ‘Politieke spotprenten van een magiër. Gete
kend wereldbeeld van Eppo Doeve’, in: Elseviers
Weekblad, 1950 1969.

2. De oudst bekende ‘De Jong’ was Jacob Molenaer,
genoemd in belastinglijsten, ‘de koptienden’, een
oorspronkelijk kerkelijke belasting.

3. Maria Boersen, ‘Ste en de Jong – Scharend erf
gooier en bestuurder (1848 1916)’, in: Van Adries
sen tot Van Zutphen. Honderd er aters tussen
Vecht en Eem. Nijkerk 2015.

4. SOL: 50 jaar in vogelvlucht. Jubileumuitgave.
Utrecht 1958.

5. Gedenkboek van de Coöperatieve Boerenleenbank
te Soest. Uitgegeven bij Gelegenheid van het 40
jarig bestaan der Bank 1905 30 december 1945.

6. Jan Paardenkoper, ‘Naardens Roem’.
7. Jop Euwijk, Eppo Doeve. Ter herinnering 1907 1981,

p. 14.
8. Lotte Jensen, ‘Lokale en nationale feestvreugde.

Gelegenheidsgedichten rondom de bevrijding van
Naarden in 1814’, in: Uw verlossing is daar. Rond de
bevrijding van Stad en Lande van Gooiland 1813
1814. Naarden 2014, p. 32.

9. ‘Gedachtenisprentje’ Henk de Jong.
10. Jop Euwijk, Eppo Doeve. Ter herinnering 1907 1981,

p. 15.
11. Mondelinge mededeling van Geurt de Jong.
12. Kopieën van deze tekeningen zijn in het bezit van

de Historische Kring Blaricum.
13. Mondelinge mededeling van Geurt de Jong.
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Fragment belegering van Naarden (in Stadskantoor van Naarden).
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Willem George Frederik Oversteegen (1894-1959) -  
architect, kunstschilder, etser, winkelier 

Willem Oversteegen was a omstig uit Amsterdam. Omdat zijn moeder wilde dat haar kinderen
naar de Humanitaire School in Laren zouden gaan, verhuisde het gezin Oversteegen naar Blaricum.
Willem werd bouwkundig tekenaar en architect. In begin jaren twintig van de vorige eeuw bouw
de hij een pand aan de Huizerweg. Op nummer 3 vestigde zijn vader een kruidenierszaak, op num
mer 5 ging Willem met zijn vrouw Jo Oversteegen van Wijk wonen. Daar kwam ook de boek en
kunsthandel/uitleenbibliotheek van zijn vrouw. Willem hielp in de zaak omdat hij bij het architec
tenbureau, waar hij inmiddels werkte, was ontslagen wegens de crisis. In het huis was een teken
kamer waar hij kon werken. Hij was ook lijstenmaker en maakte etsen van Blaricumse boerderijen,
vaak in de sneeuw. Vele van deze etsen zijn nog in het bezit van Blaricumse inwoners. Deze unieke
etsen geven een goed beeld van het Blaricum van vroeger. Naast boerderijen heeft Oversteegen
ook een plaggenhut en het Blaricumse armenhuis getekend.

Bron: Deelgenoot, periodiek van de Historische Kring Blaricum, nr. 69, zomer 2012, en nr. 83, voor
jaar 2017.

De a eeldingen van de werken van Oversteegen zijn a omstig van de Historische Kring Blaricum.

‘De Vlierhoeve’ aan het Fransepad. Links is de boerderij te zien waarin de priester Tijmen de Saijer
(zeventiende eeuw) geboren is
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Achterkant boerderij familie De Jong, Langeweg 5 (Rijksmonument).

Boerderij familie Puijk, Langeweg 9 (Rijksmonument).
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Raadhuisstraat met zicht op de Blaricumse dorpskerk.

Het armenhuis aan de Mosselweg (afgebroken).
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Een plaggenhut (afgebroken).

Een huis aan de Singel (afgebroken).
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In de vorige eeuw zijn vele kunstenaars van elders in Blaricum komen wonen. Maar
er is ook een kunstenaar a omstig uit een Blaricumse erfgooiersfamilie: Gerardus
Maria (Gradus) Lanphen (1932 2009). Zijn meesterwerk de erfgooiersboom is
gebaseerd op de geschiedenis van de erfgooiers. En deze erfgooiersboom staat in
het centrum van Blaricum.

Gerardus Maria Lanphen, een kunstenaar uit een 
erfgooiersfamilie 

Jolanda Lanphen

Een van de belangrijkste kunstwerken die de
Blaricumse kunstenaar en erfgooier Gradus
Lanphen gemaakt heeft, is de erfgooiersboom
waarvan een bronzen a eelding in het cen
trum van Blaricum voor de muziektent staat, bij
het voormalige gemeentehuis van Blaricum (nu
Gall & Gall). De originele boom staat sinds 1981
in het portaal van de Nederlandse hervormde
kerk in Blaricum. De a eeldingen op de erf
gooiersboom zijn in hun eenvoud een herinne
ring aan de erfgooiers, die ruim duizend jaar
het gemeenschappelijk gebruiksrecht, en later
het eigendomsrecht, bezaten van een groot
deel van de gronden in het Gooi.

Deze rechten gaan ten minste terug tot het
jaar 968, toen graaf Wichman II van Hamaland
bezittingen, waaronder Naerdinclant (destijds
de aanduiding voor de regio het Gooi) schonk
aan het door hem gestichte vrouwenklooster
van Elten, waar zijn dochter Luitgard abdis van
was. In 1280 droeg de abdij Naerdincklant in
pacht over aan Floris V, graaf van Holland, en
sindsdien hebben de Hollandse graven die ge
bruiksrechten altijd moeten erkennen. Deze
rechten werden door graaf Albrecht van Hol
land vastgelegd in De eerste Schaarbrief, een
o cieel stuk uit 1404. De mannelijke bewoners
van het Gooi konden aan deze brief rechten
ontlenen, wanneer zij van Gooise a omst wa
ren (man uit man geboren in het Gooi) en in het
Gooi woonden. Zij werden ‘erfgooier’ ge
noemd. Alleen de erfgooiers mochten hun vee
laten grazen of ‘scharen’ op de meenten en de
woeste gronden.

Na een roerige periode werd in 1912 de
‘erfgooierswet’ aangenomen ter vervanging

van alle daarvoor uitgevaardigde schaar en
bosbrieven en reglementen van gebruik en
genot. De vereniging Stad en Lande van Gooi
land ontleende hieraan haar rechten en de erf
gooiers waren vanaf die tijd lid van deze vereni
ging. Zij bezat het eigendom van de gemeen
schappelijke heiden en weiden (ruim 3000 hec
tare).

De erfgooiersboom

Nadat in 1971 op een bijeenkomst van erfgooi
ers in de voormalige Expohal te Hilversum werd
besloten tot liquidatie van de vereniging Stad
en Lande van Gooiland, besloot erfgooier L. van
Dijk van ‘Van Dijk Houthandel’ te Laren een
grote Franse eik aan de vereniging te schenken
onder de voorwaarde dat beeldhouwer Gradus
Lanphen in die boom de geschiedenis van de
erfgooiers zou uitbeelden. De boom werd ge
plaatst onder de kap van de hooiberg bij De
Lindenhoeve in Laren. Lanphen heeft daar een
start gemaakt met het houwen van zijn erfgooi
ersboom.

Het idee voor het maken van de erfgooiers
boom heeft Lanphen gekregen na het zien van
het a che, ontworpen door Eppo Doeve, ter
gelegenheid van de erfgooierstentoonstelling
in december 1971 in Singer te Laren. Hierop
stond afgebeeld een afgeknotte eeuwenoude
eik, gesierd met de wapens van de zes Gooise
gemeenten. Op deze tentoonstelling werd de
boom, ondanks dat hij nog niet af was, al ten
toongesteld.

Na deze tentoonstelling is de boom ver
plaatst naar een plek voor de Nederlandse her
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vormde kerk aan de Torenlaan in Blaricum.
Rond de boom werd een houten constructie
met zeil geplaatst, zodat Gerardus het werk
kon afmaken. De gemeente Blaricum kon de
boom aankopen, mede met de hulp van geldin
zamelingen onder de Blaricumse bevolking. Op
20 januari 1973 is de houten erfgooiersboom
o cieel overgedragen aan de gemeente Blari
cum. De boom bleef staan, in de buitenlucht,
op de plek voor de Nederlandse hervormde
kerk.

In 1981 werd besloten om de boom te ver
plaatsen naar het portaal van de kerk, zodat
deze minder te lijden had. De boom verdween
daardoor uit het Blaricumse straatbeeld. De
Blaricummer Hans Br lmann vatte toen het
idee op om een afgietsel in brons te laten ma
ken van de houten boom. Na overleg met
Lanphen heeft hij de mogelijkheden ertoe on
derzocht. Er moest nanciering gevonden wor
den. Nadat door Ed van Rosmalen een klein

wassen erfgooiersbeeldje ter grootte van 44
centimeter was geboetseerd, werden betrok
kenen en de inwoners van Blaricum enthou
siast. Daarna heeft Br lmann van het wassen
beeldje 517 bronzen beeldjes laten maken, die
verkocht zijn. Met deze opbrengst en de nan
ciële steun van onder andere de gemeenten
Blaricum en Laren, de Rabobank Blaricum, de
rma Slokker uit Huizen en het Anjerfonds kon

de grote originele erfgooiersboom ook in brons
worden gegoten.

Voordat de houten boom naar de bronsgiete
rij werd gebracht, moest deze eerst gerestau
reerd worden. Door weersinvloeden en vanda
lisme was deze namelijk zwaar beschadigd. De
houten boom is later teruggeplaatst in het
portaal van de kerk. Op 18 mei 1985 werd de
bronzen erfgooiersboom onthuld, als onder
deel van de Open Dag van de Stichting tussen
Vecht en Eem. De opening werd verricht door
de commissaris van de koningin, R.J. de Wit.

Gradus Lanphen bij ‘De Lindenhoeve’ aan het werk aan
de erfgooiersboom, 1971 (foto Historische Kring Blari
cum). Plaatsen van de erfgooiersboom bij museum ‘Singer’.
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Deze bronzen replica staat op het plein voor de
muziektent in het centrum van Blaricum.
Woningen/woonplaatsen

Na zijn studie heeft Gradus in een eigen ate
lier c.q. woonruimte in Amsterdam en in Blari
cum gewerkt. In Blaricum werkte hij eind jaren
zestig tot begin jaren zeventig vanuit een bun
ker in de polder op de Oostermeent. Nadat
Gradus de bunker had verlaten, ging hij tijdelijk
wonen bij zijn vader Geurt Lanphen aan het
Fransepad in Blaricum. In 1979 is hij voor twee
jaar naar Londen gegaan voor een studie. Hij
heeft ook gewoond op Eemnesserweg 20 te
Blaricum. Hij kon daar niet wennen, had het
idee dat de auto’s bij hem naar binnen reden en
had veel last van geluid. Door bemiddeling van
de voormalig burgemeester van Blaricum, A.J.
Le Coultre Foest, kon hij daarna verhuizen naar
een woning in de Byvanck. Daarvandaan is hij
teruggegaan naar Amsterdam.

In 2005 is Gradus in de Torenhof gaan wo
nen. Hij vond dat moeilijk, was niet gewend aan
zoveel regels en mensen die zich met hem
‘bemoeiden’. Toen hij in 2009 meer verpleging
nodig had, is hij verhuisd naar het verpleeghuis

Beth Shalom in Amsterdam, waar hij op 18 okto
ber 2009 is overleden.

Herinneringen aan Gradus
In het condoleanceregister op internet, bij de
overlijdensadvertentie uit 2009, staat onder
staande condoleance. Ik vind dat deze heel
tre end Gradus Lanphen beschrijft:
Woensdag 31 juli 2013, 03:29u
Een van de meest opmerkelijke personen
die ik in mijn jeugd ben tegengekomen. Bij
ons op de Gra sche MTS stond Gerard be
kend als 'de tekenaar in de trein'. Vaak
heeft hij mij in de trein geportretteerd toen
ik op weg was naar school en zal toen rond
achttien jaar zijn geweest en Gerard onge
veer de leeftijd die ik nu heb, rond de vijftig.
Hij had een bijzondere wijze van tekenen,
waarbij hij zijn kleurpotlood tussen zijn vin
gers rolde. Veelal in opperste concentratie.
[…] Thuis had hij vele studies van religieuze
schilderijen en hij wist veel over de vriend
schap tussen Gauguin en Van Gogh. […]

Lanphen bij de Nederlandse hervormde kerk in Blaricum aan het werk aan de erfgooiersboom in 1972 (foto Histori
sche Kring Blaricum).
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Rust zacht Gerard, in respect voor je bijzon
dere tekenwerk.”
Door: Ernst Keuken

Jolanda Lanphen: We zagen ome Gradus
niet vaak. Hij leefde zijn eigen leven, gericht
op kunst. Hij hield van rust en zonderde zich
vaak af. Zo af en toe kwam hij onverwachts
langs bij mijn ouders. Ik herinner mij ome
Gerardus vaak zittend op 1 knie een schets
makend van mensen of de piëta.

Jan Boersen: Bij de bunker, waar Gerardus
destijds woonde en werkte, heeft hij een
voorstudie gemaakt van de erfgooiers
boom. Deze was vastgemaakt aan de beton
blokken van het afweergeschut van de bun
ker.

Peter en Lies Lanphen: Gradus was met
weinig tevreden. Als zijn geld op was, ging
hij bij zijn broers en zusters langs en ver
kocht aan hen een tekening voor f 25. Dan
kon hij weer even vooruit. In de bunker
heeft hij gewerkt aan een gipsen wand met
daarop een a eelding van zeven geitjes. Hij
was niet tevreden met het resultaat en
heeft het werk helemaal kapot geslagen. Dit
tot spijt van de opdrachtgever.

Jolanda Lanphen volgde de studie bedrijfs
economie aan de HEAO te Utrecht en werk
te daarna van 1989 tot 2016 onder andere
als nancieel adviseur en private banker bij
de Rabobank. Vanaf 2016 is zij de eigenaar
van Lanphen Support, een administratiebe
drijf.

Lanphen bij de Nederlandse hervormde kerk in Blaricum
aan het werk aan de erfgooiersboom in 1972 (foto Histo
rische Kring Blaricum).

De houten erfgooiersboom bij de Nederlandse hervorm
de kerk in Blaricum (foto Historische Kring Blaricum).
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Bronnen
Interview met Peter en Lies Lanphen, Bla
ricum, 20 maart 2017.

Literatuur
Huib Strengers, ‘Gerardus Lanphen. De
boerenzoon die zichzelf als kunstenaar
terugvond’, in: Gooi en Eemlander van 24 7
1971.
Hans Br lmann, Van Hout naar Brons. Ver
slag over de Erfgooiersboom, Zutphen
2014.
Diverse uitgaven van Hei en Wei, dorpsblad
voor Blaricum, die ook zijn gepubliceerd in
Van Hout naar Brons.

Infoblad Protestantse Gemeente
Blaricum, 2016.

Boven: Bronzen erfgooiersboom bij de muziektent.
Onder: Een metalen vogel gemaakt door Lanphen,
waarschijnlijk tijdens zijn studieperiode (foto Jolanda
Lanphen, 2017).

De houten erfgooiersboom in het portaal van de Neder
landse hervormde kerk in Blaricum (foto Historische
Kring Blaricum).
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Boven: De ‘Piëta’ (foto Jolanda Lanphen, 2017).
Onder: Lanphen, ‘Paard Vlekka’ van Cees Rigter, Blari
cum (foto Jolanda Lanphen, 2017).

Boven: Lanphen, ‘Piëta’, 2000 (foto Jolanda Lanphen,
2017).
Onder: Lanphen, tekening van een boerin (foto Jolanda
Lanphen, 2017).
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De bunker waar Lanphen eind jaren zestig begin jaren
zeventig gedurende negen jaar heeft gewoond en ge
werkt (foto Historische Kring Blaricum).

Lanphen, werkend aan een houten reliëf (foto uit collec
tie Historische Kring Blaricum/S. Kok).
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Jeugd en opleiding

Theodor Wilhelm Rueter werd op 9 september
1876 te Haarlem geboren als zoon van Georg
Heinrich Christiaan Rueter en Maria Louisa
Wijnmaan. Na de lagere school ging hij naar de
ambachtsschool te Amsterdam. Het is (nog)
niet bekend, of hij deze school afmaakte. De
directeur had hem min of meer gezegd dat hij
maar van school moest gaan, omdat hij klaar
was voor werk bij een baas. De hierdoor vrijge
komen plaats kon dan door een nieuwe leerling
worden bezet. Vervolgens werd Rueter meu
belmaker. De liefde voor het ambachtelijke en
het werken in en met hout tre en wij in al zijn
werken aan. In de eerste plaats wilde hij prak
tisch bouwen, vooral in hout, dat toen nog
goedkoop was. Bovendien moest het resultaat
aangenaam van aanzicht zijn, passen in de om
geving en in de goede relatie tot het functione
le interieur staan. Hij was een groot bewonde
raar van Cuypers en Berlage.

Daarna kwam Rueter in de leer bij architect
C. B. Posthumes Meyjes sr. te Amsterdam. De
eerste schets die we tegen komen in de archie
ven over Rueter, is een schets van een voorge
vel van een gebouw, gedateerd 1895. Eerst trad
hij in dienst bij andere architecten, zoals naar
zijn dochter Ellen (overleden 14 01 1997) ver

moedde, bij Posthumes Meyes in Woudenberg.

Koloniejaren

In 1901 verhuisde Rueter naar Blaricum, waar hij
zich aansloot bij de Kolonie van de Internationa
le Broederschap en zijn intrek nam in het kolo
niehuis op het huidige terrein van Torenhof.
Het bevolkingsregister van de gemeente Blari
cum vermeldt dat hij zich in Blaricum vestigde
op 10 mei 1904, komende uit Hilversum; blijk
baar heeft hij zich toen pas laten inschrijven. Er
werden in die tijd twee kolonies gevestigd in
het Gooi: één door Frederik van Eeden en één
door prof. J. van Rees. Rueter koos voor de
laatste. Hij hielp de kolonie met karweitjes op
bouwkundig gebied en met het maken van
meubels voor de verkoop.

Rueter woonde één jaar in het gemeenschaps
huis. Toen de individualisering toesloeg, ging hij
huizen en hutten bouwen voor kolonisten of
geestverwanten. Zelf was hij de eerste op die
weg, door in 1902 op van de kolonie gekochte
grond, zijn eigen Langenakker (genoemd naar de
veldnaam Me Lange Akker) te bouwen, Noolse
weg 25/25A vanaf 1948 (vóór 1927 nr. 403,
1927 1948 Noolseweg 11). Vele kunstenaars na
men hun intrek in zogenaamde atelierwoningen.
In het oeuvre van Rueter zijn dergelijke wonin

Persoon en werk van architect  
Theodor Wilhelm Rueter 

Gerbe van der Woude

Zo’n drie en een half jaar geleden werd mij de vraag gesteld door de eigenaar van
het bijzonder fraaie pand Bussummerweg 9 (bij velen bekend als ‘De Vuurvogel’,
met thans weer de oude en eerste naam ‘Kanteclair’), een ontwerp van architect
T.W. Rueter, of er nog meer panden in Blaricum staan die van de hand van Rueter
komen. Ik heb in eerste instantie eens gezocht in het gemeentearchief, maar al
gauw bleek dat het daar moeilijk zoeken was. Wel bracht de lijst van de
gemeentelijke en rijksmonumenten enig soelaas. Al zoekende raakte ik zo
gefascineerd door het werk van genoemde architect, dat ik vele boeken en
tijdschriften heb doorgenomen. Het resultaat ervan treft u hier aan.
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gen vertegenwoordigd. Zijn eerste opdracht was
in 1901: de bouw van het huis Rolandshof, Toren
laan 60 in Blaricum.

Begin 1900 is Rueter een aantal jaren teken
leraar geweest op de Humanitaire School te
Laren. Welke jaren precies is mij niet bekend en
vooralsnog niet te achterhalen. Rueter ging
samenwonen met Quillaumine Françoise Sluij
ters, zijn buurmeisje uit Hilversum, want leden
van de kolonie trouwden in principe niet. Na
twee kinderen trad hij op 9 mei 1911 in Blaricum
toch met haar in het huwelijk. Daarna kwamen
er nog drie kinderen.

In de politiek

In 1914 zat Rueter al in de schoonheidscommis
sie. Deze commissie werd ingesteld door de
gemeenteraad in de vergadering van 24 decem
ber 1913 naar aanleiding van een adres van Rue
ter en vijftig anderen. Later werden dit gecom

bineerde vergaderingen met Laren.
Op 27 januari 1917 vond in hotel Verver een

bijeenkomst plaats van ingezetenen die zich
interesseerden voor het behoud van het eigen
aardige karakter van Blaricum. Tijdens deze
avond werd in principe besloten tot oprichting
van een ‘Vereniging tot behartiging van de
belangen der Gemeente’, in het bijzonder voor
het behoud van haar fraaiheid, karakter en
welvaart. Als adviseur werd gekozen: Th. W.
Rueter, die toentertijd lid was van de schoon
heidscommissie van de gemeente Laren en
Blaricum! Reden van de oprichting was dat men
zich keerde tegen de bouw van een metaalfa
briek aan de Huizerweg. De o ciële oprichting
van Blaricums Schoon vond plaats tijdens een
tweede bijeenkomst op 31 januari 1917. De con
tributie werd vastgesteld op f 1. De vereniging
had geen politieke kleur en liet zich ook niet in
met de politiek, ze had maar één doel: de
schoonheid van Blaricum en omgeving.

Huis van Rueter aan de Noolseweg, april 1905.
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De installatie van Rueter als raadslid vond eerst
plaats in de raadsvergadering van 6 september
1927 om 15.00 uur. Tijdens deze raadsvergade
ring liet Rueter al van zich spreken. Hij sprak de
wenselijkheid uit een vrouw als armmeester te
benoemen. Naar zijn mening verdiende een
vrouwelijke armmeester de voorkeur boven
een mannelijke, omdat een vrouw beter over
de noden van de armen kan oordelen. Voor
Blaricum geldt dit, aldus Rueter, des te meer,
omdat in de persoon van de wijkzuster een
uitstekend armmeester beschikbaar is. Het
voorstel van Rueter werd echter niet gesteund.
Tijdens de installatie van de nieuwe raadsleden
liet burgemeester J.J. Klaarenbeek duidelijk
blijken niet gelukkig te zijn met Rueter als
raadslid. Deze laatste deelde in de rondvraag
mede het gewenst te vinden, dat in de ver
standhouding tussen hem en de voorzitter
verbetering kwam. Ook de voorzitter wenste
dat. Het raadslidmaatschap van Rueter duurde
(op eigen verzoek) tot 29 april 1932.

Rueter hield zowel in oktober 1927 (toen het
besluit werd genomen de kermis vanaf 1928 te
houden op de eerste maandag na de 15e augus
tus) als in de raadsvergadering van 6 februari
1928 een uitvoerig betoog over de kermis. Hij
achtte de kermis een groot zedelijk gevaar en
meende dat de kermispret bij velen tot uitspat
tingen zou leiden.

Rueter was – evenals de andere leden van de
kolonie – principieel tegen het militarisme.
Diverse keren gaf hij tijdens de begrotingsver
gaderingen in de raad aan dat de ‘Burgerwacht’
alle reden van bestaan mistte en hij wilde hier
voor dan ook geen geld uittrekken. Voor de
werkverscha ng had de gemeente een sys
teem om de werkzaamheden die daarvoor in
aanmerking kwamen, onder de werklozen aan
te besteden. Rueter achtte dit een volkomen
verkeerd systeem. Werklozen, zo stelde hij,
met kleine gezinnen kunnen, wegens mindere

Theo Rueter (1876 1963). Huis van Rueter. Foto van 16 mei 1998.
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behoefte, lager inschrijven dan anderen die
een groot gezin hadden te onderhouden. Hier
door, zo vond hij, zouden juist degenen die

zulks het meest nodig hebben, van de werkver
scha ng worden uitgestoten. Ook hier weer
de sociaal bewogen mens.

Boven: Panden van Rueter aan het Binnendoor, anno 2003.
Onder: Pand van Rueter aan de Naarderweg, anno, 2003.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Rueter
verschillende joodse onderduikers gehuisvest.

Onder hen was de in Blaricum bekende huis
arts B.F. Catz. Zijn kleindochters vertelden dat

Boven: Panden van Rueter aan het Binnendoor, anno 2003.
Onder: Pand van Rueter, Naarderweg 3, anno 2003.
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hij zijn huis daartoe grondig had aangepast en
een aparte ruimte had aangebracht. In deze
ruimte werden foto's aangetro en, waarvan ze
het bestaan niet kenden. Vele tekeningen zijn
volgens de familie vermoedelijk verloren ge
gaan, doordat Rueter aan zijn dochter de op
dracht had gegeven alles na zijn dood te ver
branden. Het is niet bekend in hoeverre door
haar aan die wens gehoor is gegeven.

Invloed van De Bazel

Via zijn broer Georg Rueter en schoonzus Ge
rarda Rueter de Lang kwam Theo Rueter in
contact met de theorieën van de bekende ar
chitect De Bazel. Deze was een ijverige propa
gandist voor tuinsteden. In 1897 gaven De Ba
zel en Georg Rueter in Amsterdam een Vahana
cursus, waarbij De Bazel en Lauweriks hun the
oso sche levensbeschouwingen uitdroegen. Zij
maakten gebruik van geometrische systemen
en toonden sterke voorkeur voor Egyptische
en Oosterse kunst. Georg Rueter nam de wijze

van tekenen op ruitjes papier van De Bazel en
Lauweriks over en deze methode tre en wij
ook weer aan bij Theo Rueter, die alles op ruit
jespapier van 7 mm uittekende. Hij bereikte zijn
ritmering door alles een veelvoud van 7 te laten
zijn.

De architecten De Groot, Lauweriks, De Bazel
en Berlage waren de belangrijksten die zich
bezighielden met een nieuwe ‘vormopbouw’
door het ontwikkelen en toepassen van geo
metrische systemen. Hieraan werd grote publi
citeit gegeven. Zo kan men lezen dat architect
Theo Rueter bij het ontwerp van een dokters
woning (dr. P. Visser; Torenlaan 22; terrein To
renhof) gebruik maakte van hulplijnen, ont
leend aan afmetingen van de baksteen. Verde
re parallellen tussen Theo Rueter en De Bazel
kunnen wij bijvoorbeeld constateren aan een
vergelijking tussen het exterieur van de voor
malige melkerij Oud Bussem door De Bazel uit
1903 en het exterieur van Rueters eigen huis
aan de Noolseweg (o.a. klokkenmotief). Rueter
is ook verantwoordelijk voor de bouw van,

Hut ‘Het Schoo e’, Noolseweg 53, ontwerp Rueter.
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veelal Engels geïnspireerde, grote villa's
(bijvoorbeeld Eemnesserweg 37). De historie
vermeldt dat hij alleen voor een schoorsteen
naar Engeland reisde.

Later ging Rueter dus hoger op: de nieuwe
pastorie, Gooise landhuizen, de restauratie van
de Nederlandse hervormde kerk in 1934 (plus
de aanbouw van de consistoriekamer) en 19
huizen aan de Statenkamer. Houtbouw paste
hij op grote schaal toe, ook bij zijn eigen huis
(Noolseweg 25/25A). Alleen in Blaricum en La
ren heb ik al zo’n 60 panden van Rueter kun
nen traceren.

Deelneming aan prijsvragen

In de literatuur is weinig te vinden over Rueter.
Zijn naam wordt wel genoemd bij de Troel
straprijsvraag. Het bestuur van het Nederlands
Verbond voor Vakverenigingen vroeg vijf archi
tecten, onder wie Rueter, een ontwerp te ma
ken voor een gebouw, met bestemming van
een vakantie en studieoord voor de arbeiders
beweging. Waarschijnlijk heeft de socialistische
politieke voorkeur voor Rueter bijgedragen aan
deze uitnodiging. In het Berlage archief werd
correspondentie aangetro en tussen Rueter
en de jury. Rueter had namelijk kritiek op het
juryrapport. Omdat H. P. Berlage lid was van de
jury die de prijsvraaginzendingen beoordeelde,

is de correspondentie in dat archief te traceren.
J. H. Mulder diende overigens het winnende
ontwerp in.

Naast deelname aan de Troelstraprijsvraag
(motto: Heide) heeft Rueter voorzover bekend
ook materiaal ingezonden voor een prijsvraag
voor de bouw van een openbare lagere school
te Blaricum en voor de bouw van een kamphuis
te Eemnes. Van beide prijsvragen is het motto
niet bekend. Volgens de familie heeft Rueter
ook deelgenomen aan de prijsvraag voor het
herstel van de toren van de St. Janskathedraal
te ’s Hertogenbosch. Zij vertelde dat zijn inzen
ding het winnende ontwerp was. Vanwege een
con ict met de BNA werd hij niet in de gelegen
heid gesteld het project uit te voeren. Hij was
een principieel man en was niet zomaar van zijn
ideeën af te brengen.

Een veelzijdig man

De familie benadrukt dat Rueter een echte
‘rietbouwer’ was. Zijn voorkeur voor de riet
bouw heeft geleid tot een terugloop van op
drachten. Waarschijnlijk heeft Rueter zich dan
ook niet uitsluitend tot de rietbouw kunnen
beperken vanwege de nanciële zorgen voor
zijn gezin. Dit zou dan ook de verklaring kun
nen zijn van de diversiteit van de panden, ont
worpen op zijn tekentafel. Een paar voorbeel

Huize ‘Canteclair’, Noolseweg, ontwerp Rueter.
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den Torenlaan 29 en 31 (drukkerij De Vrede),
Eemnesserweg 37, de hele hoek van Binnen
door 3/B tot en met Naarderweg 7, Dokter
Catzlaan 2/B (Merelhof), Schapendrift 79 (Rust
Wat), Grenslaan 3 (Klein Wahnvliet), Noolse
weg 53 en 55 en, zoals hiervoor reeds vermeld,
Bussummerweg 9, naar mijn mening een van
de fraaiste panden.

Rueter heeft opdrachten uitgevoerd in vele
plaatsen in ons land (Gorssel, Nijmegen, Hilver
sum, Huizen, Eemnes, Helmond, Zwolle, Alme
lo, Aerdenhout, Amsterdam, Bloemendaal,
Noordwijk aan Zee en Hattem). Zelfs heeft hij
een opdracht uitgevoerd voor een huis in Zuid
Afrika.

Rueter was een veelzijdig man. Ontwerpen
van meubels, interieurs, ornamenten, tuinen,
tuinsteden, koper beslag, gesmeed ijzer, be
werkte ramen, bloemenvazen, kandelaars, een
bloemenbak en zelfs een kano completeren
zijn oeuvre.

Gerbe van der Woude heeft bij de gemeente
Blaricum gewerkt als personeelsfunctionaris,
ambtenaar sportzaken en ambtenaar kunst en
cultuur. Hij is bestuurslid van de Historische
Kring Blaricum en schrijft regelmatig in het blad
van de Kring.

Bronnen
Archief gemeente Blaricum
Archief gemeente Laren
Provincie Noord Holland (mevr. F.G.E. Hellen

doom)
Mevrouw A. Geervliet Burggraa
Architect Karel Loe
Archief Nederland Architectonisch Instituut te

Rotterdam
Mevrouw G.F. Rueter
Bewoners panden van Rueter te Blaricum en

Laren
Mevrouw Bruin

Huize ‘The Golden West’, Noolseweg, ontwerp Rueter (coll. S Kok)
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Graf van Theo Rueter op de Algemene Begraafplaats
Woensberg.
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Begin jaren tachtig heb ik onderzoek gedaan naar de Kolonie van de Internationale
Broederschap te Blaricum. Tijdens dat onderzoek bezocht ik het verzorgingstehuis
‘De Beukelaer’ in Blaricum aan de Torenlaan dat, na verwijdering van de gebouwen
van de oorspronkelijke Kolonie van de Internationale Broederschap, op dezelfde
plaats gebouwd was. Een paar dames vertelden dat mevrouw Koning Loeber
informatie kon geven over de kolonie. Ik klopte bij haar op de deur. Ik trof een
buitengewoon aardige, zeer bescheiden en sympathieke dame op leeftijd aan. Wat
er besproken is weet ik niet meer, maar wel dat ik jaren later in het Centraal
Museum te Utrecht een schilderij zag, het kerkje te Laren, van Lou Loeber. De
mevrouw die ik jaren geleden in Blaricum gesproken had en waarvan ik toen niet
wist dat zij schilderes was. Mijn belangstelling voor de schilderes Lou Loeber was
gewekt.

Lou Loeber, kunstschilder, tekenaar, illustrator, etser 
en glasschilder

Maria Boersen

Louise Marie Loeber

Louise Marie (Lou) Loeber is geboren op 3 mei
1894 te Amsterdam. Zij was de oudste dochter
van Carl Gerhard Loeber, een rijke papierfabri
kant, en Charlotte Landré. Na Lou werden nog
twee meisjes en vier jongens geboren. In 1901
verhuisde de familie Loeber vanuit Amsterdam
naar Blaricum en ging wonen in de voor hen
gebouwde Villa Zonnenhoef aan de Eemnesser
weg 36(a) op de grens van Blaricum en Laren.
Om ervoor te zorgen dat de Loeberkinderen
goed onderwijs zouden krijgen werd het idee
geopperd om een particuliere onderwijsinstel
ling op te richten. Deze instelling zou aandacht
moeten besteden aan het individuele kind. De
heer Loeber richtte daarom in 1905 de N.V.
Gooische Schoolvereniging op. Tijdens de ope
ning vertelde hij: Het opzwepen tot hoge cijfers
of het kunstmatig inpompen van geleerdheid
kunnen het kind niet vormen tot mens, doch
ontwikkelend onderwijs is het beste dat men de
kinderen kan meegeven in het leven en hun aldus
de kracht te geven zelfstandig verder te gaan.1 In
1907 kreeg de school een eigen schoolgebouw
aan de Oud Blaricummerweg te Laren.

In het gezin Loeber kregen de kinderen een

zorgeloze jeugd in een vrijzinnige en liberale
omgeving. En uiteraard had de in Blaricum nog
levende koloniegeest van de Kolonie van de
Internationale Broederschap van professor Van
Rees daar invloed op. Er was belangstelling
voor antimilitarisme, muziek en kunst. De vader
van Lou Loeber had goede contacten met de
kunstenaarswereld van Laren en Blaricum. En
mede op grond daarvan koos Lou na de middel
bare school voor het kunstenaarschap.2

Kunstzinnige opleiding
Lou kreeg vervolgens schilderlessen bij de in
Laren wonende kunstschilder Co Breman die
voorzitter van de Kunstenaarsvereniging Laren
Blaricum was. Ook volgde zij lessen bij kunst
schilder August Legras, medeoprichter van de
Gooische Schoolvereniging. Legras adviseerde
vader Loeber om een atelier voor Lou in de tuin
te bouwen. Dat gebeurde in 1913. Een vervolg
opleiding kreeg Lou aan de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten in Amsterdam van 1915 tot
1918. In die periode woonde zij in het meisjes
pension van Suze Bauer. Suze was een zus van
de kunstenaar Marius Bauer en van de architect
Willem Bauer, die in de kolonie Walden woon
de en koloniehuizen ontworpen had. Suze was
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een regelmatige gast in Walden.3 Met Suze,
een sociaal bewogen vrouw, bezocht Lou arme
buurten. In Amsterdam raakte Lou bevriend
met medeleerling Elly Tamminga met wie ze
altijd bevriend zou blijven. Elly was weer be
vriend met de politiek en maatschappelijk ge
ëngageerde kunstenaar Karel Luberti die Toon
Verhoef genoemd werd. Toon had socialisti
sche kunstopvattingen en beïnvloedde Elly en
ook Lou Loeber. De vierjarige opleiding verliet
Lou na drie jaar. Zij vond de opleiding te conser
vatief. Daarna kreeg ze les van de Larense schil
deres Hans van Santen die de Rijksnormaal
school voor tekenonderwijzers had gevolgd.
Van de inmiddels in Laren wonende schilder,
schrijver en journalist Toon Verhoef kreeg zij
informatie over het kubisme en De Stijl. Daar
door werd haar werk aanmerkelijk strakker van
vorm en soberder van kleur.

Bij de, aan de Dorpsstraat in Blaricum wonen
de, kunstverzamelaar Sal Slijper maakte ze
kennis met de werken van Mondriaan. Ze raak
te met name geïnspireerd door De Rode Molen,
een schilderij dat door Mondriaan in 1911 ge
maakt was en vervolgens verkocht aan Sal Slij
per. Met de in Blaricum wonende Bart van der
Leck had zij nauwelijks contact. In haar herinne
ringen schrijft zij hierover:

Ik leerde hem pas kennen, toen hij in Blaricum

kwam wonen, dicht bij ons, het contact ging niet
verder dan het samen naar huis wandelen van
zijn gezin en het onze na het bijwonen van een
concert in Laren. Over kunst werd niet gespro
ken. Ik mengde me trouwens nooit in het ge
sprek, was daar te verlegen voor. Van der Leck
was 18 jaar ouder dan ik en ik voelde hem ver
boven me staan. Na de oorlog ben ik een keer op
zijn atelier geweest. De invloed van Mondriaan
en Van der Leck, die in een aantal van mijn schil
derijen te zien is, kwam zowel door geestver
wantschap als ook regelrecht door hun werken.4

Huwelijk met Dirk Koning
Lou Loeber leerde in 1927 de schilder en astro
loog Dirk Koning kennen die in Blaricum was
komen wonen. Zij hadden veel gemeenschap
pelijke kenmerken: ze schilderden progressief
en ze waren paci stisch, socialistisch, vegeta
risch en geheelonthouder. Lou Loeber en Dirk

Bertha de Graaf (kunstcollectie gemeente Blaricum,
Gerbe van der Woude).Lou Loeber (Beeldbank Historische Kring Blaricum).
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Koning trouwden in 1931 en bleven in Blaricum
wonen. Eerst in een eigen woning met atelier,
later in een deel van Villa Zonnenhoef en vanaf
1955 in een twee onder een kap woning aan
Schoolstraat 15. Eind tachtiger jaren verhuisden
zij naar bejaardentehuis De Beukelaer aan de
Torenlaan te Blaricum. Dirk Koning overleed in
1978 en Loe Louber in 1983.5

Socialistische invloed

In de twintiger jaren wilde een aantal commu
nistische en sociaaldemocratische kunstenaars
niet alleen discussiëren over socialistische
kunst maar zelf socialistische kunst scheppen.
Daarom werd op 6 maart 1927 de Socialistische
Kunstenaars Kring (SKK) opgericht. Het doel
van de kring was: De kunstenaars die de verwe
zenlijking van het socialisme als beginsel aan
vaarden, te vereenigen, ten einde de socialisti
sche gedachte in de kunstuitingen van onzen tijd
te bevorderen en te streven naar ophe ng van

de bestaande scheiding tussen kunstenaar en
maatschappij. Zij stelt zich voorts ten doel, de
socialistische arbeidersbeweging te dienen en de
geestelijke en sto elijke belangen harer leden te
behartigen.6 Deze doelstelling betekende dat
de SKK een kring was die socialistische kunst
en integratie van de kunstenaar en de maat
schappij bevorderde maar ook een politieke
club was. Dat leverde veel discussie op. Wat
was nu socialistische kunst? De in Laren wonen
de kunstenaar Peter Alma vond dat een socia
listisch kunstenaar eigenlijk alleen maar de
klassenstrijd als onderwerp kon kiezen, Lou
Loeber vond dat de klassenstrijd het middel is
om het socialisme te verwerkelijken en dat die
strijd niet het socialisme zelf is. Socialistische
kunst kon volgens haar dan ook pas in een soci
alistische gemeenschap ontstaan wanneer er
geen klassen meer zijn en ook geen klassen
strijd.7 Lou Loeber vond kleur, vorm en compo
sitie belangrijk: De socialistische kunst wil het
beeld zijn van de tot zichzelf gekomen, d.i. tot

Villa ‘Zonnenhoef’, Eemnesserweg 36 (website Bijzonder Blaricum).
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rust gekomen geest en zij gebruikt daartoe niet
meer de wilde ongebonden verftoetsen van im
en expressionisme, maar zuivere, vlak uitgestre
ken kleuren in zuiver bepaalde vlakken.8

In 1930 werd in het Stedelijk Museum te Am
sterdam de tentoonstelling Socialistische Kunst
Heden gehouden. Er was onder andere werk
van Gerrit Rietveld en Toon Verhoef te zien. De
tentoonstelling was bedoeld om:

een beeld te geven van de invloed van soci
alisme en arbeidersbeweging op kunst
aandacht te schenken aan de waarde van
de saamhorigheid tussen scheppende kun
stenaars en strijdend proletariaat
een overzicht geven van en inzicht in de
voortbrengselen van de nieuwe socialisti
sche cultuur.

Bij de opening werd aangegeven dat de socialis
tische kunst er nog niet was, maar de voorbo
den wel. Er kwam kritiek en uiteindelijk werd de
SKK in 1934 opgeheven omdat de politieke com

ponent binnen de SKK niet te handhaven was.
De SDAP, waar Lou Loeber in 1925 lid van ge
worden was, droeg het volgende kunstbeleid
uit:

sociaal democraten in aanraking met kunst
brengen
kunst laten maken in opdracht van de soci
aal democratische beweging
sociaal democratische bijeenkomsten laten
opluisteren met amateuristische kunst en
lekespel.

Lou Loeber zocht, mede onder invloed van
Verhoef, naar een samengaan tussen moderne
kunst en socialisme. En haar lidmaatschap van
de SKK en SDAP zal ongetwijfeld veel invloed
hebben gehad. Zij wilde haar werk voor de
arbeidende klasse bereikbaar en betaalbaar
maken. Ze besloot vanaf ongeveer 1922 meer
exemplaren van een kunstwerk te maken. Ook
wilde ze daardoor een schilderij als speculatie

Schilderij ‘Het Spookhuis’ (kunstcollectie gemeente Blaricum, Gerbe van der Woude).
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object minder aantrekkelijk maken. Omdat de
schilderijen uiteindelijk toch te duur bleken te
zijn voor de arbeidende klasse en het bestaan
van meer exemplaren van een schilderij er niet
voor zorgde dat de speculatie afnam, schilder
de zij na de Tweede Wereldoorlog meestal
weer een enkel exemplaar.9

Het werk van Lou Loeber
Loeber was kunstschilder, tekenaar, illustrator,
etser en glasschilder. Een veelzijdig kunstena
res. Voor 1920 schilderde Lou Loeber naturalis
tisch en expressief, na die tijd legde ze het ac
cent op vormen, kleuren en compositie.

De gemeente Blaricum heeft een aantal schil
derijen en tekeningen van Lou Loeber in bezit,
deels door Lou Loeber zelf geschonken. Een
daarvan is het schilderij, olieverf op doek, ge
naamd Het Spookhuis. Ook heeft de gemeente
een houtskooltekening op papier van datzelfde
spookhuis. Het zijn a eeldingen van een boer

derij in Blaricum die Het Wonderhuis genoemd
wordt. In Het Wonderhuis woonde het wonder
vrouwtje Gijsje. In het Blaricumse maandblad
Tussen Hei en Wei van 1970 geeft Lou Loeber
zelf een toelichting op het schilderij en het
wonderhuis naar aanleiding van een verhaal in
Tussen Hei en Wei over het wondervrouwtje
van Blaricum. Zij vermeldt onder andere dat het
wonderhuis een kleine boerderij was die vroe
ger stond op de driehoek tussen de Ange
rechtsweg, de Polweg en St Josephweg. De
schilder Evert Pieters heeft het huis een tijdje
gebruikt als atelier om boereninterieurs te
schilderen. Het was een aantrekkelijk object
voor schilders ook voor Lou Loeber. In 1919
heeft Lou deze tekening en het schilderij ge
maakt. Op zeven jarige leeftijd (1901) heeft Lou
het wondervrouwtje ontmoet. Het wonder
vrouwtje vertelde aan de moeder van Lou dat
zij genezende kracht had en zij bood haar dien
sten aan voor het geval de kinderen eens iets

Houtskooltekening ‘Het Spookhuis’ (kunstcollectie gemeente Blaricum, Gerbe van der Woude).
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zouden mankeren. De moeder van Lou heeft
daar geen gebruik van gemaakt. In Blaricum
werd verteld dat het wondervrouwtje die bij
zondere gaven had omdat ze met de helm ge
boren was. 10

In 1927 verscheen in Blaricum een gedichten
boek met geometrisch gevormde guren van
Lou Loeber. Bij de gedichten van Franke teken
de Loeber a eeldingen van beesten en speel
goed. Ook komen prenten over een interieur
met zonnestraal, een lezend meisje, regen,
sneeuwpret en Sinterklaas voor in het boek.

Conclusie

Lou Loeber maakte schilderijen van landschap
pen, stadsgezichten, fabrieken, menselijke
guren en stillevens. Ook maakte ze veel teke

ningen, etsen en linosneden. Verder hield zij
zich bezig met de glasschilderkunst. Omdat zij
vond dat kunst begrijpelijk en aantrekkelijk
moest zijn schilderde ze met name vanaf de
twintiger jaren van de vorige eeuw vereenvou
digde landschappen en objecten. Daarbij ge
bruikte ze omlijnde vlakken die ingevuld wer
den met contrasterende kleuren. In de kunst
geschiedenis heeft Loebers schilderkunst een
plaats gekregen als uiting van een socialistische
kunstideologie.11

Maria Boersen is historica, was voorzitter van
Tussen Vecht en Eem en redactielid van het tijd
schrift. Zij is werkzaam als coördinator en docent
geschiedenis in het hoger beroepsonderwijs.
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Vijf bijzondere schilderijen van David Schulman 
31 oktober 1881 Hilversum – 21 oktober 1966 Laren 

David Schulman was een kunstschilder uit de Larense School. Hij schilderde, aquarelleerde en te
kende in impressionistische stijl. Met name zijn winterse dorpsgezichten en door zon beschenen
Gooise landschappen zijn bekend. Hij was lid van verschillende verenigingen zoals de Kunstenaars
vereniging Laren Blaricum. Ook bekleedde hij verschillende bestuursfuncties en organiseerde ten
toonstellingen. Schulman was autodidact, maar heeft wel advies gekregen van de Larense schilder
Albert Neuhuys (1844 1914). Schulman woonde in Laren, maar hij heeft ook in Blaricum geschilderd.

In de publicatie Couleur Locale kunstcollecties van de BEL gemeenten vertelt burgemeester Joan
de Zwart Bloch dat het schilderij Hooitijd in Eemland haar favoriete schilderij is. Niet alleen vanwege
het kleurgebruik en de schoonheid van het landschap, maar vooral omdat het een typisch BEL
kunstwerk is: een Larense kunstschilder die een schilderij maakte van Eemnes dat nu behoort tot
het Blaricumse kunstbezit. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat veel Blaricumse boeren land
bezaten in Eemnes en het mogelijk is dat er Blaricumse boeren op het schilderij staan.

Een voorbeeld van een winterlandschap in Blaricum is het schilderij met boerderijen op de hoek
Kruislaan Middenweg te Blaricum. Dit schilderij is mei 1945 gegeven aan de familie Geurt de Jong
door de familie Monker. Op de achterkant staat: In dankbare herinnering aan de familie Geurt de
JONG Voor Uw vele goede gaven in de zware oorlogswinter 1945. Familie Monker Mei 1945
(Bevrydingsmaand.) De familie Monker woonde in die tijd in het inmiddels afgebroken ‘witte kas
teeltje’ aan de Bergweg in het weiland tegen over het huidige restaurant Bellevue. Geurt de Jong
woonde met zijn vrouw en dochter in de boerderij op Langeweg 5.
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Pagina hiernaast: Hooitijd in Eemland.
Boven: Huis bij de berg (sepiatekening).
Onder: Haven van Muiden (olieverfschilderij).
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Boven: Sneeuw over Blaricum, ongedateerd.
Onder: Boerderijen hoek Kruislaan/Middenweg.
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Dat artistieke echtpaar bestond uit Johanna
Frederika (Freddie) Langeler (1899 1948) en
Eelco Martinus (Eelco) ten Harmsen van der
Beek (1897 1953). In de jaren twintig, dertig en
veertig van de vorige eeuw vervaardigden ze
ieder voor zich maar soms ook samen
mooie en brave lees en prentenboeken voor
de jeugd en illustreerden of bewerkten ze kin
derboeken van anderen.

A omst en jeugd 

Freddie Langeler was het enige kind van een
onderwijzer uit Amsterdam Zuid. Haar vader
stierf, toen zij nog erg jong was. Ze werd door
haar moeder, die uit een gegoede familie stam
de, met veel aandacht voor cultuur en smaak
opgevoed. Zo kwam Freddie in aanraking met
de klassieken, de beeldende kunsten en de
literatuur. Ze bleek goed te kunnen tekenen.
Na de middelbare meisjesschool ontwikkelde
ze een lieve en romantische stijl, in die tijd zeer
geschikt gevonden door uitgevers van prenten
boeken voor kleine kinderen.

In 1914 ontmoette Freddie op het strand van
Wijk aan Zee Eelco ten Harmsen van der Beek,
de zoon van een apotheker uit Amsterdam. De
jongeman werd – zoals vele mannen na hem –
op slag verliefd op het frêle en beeldschone
meisje. Sindsdien waren ze ogenschijnlijk onaf
scheidelijk.

Eelco’s ambitieuze vader had graag gewild
dat zijn zoon ook apotheker of misschien zelfs
arts zou worden, maar Eelco had andere ambi

ties. Ook hij kon goed tekenen en hij ging daar
om na zijn hbs examen naar de Rijksschool
voor Kunstnijverheid in Amsterdam, daarna
doorliep hij in de hoofdstad van 1916 tot 1918
met succes de Rijksakademie van Beeldende
Kunsten. Zijn eerste tekeningen verschenen in
De Groene Amsterdammer en snel daarna in
andere kranten en tijdschriften. Hij kreeg op
drachten genoeg, doordat uitgeverijen en re
dacties in die tijd nog maar weinig gebruik
maakten van foto’s als illustratiemateriaal.
Eelco maakte voor vele boeken en bladen tallo
ze tekeningen evenals later zijn jongere tijdge
noot en collega tekenaar Eppo Doeve, die ook
in Blaricum woonde.

Het jonge stel verdiende al snel zo veel, dat
ze konden gaan samenwonen op een ruime
etage aan de Amstel in Amsterdam. Ze vorm
den een mondain paar en vertoefden regelma
tig op bekende plaatsen waar kunstenaars toen
bijeenkwamen zoals hotel restaurant Americain
en de kunstenaarsverenigingen De Kring en Arti
et Amicitiae, waarvan ze lid waren. Daar waren
ze altijd omringd door vrienden, collega’s en
aanbidders van de mooie Freddie en bewonde
raars van de scherp spottende Eelco. Ze verble
ven ook vaak in Parijs, Menton en andere oor
den waar de artistieke elite en hun rijke bewon
deraars zich in die tijd kostelijk vermaakten.

Naar Blaricum 

Toen Freddie in 1926 in verwachting bleek,
besloten zij en Eelco te trouwen en in hetzelfde

Wie heeft er in zijn jeugdjaren niet genoten van de avonturen van Flipje, het
fruitbaasje van Tiel? In vele harmonicaboekjes werden de belevenissen van dit
brave ventje en zijn dierenvriendjes op rijm beschreven. Maar wie deze
beeldverhaaltjes schreef of tekende, was bij de jeugd niet bekend. Het was een
artistiek echtpaar dat de avonturen van Flipje en de zijnen, maar ook andere
kinderboeken, zo geliefd bij vooral jonge kinderen heeft gemaakt, en dat jarenlang
in Blaricum woonde en werkte.

Freddie Langerer en Eelco ten Harmsen van der Beek, 
makers van mooie en brave kinderboeken 

Frits Booy
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jaar te verhuizen naar het landelijke Blaricum,
waar andere kunstenaars als Co Breman, Rie
Cramer, Eppo Doeve en Lou Loeber al woon
den en werkten. Ze betrokken de villa Aze ick
kan op Achterom 13, die in 1902 gebouwd was
voor de kunstschilder Evert Pieters, die deze
naam (naar een broederschap van Antwerpse
schilders) eraan gaf. Marten Toonder woonde
en werkte er later ook. Ook hier ontmoetten ze
vele vrienden en bekenden uit de artistieke
wereld. Eelco schaakte graag met hen in een
cafeetje en ’s avonds trof men elkaar in Ham
dor of op De Kring in Amsterdam, waarnaar
met eigen auto’s werd vertrokken.

In 1927 werd dochter Frederike Martine (Fritzi)
geboren, die zich later zou ontwikkelen als teke
nares en dichteres, en in 1930 kwam zoon Hen
drik (Heintje), die ook tekentalent had, maar
later liever de playboy uithing, al maakte hij wel
eens een vertaling. Wegens deze uitbreiding en
de geplande inwoning van Freddies moeder
verhuisde het gezin naar een ruimer huis in Blari

cum: De Kallebas, Langeweg 7. Daar verwende
oma Langeler haar kleinkinderen even schrome
lijk als ze haar dochter had verwend.

De economische crisis in de jaren dertig
bleek Freddie en Eelco nauwelijks te raken,
want de opdrachten bleven komen. Vooral de
opdracht van de Tielse jamfabriek De Betuwe
om beeldverhalen over de avonturen van Flipje,
het fruitbaasje van Tiel, voor de jeugd te teke
nen en te schrijven, zorgde lange jaren voor
een goed belegde boterham. Ze maakten die
verhaaltjes samen en ontvingen per serie van
acht verhaaltjes f 1500. Er werden door hen
ongeveer drie tot vier series per jaar vervaar
digd; een arbeider verdiende toen gemiddeld
f 25 in de week!

Er werd zoveel met Flipje verdiend, dat een
oude wens kon worden vervuld: het laten bou
wen van een mooie en ruime woning. Voor een
stuk grond aan de Torenlaan (perceel 23A)
ontwierp architect Klaas van den Berg, leerling
van Dudok, in 1930 een grote, fraaie villa. Het
werd een moderne woning met een grote
woonkamer met hoge ramen, met ruime ate
liers en een Piet Zwart keuken ( rma Bruyn
zeel), alles onder een blauw pannendak. Er
waren verder een mooie tuin met een vijver,
een grot en een theehuis. Fritzi en Heintje hiel
den er honden, konijnen en muizen. Deze zeer
vrij opgevoede kinderen maakten het dorp
onveilig met allerlei streken, waarbij ook buur
jongen Tonio, de zoon van de toen bekende

Freddie en Fritzi in 1932 in Amsterdam.
Villa van 1902 (toen ‘Aze ick kan’ geheten), Achterom 13
te Blaricum.
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kinderboekenschrijver A.D. Hildebrand, nauw
betrokken was.

De villa staat er nog steeds en is na 1953 in
grijpend verbouwd, het is een gemeentelijk
monument.

De invloed van de oorlog 

De Tweede Wereldoorlog had natuurlijk ook
zijn weerslag op het leven van de familie Ten
Harmsen van der Beek. Het aantal opdrachten
voor prenten , lees en reclameboekjes nam
sterk af, zeker toen Freddie en Eelco het vertik
ten om zich aan te melden bij de Kultuurkamer.
Eelco had ook geen zin meer om humoristische
verhalen over Flipje te maken, zodat het wel
erg rustig werd in de villa aan de Torenlaan.
Ook buitenshuis viel weinig leuks meer te bele
ven: uitgaan bij Hamdor of De Kring was er
niet meer bij en reisjes naar het buitenland
waren onmogelijk geworden. Daardoor waren
de gezinsleden ineens voor onbepaalde tijd op
elkaar aangewezen.

En dat viel erg tegen. De kinderen waren

ink aan het puberen en kregen – van huis uit
toch al niet gewend aan orde en discipline –
door hun eigengereid gedrag al snel moeilijkhe
den op Het Nieuwe Lyceum in Hilversum, waar
op ze zaten. Daar kwam nog bij dat Freddie
kort voor de oorlog een nogal innige vriend
schap met de jonge kunsthandelaar Hein Sie
denburg had gesloten. Zij had hem leren ken
nen tijdens een succesvolle expositie van haar
schilderijen in de Amsterdamse galerie van zijn
vader. Eelco moest niets van die vriendschap
hebben en heftige ruzies waren het gevolg. Hij
moest er bovendien op uit om op de ets bij de
boeren van Bunschoten vele geliefde voorwer
pen te ruilen voor voedsel en Freddie bleef
vaak de hele dag met hoofdpijn in bed liggen.
Ook Fritzi had het moeilijk: zij verbleef meestal
lezend en tekenend op haar kamer en voelde
zich onbegrepen. Alleen Heintje vermaakte zich
tijdens de oorlog goed: met vriendje Tonio
dreef hij met veel plezier en vaardigheid de
zwarte handel.

Ook na de bevrijding werd de gezinstoestand
niet meer zoals deze was geweest. Fritzi ging

Villa ‘De Kallebas’, Langeweg 7 te Blaricum.
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naar de Rijksnormaalschool voor Tekenonder
wijs in Amsterdam en daar op kamers, maar
een succes werd dat niet. In 1947 bezocht ook
zij de Rijksacademie van Beeldende Kunsten,
maar ook daar verbleef ze heel kort.

Begin februari 1948 sloeg het noodlot hard
toe: Freddie bleek te lijden aan vergevorderde
darmkanker en stierf al tien dagen later.

Moeizaam verder zonder Freddie 

Eelco was door Freddies dood volkomen van
slag, zonder haar was zijn leven ondraaglijk
geworden. Fritzi keerde daarom terug naar
Blaricum om haar vader te steunen. Hein dacht
er anders over: hij vertrok al gauw met zijn
moeders erfdeel maar zonder schooldiploma
voor een uitgebreide vakantie naar Zuid
Frankrijk. In 1949 verliet ook Fritzi Blaricum om
Frans te gaan studeren in Grenoble.
Met keihard werken probeerde Eelco zich staan
de te houden, vooral met het opnieuw vervaar
digen van avonturen van Flipje. Toen hij deze
verhaaltjes in het buitenland wilde gaan uitge
ven, kwam hij in conflict met De Betuwe. Geluk

kig kreeg Eelco de kans om kinderboeken van de
succesvolle Engelse schrijfster Enid Blyton te
illustreren, want haar uitgever en zij waren zeer
enthousiast over zijn tekentalent. In 1949 ver
scheen hun eerste kinderboek met als hoofdper
soon het houten ventje Noddy. Het boek heette
Little Noddy goes to Toyland en werd een groot
succes. De Evening Standard wilde dagelijks een
verhaaltje over het houten ventje publiceren.
Vele andere boeken over Noddy volgden, ook in
een Nederlandse vertaling.

Intussen was Hein terug uit Frankrijk, ver
maakte zich met zijn oude lyceumvrienden en
dacht er niet aan te gaan werken of studeren.
Dat beviel zijn vader allerminst en hij meldde in
1950 ook Hein aan bij de Rijksnormaalschool
voor Tekenonderwijs, waar deze zeer kort ver
bleef. Fritzi berichtte intussen dat ze zwanger
was van een jonge Fransman en met hem wilde
gaan trouwen. Beide vaders vonden dat huwe
lijk om verschillende redenen geen goed idee,
maar het werd in 1951 toch voltrokken. Drie
maanden later schonk Fritzi in Lyon het leven
aan een zoon.

Ondanks deze familie uitbreiding bleef Eelco

Villa van 1930 (naar ontwerp van Klaas van den Berg), Torenlaan 23A te Blaricum.
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het leven zonder Freddie zwaar vinden. Hij
bleef depressief en zocht steun bij de drank.
Daarbij kwam hij ook nog in con ict met Enid
Blyton over nanciële zaken en verbrak hij in
juli 1953 de samenwerking met De Betuwe, om
dat dit bedrijf hem bleef tegenwerken. Dat
alles bleek voor hem teveel; in diezelfde maand
werd hij in zijn woning dood aangetro en: een
hartaanval was hem fataal geworden.

Eelco liet zijn kinderen een vermogen na, dat
zij na ongeveer een jaar hadden opgemaakt,
wat Blaricum hogelijk verbaasde en in het dorp
‘de grote uitverkoop’ werd genoemd. Na de
verkoop van haar ouderlijk huis kraakte Fritzi
de villa Jagtlust op Eemnesserweg 38 in Blari
cum. Deze villa werd daarna lange tijd door de
Amsterdamse kunstenaarswereld als
‘buitenverblijf’ beschouwd, waar nachtelijke
feesten veel vertier brachten.

Kinderboeken van Freddie 

Freddie en Eelco schreven voornamelijk voor
jonge kinderen. Haar werk bestaat uit diverse
soorten publicaties: kinderboekjes met recla
me, prentenboeken, verhalenbundels en ande
re leesboeken, soms vertaald of bewerkt. Er
zitten vele beeldverhalen (ook wel strips ge
noemd) bij. Enkele vroege uitgaven zijn: Snor
ko, het wijze konijn, De lotgevallen van Barendje
Kwik aan ‘t hof van Koning Suikerbuik en Bello
Blafmeier.

Ze illustreerde vele prentenboeken van on

der anderen Alfred Listal (Van de Wortelkinder
tjes, 1913), Caroline van Dommelen (Naar Kleu
tertjesland, ca. 1920), Greta van Rijn (Van Apen
en Beertjes en andere vriendjes, 1928) en A.B.
van Tienhoven (De Schatten van Jantje en Sin
terklaas kapoentje, 1928). Freddie moderniseer
de voor de Alkmaarse uitgeverij van de gebroe
ders Kluitman in de jaren twintig de prenten
boeken van Alfred Listal (pseudoniem van Wil
lem Frederik Gouwe) door eigen tekst en teke
ningen zoals Van de Wortelkindertjes (1913), Het
Dwergjesfeest (1916) en De Zandmannetjes
(1925). Door deze mooie en brave prentenboe
ken is zij bekend en geliefd geworden.

Freddie illustreerde ook door haarzelf ge
schreven kinderboeken zoals De Kabouterwin
kel (1945), waaronder een aantal reclameboek
jes, waarin de producten van de desbetre en
de bedrijven natuurlijk een rol spelen. Heel lief
en aardig is de reeks over als mens geklede en
optredende dieren: Het Honden , Het Poezen ,
Het Beren , Het Muizen en Het Konijnenboekje

Voorkant rijmpjesboek, uitgave van Van Houten
(Weesp, ca. 1930).A eelding in ‘Van de Wortelkindertjes’ (Alkmaar, 1913).
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(ca. 1948). Deze boekjes bevatten een aantal
leuke berijmde anekdotes zoals blijkt uit Het
Hondenboekje (met een knipoog naar de wer
kelijkheid):

De baanveger
Heden wordt er aangebonden
voor een tochtje op het ijs
door wel honderd kleine honden:
’t Gaat om de Elf benen prijs!

Tommie Kef heeft het gewonnen,
och, wat ging dat hondje vlug;
nauw’lijks was de tocht begonnen,
of daar was hij weer terug!

Tommie gaat zijn weekgeld geven
aan den veger van de baan,
want hij zegt: „Dankzij het vegen,
kwam ik hier als eerste aan!”

Enkele reclameboekjes van Freddie zijn: Oud
Hollandsche Kinderrijmpjes (ca. 1930) voor C.J.
van Houten & Zoon, Weesp, Job en Sijmen op
stap (met tekst van E. Belinfante Belinfante; ca.
1935) voor banket en biscuitfabriek C. Nie

mantsverdriet & Zonen, Vlaardingen, en Het
betoverde poesje (ca. 1955) voor dierenvoerbe
drijf Felix Kattenbrood, Den Haag. Freddie
werkte mee aan de tijdschriften Kiekeboe, De
kinderwereld en De vrouw en haar huis
(1929/1930; kindermodetekeningen) en evenals
Eelco illustreerde ze de Radiobode, het om
roepblad van de AVRO. Ze schilderde ook por
tretten en personen. Ze signeerde haar illustra
ties vaak met ‘Freddie Langeler’.

Kinderboeken van Eelco 

Eelco deed erg veel commercieel werk; voor
beelden ervan zijn: Ribbetik en Potterpoot (ca.
1925; voor de Nutsspaarbank, Alkmaar, De Avon
turen van Flipje, het Fruitbaasje van Tiel (met
Freddie, vanaf 1936) voor jamfabriek De Betu
we, Tiel, Joe de Gauwdief (ca. 1940) voor zeep
fabriek De Klok, Heerde, De Wonderdrank (ca.
1950) voor Blooker’s cacao, Amsterdam, en Het
Tover esje (ca. 1950), voor Boldoot, Amster
dam. Ook illustreerde hij buitenlandse kinder
boeken zoals de Harlekijntje reeks (vanaf 1921)

Verhaaltje in ‘Het Hondenboekje’ (Amsterdam, ca. 1948).
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van de Duitse schrijfster Josephine Siebe, kin
derboeken van de Duitser Erich Kästner (onder
andere Emiel en zijn detectives, 1930) en de
serie over Noddy (vanaf 1949) van de Engelse
Enid Blyton. Hij signeerde zijn illustraties vaak
met ‘Harmsen van Beek’ , ‘Harmsen v. Beek’ of
‘HvB’.

Joe de Gauwdief
Het verhaal over Joe de gauwdief zou vandaag
de dag echt niet meer kunnen. Het gaat name
lijk over een neger die een pak zeeppoeder
‘Sneeuwwit’ steelt, omdat hij denkt dat hij
daarmee wit kan worden, zodat men hem niet
meer najouwt. Hij wordt echter gepakt, door
dat hij door aanraking met het pak een witte
wang heeft gekregen! Maar de neger wordt
niet gestraft, want de verkoper van het zeep
poeder zegt tegen hem:

Wij gaan saam de wereld door

En ik zal je goed betalen.
Dan moet j’overal verhalen
Dat je zelfs, als echte Moor
Toonen zult dat in „Sneeuwwit”
Zoo’n enorme waschkracht zit.

En dan laat je elken keer
Door ’t publiek je wang bekijken
En betasten en bestrijken.
En je zegt: „Het deed geen zeer,
Een bewijs dat in „Sneeuwwit”
Heel geen scherpe grondstof zit.”

En zijn wij met reizen klaar,
Dan bezit je zooveel centen,
Dat je ruimschoots van je renten
Leven kunt, wel veertig jaar,
En dan wasch je in een week
Heel je zwarte body bleek. [!]

Flipje, het fruitbaasje van Tiel
Het meest bekend werd Eelco door Flipje, het
fruitbaasje van Tiel. Zeer velen hebben als kind
genoten van deze vrolijke beeldverhalen vol
avonturen van Flipje en zijn dierenvriendjes; ze
lazen die verhalen in losse boekjes, in een al
bum of zagen deze in een voorstelling met een

Voorkant kleurboek, uitgave van ‘De Klok’ (Heerde, ca.
1940). Flipposcoop uit de jaren vijftig
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ipposcoop.
Hoe zijn deze populaire verhalen ontstaan? De
Nederlandsche Fabriek van Verduurzaamde
Vruchten Maatschappij De Betuwe NV in Tiel
produceerde van Betuwse vruchten jam, sap,
appelstroop en puddingsaus. Men wilde in de
jaren 1930 bekend worden bij het grote publiek
zoals de Zaanse koekfabriek van Verkade met
haar plaatjesalbums. Maar De Betuwe wilde
zich op de jeugd richten. Het reclamebureau
Van Alfen kreeg hiervoor de opdracht. Philip
van Alfen verzon toen het ventje Flip, een braaf
jongetje met het lijf van een framboos en arm
pjes en beentjes van bessen en een koksmuts
op. De toen bekende illustrator van kinderboe
ken Daan Hoeksema maakte de eerste tekenin
gen voor prentbrie aarten zonder tekst, Henk
Rotgans maakte er voor het eerst een verhaal
tje bij. De kaarten en boekjes zaten bij de pro
ducten.

In 1936 kreeg Eelco van De Betuwe de op
dracht om Flip nieuw leven in te blazen: hij
maakte er tekeningen voor en Freddie dichtte
teksten over nieuwe avonturen van Flipje. La
ter hielpen hun kinderen mee, vooral met in
kleuren. Het zijn beeldverhalen, gedrukt op
dunne stroken papier en in de vorm van lepo
rello’s of harmonicaboekjes. Het was de bedoe
ling dat deze stroken – later lms genoemd – in

series in langwerpige albums (eerst een rood,
daarna een lichtblauw album) werden gevloch
ten, zodat ze makkelijker gelezen en bewaard
konden worden. De series konden worden
verkregen met zegeltjes die uit de etiketten
van de producten van De Betuwe moesten wor
den geknipt en ingeleverd. De stroken kenden
nog een andere toepassing: ze konden als een
soort lm worden afgedraaid in een zelf in el
kaar te zetten bedrukt kartonnen theatertje,
ludiek ipposcoop genaamd.

Flipje is een door de Zomerfee betoverde
framboos die met een luchtballon per ongeluk
in Kabouterland belandt en daarna in Dieren
land. Daar gaat hij bij enkele jonge dieren wo
nen in het pension van ju rouw Schaap. De
hoofdpersoontjes uit de verhalen zijn Bertje Big
(lui, stout, smulpaap), Jasper Aap (lui en stout),
Kroesje Beer (braaf), Mauwmauw, een poesje
(schattig, maar wel een muizenschrik), Flapoor
Olifant (lomp en zwaar), ju rouw Schaap (altijd
bezig en opvoedend) en oom Klaas (een eigen
wijze ram, ex zeeman en broer van ju rouw
Schaap).

De grappige en vaak moraliserende beeldver
haaltjes beslaan elk tien pagina’s met onder
elke a eelding in kleur een vierregelig rijmpje.
In totaal werden er 47 series van acht verhaal
tjes gemaakt, die ook als gewone boekjes zijn

Flipjesalbum met ingevlochten boekjes, uitgave van ‘De Betuwe’ (Tiel, 1936 1953).
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verschenen.
Conclusie 

Het artistieke en persoonlijke leven van Freddie
en Eelco heeft een aantal hoogte en diepte
punten gekend. Hun fantasie en tekentalent
waren groot en hun uitgebreide boekproductie
is geslaagd te noemen, de opvoeding van hun
kinderen echter niet. Ze vervaardigden vele
mooie en brave kinderboeken die lange tijd
populair bij kinderen en hun ouders waren. Ze
werkten en illustreerden soms nauw samen,
daardoor liggen hun tekenstijlen dicht bij el
kaar, al tekende Eelco wel wat strakker. Hun
prenten en leesboeken zijn om uitgebreid te
bekijken en uit voor te lezen en voor wat ge
vorderde lezertjes om zelf te lezen.

Vele van hun boeken, waarvan de teksten
meestal op rijm zijn, hadden succes vanwege
hun kindvriendelijke inhoud en leuke illustra
ties. Ze bevatten grappige verhaaltjes met vro
lijke, gedetailleerde a eeldingen in heldere
kleuren. Ze tonen overwegend brave kindertjes
en aardige dieren in een beschermd milieu. Er

komen wel deugdnieten in voor, maar erg
slecht zijn deze niet, daarom worden ze steeds
mild gestraft. De problemen in de verhaaltjes
zijn niet groot en worden altijd bevredigend
opgelost. Voor onze kleintjes zijn deze boeken
nog steeds geschikt, hoewel de meeste enigs
zins gedateerd zijn, wat taal en onderwerpen
betreft.
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Door de verschijning van het boek ‘Jagtlust’ van Annejet van der Zijl is Fritzi ten
Harmsen van der Beek vooral bekend als ‘muze’ en ‘ odderdiva’ van de
kunstenaarskolonie in de villa ‘Jagtlust’ op Eemnesserweg 38 te Blaricum. Maar
Fritzi was een Nederlandse schrijfster, dichteres en tekenares. Zij heeft weinig
gepubliceerd, maar wordt door sommigen tot de beste Nederlandstalige dichters
van de twintigste eeuw gerekend. Na haar dood zijn verschillende publicaties met
werk van Fritzi verschenen. Daardoor kan het eenzijdige beeld van ‘muze’ en
‘ odderdiva’ bijgesteld worden.

Frederike Martine (Fritzi) ten Harmsen van der Beek, 
schrijfster, dichteres en tekenares 

Maria Boersen

Frederike Martine (Fritzi) ten Harmsen van der
Beek werd op 28 juni 1927 te Blaricum geboren.
Zij was het oudste kind van het kunstenaars
echtpaar Eelco ten Harmsen van der Beek en
Freddie Langeler. Haar ouders zijn vooral be
kend geworden door de bij de toenmalige
jeugd populaire Nederlandse stripreeks Flipje,
het fruitbaasje van Tiel. Fitzi had een jongere
broer: Heintje. Eelco en Freddie waren drukbe
zet met hun teken en illustratiewerk. Daarom
werden de kinderen opgevoed door hun inwo
nende oma Geertrui Langeler van der Mark.
Fritzi ging naar de openbare school en naar de
Gooische School te Laren. Daarna naar het
Nieuwe Lyceum in Hilversum, de Rijksnormaal
school voor Tekenonderwijs en de Rijksacade
mie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Al
deze opleidingen heeft zij niet afgemaakt.

Vervolgens ging Fritzi als illustrator voor zich
zelf werken. Zij illustreerde bijvoorbeeld in 1949
de kinderserie Het treintje van 14.30 van de Blari
cumse schrijver Erik Uyldert voor het Algemeen
Handelsblad. In maart 1948 overleed haar moe
der Freddie Langeler na een kort ziekbed op
jonge leeftijd. Na een jaar vertrok Fritzi naar
Grenoble waar ze zwanger raakte van de geolo
giestudent Gilles de Mareschal. Ze trouwde met
hem in Blaricum. In november 1951 werd hun
zoon Gilles geboren. Het huwelijk werd na vier
jaar ontbonden. Een tweede huwelijk sloot Frit
zi in 1956 met de schrijver Remco Campert. Dat
huwelijk werd in 1960 ontbonden.1

Fritzi woonde met haar ouders eerst op Achter
om 13 in Blaricum. Deze atelierwoning was in
1902 in opdracht van de kunstschilder Evert
Pieters verbouwd en uitgebreid. De architecten
A. Jacot en W. Oldeweit waren daarbij betrok
ken. Daarna woonde Fritzi op Langeweg 7 in
het huis De Kalebas, ontworpen door de archi
tect K. Elzinga. In 1935 verhuisde Fritzi met haar
ouders en broer naar de Torenlaan 23a, waar
haar ouders een atelierwoning hadden laten
bouwen door de Naardense architect Klaas van
den Berg, een leerling van Dudok. Na het over
lijden van vader Eelco ten Harmsen van Beek, in
1953, bleef Fritzi met haar broer Hein kort wo
nen aan de Torenlaan. Van 1954 tot 1971 woon
de Fritzi in de door haar gekraakte vervallen
villa Jagtlust aan de Eemnesserweg in Blaricum.
De manier van leven in deze villa is door het
boek Jagtlust van Annejet van der Zijl zeer be
kend geworden. Inmiddels is de veertiende
druk ervan verschenen.

Het boek Jagtlust 

Het boek Jagtlust verscheen in 1998; de onder
titel van het boek luidt: Hoe in een Goois buiten
huis de wereld openging. Het geeft een goed
inzicht in het tijdsbeeld van de jaren vijftig van
de vorige eeuw, met name van de toenmalige
kunstzinnige avantgarde. Schrijvers als Remco
Campert, Gerard Reve, Cees Nooteboom en
vele anderen kwamen in Jagtlust over de vloer.
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In het boek wordt aandacht geschonken aan
het kunstenaarsleven in Laren en Blaricum met
als centrum hotel Hamdor . In deze kunste
naarsomgeving kwamen de ouders van Fritzi in
Blaricum te wonen, waar zij goed pasten. Fi
nancieel waren er geen problemen: in de crisis
jaren kwamen vele opdrachten voor zowel
Freddie als Eelco binnen. Het huishouden was
zoals Fritzi in haar dagboek schreef het huis
houden van Jan Steen.2

Na de dood van Eelco raakte het geld van
Fritzi en Hein snel op en moesten zij het huis
aan de Torenlaan verlaten. Zij vertrokken naar
het zeer vervallen Jagtlust aan de Torenlaan.
Op het boekenbal in 1956 maakt Fritzi kennis
met Remco Campert, die zijn intrek nam in
Jagtlust. Met Remco’s komst was de villa ge
worden tot een buitenverblijf van de Leidse
plein scene.3 In die tijd verscheen het interne
krantje De Jagtlustkoerier in een oplage van één
exemplaar onder redactie van Wouter Kampert
met de wetenswaardigheden over het bonte
leven in Jagtlust.

Na het vertrek van Remco was de toon in het
Blaricumse buitenhuis gezet. Fritzi werd om
ringd door een schare bewonderaars en be
wonderaarsters.4 In begin jaren zestig werden

velen van de in de jaren vijftig nog onbekende
en arme schrijvers en kunstenaars goedbetaal
de en vaak bekende Nederlanders. Zo debu
teerde Remco Campert als romanschrijver met
Het leven is vurrukkulluk, Jan Vrijman werd een
televisietalent en verschillende kunstenaars
maakten naam onder anderen de fotograaf Ed
van der Elsken.5

Fritzi’s literaire werk 

Ook Fritzi was inmiddels bekend, ze werd bena
derd door uitgevers die haar werk wilden publi
ceren. Ze verstuurde haar tekeningen en gedich
ten naar Vrij Nederland. In die jaren is ook het
gedicht Geachte Muizenpoot ontstaan. En daar
mee maakte Fritzi naam: van haar dichtbundel
Geachte Muizenpoot en achttien andere gedich
ten werden in 1965 meer dan 1000 exemplaren
verkocht.6 In de jaren daarna schreef Fritizi voor
Vrij Nederland en Tirade, maakte verhalen voor
het Algemeen Handelsblad en verzon het strip
verhaal Gewone Piet en Andere Piet.

In 1969 verscheen haar tweede verhalenbun
del Neerbraak onder de naam Harmsen van
Beek. In 1971 moest Fritzi Jagtust verlaten en
verhuisde zij met hulp van vrienden naar een
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Aan mijn neerslachtige poes, ter vertroosting
bij het overlijden van zijn gebroed
Goede morgen? Hemelse mevrouw Ping
is U de zachte nacht bevallen, hebben de on
deugende, geheimzinnige planten naar behoren
gegeurd en zijn hopelijk geen van uw overige
zuigelingen aan de builenpest bezweken?
Hebt U de interessante nerveuze godvruchtige
vogeltjes, vrome goedertierende mevrouw, al wel
bekeken, druk telefonerend van: hallo, met piet
kom je op mijn tak o de sierlijke levendige
vogels, allemaal allemaal voor de brave poes,
die veelbeproefde droevige moeder. Ja verdomd,
deze ziekte, lieve beklagenswaardige mevrouw,
is een wrede rakker en zoveel is wel duidelijk:
er valt niet tegenop te baren, waar zelfs het
begrafeniswezen, die intieme huisgenoot, die
zeer bekende schenker ook van lauwe melk,
op zijn verlengde achterpoten het ter
aarde bestellen welhaast niet meer bij kan
benen, nietwaar, dame Ping, radarbesnorde,
dubbelgepuntmutste, mevrouwogige poezin?
Het is nu beter te zitten zonder weemoed in
de rauwe geurige ochtendlucht, nu de zon nog
teder is en de gordijnen levendig in de goede
vrolijke wind. O halmstaartige voortre elijke,
kijk, zwijgzame zwakzinnige allerliefste,
er loopt een belangwekkend, héél klein maar
bijzonder lekker beestje tussen de kiezelstenen
onder de hemelsblauwe hortensia

klein huisje aan de Burgemeester Brouwer
straat, nr. 7, in het Groningse Garnwerd. Hier
ging ze weer schrijven: in 1975 verscheen de
verhalenbundel Hoenderlust en in 1975 de dicht
bundel Kus of ik schrijf.

Het boek Jagtlust is deels gebaseerd op mon
delinge geschiedenis. In het dankwoord en de
verantwoording van het boek worden meer
dan vijftig mensen bedankt, omdat zij herinne
ringen aan Jagtlust gedeeld hebben. 7 De vraag
is dan natuurlijk in hoeverre mondelinge ge
schiedenis na meer dan vijf en twintig jaar be
trouwbaar is. En de naam van Fritzi staat niet
op de lijst, de hoofdpersoon van het geheel.

Volgens vriendin en buurvrouw Susan Rohde in
Garnwerd voelde de dichteres zich door het
relaas in het boek pijnlijk gekwetst.8

Na de dood van Fritzi zijn verschillende boeken
verschenen die de nadruk leggen op haar werk.
De samenstellers van het boek In goed en
kwaad schrijven over Jagtlust: De achteraf ge
construeerde mythes over vrije liefde en dito
geldstromen doen geen recht aan de volhar
dende pogingen van Harmsen van Beek om als
illustrator haar dagelijks brood te verdienen.9

Hieronder een van de meest bekende gedich
ten van Fritzi ten Harmsen van der Beek:
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In 2012 verscheen In goed en kwaad. Verzameld
werk. Op de omslag staat:

Veel van haar collega’s, onder wie A. Roland
Holst, Remco Campert, J. Bernlef en Hugo Claus,
waren in de ban van haar talent. Vanaf de jaren
tachtig leefde ze teruggetrokken, schuw gewor
den van te veel ongewenste aandacht. Ze stond
niet toe dat de boeken of losse tijdschriftpublica
ties bij haar leven werden herdrukt. In ‘In goed
en kwaad’ is voor het eerst haar literaire werk
bijeengebracht.

Ook worden waarderingen van het werk van
Fritzi vermeld:

Het oeuvre van Fritzi Harmsen van Beek is
bescheiden en toch wordt ze nog altijd tot de
grootse dichters van Nederland gerekend. – J.

Bernlef, in ‘ De Groene Amsterdammer’.
Ik geloof dat de bundel ‘Geachte Muizenpoot

en achttien andere gedichten’ tot de beste
poëzie van na de oorlog gerekend kan worden,
kwalitatief op één lijn te stellen met de poëzie
van Vroman en Lucebert. – J. Bernlef, in ‘De
Groene Amsterdammer’.

Wat me in het proza en in de poëzie van Ten
Harmsen van der Beek opvalt is aan de ene kant
haar gefascineerd zijn door taal en aan de andere
kant het besef van de hulpeloosheid van elke
menselijke poging zich volledig uit te drukken. –
Jan Fontijn, in ‘Het Parool’.

De nieuwste proza publicatie ‘Neerbraak’ van
de schrijfster F. ten Harmsen van der Beek is
subliem. – Peter van Gestel in ‘Elseviers Literair
Supplement’.

In In goed en kwaad is het volledige literaire
werk van Fritzi opgenomen. Bijna 500 pagina’s.
Naast de eerder uitgegeven werken als Geachte
Muizenpoot, Wat knaagt, Gewone Piet en Ande
re Piet worden in het hoofdstuk Verspreid werk
allerlei korte stukjes proza vermeld waaruit het
wereldbeeld van Fritzi duidelijk wordt. Een paar
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titels: Ooit in je leven voorover gelegen met je
neus? Meneer achtige mantelpakken. Bent U wel
goed genoeg voor de ziel van een poes?
Stoeten ritseldingen
Fritzi was niet alleen verhalenschrijfster en
dichteres, maar had ook beeldende talenten. Al
jong begon ze met tekenen en ook op latere
leeftijd bleef zij dat doen. Aan haar beeldende
werk wordt in het Schrijversprentenboek F.
Harmsen van Beek. Stoeten ritseldingen, uitge
geven in 2015, door de samenstellers ervan,
Maaike Meijer en Joost Kircz, ruime aandacht
besteed. In de inleiding geven ze aan dat ze in
hun boek aandacht willen vragen voor al die
andere dingen die Fritzi Harmsen van Beek was
en deed behalve dichteres zijn. Er is daarom
aandacht voor haar eigen ‘stoeten ritseldingen’
zoals tekenwerk, gelegenheidswerk, interieur
versieringen, kunstige knipsels verzamelingen
en ambachtelijke textiele objecten. Kortom,
aandacht voor alle beeldende talenten van
Fritzi.

In hoofdstuk 1 Poëzie als korset wordt Fritzi
afgeschilderd als multikunstenaar. Opvallend
zijn de a eeldingen van vele brieven met illu
straties die zij geschreven heeft. Variërend van
een felicitatie voor oma tot een envelopbrief
aan haar zoon Gilles. Ook haar manier van
schrijven valt op: zo is er een zogenaamde slak
kenbrief aan Tita Pannekoek eind jaren vijftig,
waarin de contouren van een slak ingevuld zijn
met letters. Fritzi tekende op allerlei voorwer
pen bijvoorbeeld ook op eieren en sigaretten.
In hoofdstuk 2 Een leven in documenten, illustra
ties en foto’s staat het leven van Fritzi uitge
beeld door middel van familiefoto’s en a eel
dingen van diverse illustraties van haar ouders.
Ook een kleurenschets van de door haar ou
ders gebouwde atelierwoning aan de Toren
laan staat vermeld. En uiteraard diverse illustra
ties van Fritzi. Hoofdstuk 3 is getiteld Spelen
derwijs en gaat over Fritzi als professionele
tekenares. Naast a eeldingen van moeder
Freddie Langeler vinden we vele tekeningen
van Fritzi. Zij maakt prachtige muizen, zeer
ver jnd en humorvol. Ook kan een vergelijking

getrokken worden tussen de Flipje
a eeldingen van haar vader en de tekeningen
die Fritzi van Flipje heeft gemaakt. Maar het
boekje dat Fritzi over hem maakte, Flipje in
Kabouterland, werd afgekeurd in de jaren vijf
tig.

‘Flipje in Kabouterland’. Het vergeten verhaal
Na de dood van haar vader schreef en tekende
Fritzi een nieuw avontuur van Flipje: Flipje in
Kabouterland. Jamfabriek De Betuwe besloot
het verhaal niet uit te brengen. Men vond het
avontuur niet lie ijk genoeg, er komt een on
christelijk toverbos in voor en een muis gaat
vechten met een kabouter. Dat was zestig jaar
geleden. In 2015 werd het verhaal alsnog uitge
bracht als een kleurboek.

In het boekje wordt ook de geschiedenis van
Flipje, het fruitbaasje van Tiel, uitgelegd. In
1935 werd Flipje, een nieuwe reclame guur,
‘geboren’ bij het vijftigjarig bestaan van de
jamfabriek De Betuwe in Tiel. De guur Flipje is
een framboos en heeft armen en benen van
aalbessen. Na een jaar gingen Eelco ten
Harmsen van der Beek en Freddie Langeler
nieuwe Flipje verhalen maken. Flipje gaat leven
in een sprookjesachtig land met kabouters,
feeën en dieren. Hij komt meer dan honderd
vijfentachtig dierenvriendjes tegen. Hij is een
wijs, moraliserend mannetje dat overal een
oplossing voor kan bedenken.

De avonturen van Flipje staan op lange stro
ken van een meter, die om de potten heen
waren gevouwen. De stroken kunnen als boek
je worden gelezen of met behulp van de ippo
scoop, een papieren theatertje, als ‘rolprent’
worden bekeken.

Waardering 

Na het verschijnen van het verzameld werk van
Fritzi in 2012 kwamen ook nieuwe waarderin
gen. In TZUM, een literaire weblog op internet,
schrijft Jone Leusink een essay met daarin een
zeer goed onderbouwde mening over het werk
van Fritzi. Hieronder een aantal citaten:
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Daar [bedoeld is Jagtlust, MB] werd ze het
middelpunt van vele talentvolle Amsterdamse
kunstenaars die allen, wars van het vijftiger jaren
burgermansbestaan, wel brood en drank zagen
in deze geliefde ‘impertinente prinses’, die in
1957 Remco Campert trouwde. Zij ontdekten
haar als dichteres van buitengewoon originele
gedichten en Campert zorgde ervoor dat die
gepubliceerd werden in ‘Tirade’ en later, als bun
del, bij de Bezige Bij. ‘Geachte Muizenpoot en
achttien andere gedichten’ werd een literaire
sensatie en beleefde nog in datzelfde jaar (1965)
een tweede druk.

En:
Het gedicht heeft het karakter van een vertel
ling, als alle gedichten van Harmsen van Beek.
Daarnaast zijn alle ingrediënten die haar werk zo
ongekend populair maakten, aanwezig: de minu
tieuze beschrijving van het heel kleine en on
zichtbare, het bijzondere perspectief, de beel
denrijkdom, de springerige zinsbouw, de vele
inversies, het aanroepen van het opperwezen en
ten slotte de toon, die zeer versterkt door het
eindrijm, wanhopig en opgewekt tegelijk is.

Waarmee ze de lezer zowel wat betreft taal en
grammatica, als inhoud en thematiek haar gehei
me boodschap meegeeft.
Tot slot:
al kletsend in ona e, almaar uitwaaierende zin
nen stelde Harmsen van Beek existentiële vraag
stukken aan de orde. Overigens met behulp van
een enorme belezenheid. In ’13 manieren om in
tranen uit te breken’ lezen we dat ze al op jeugdi
ge leeftijd Spengler las: ‘Nu heb ik, in mijn prille
jeugd, lang voordat ik de Duitse taal machtig
was, Oswald Spengler gelezen, om mijn vader te
verblu en (en verblùft was hij), daaruit een
soort spooky voorgevoel van nevelachtig onbe
hagen omtrent alles wat ik had gehoopt dat
positief zou uitvallen in mijn leven overgehou
den ...’

Waardering was er al een aantal jaren eerder.
In 2003 promoveerde de neerlandica, inmiddels
hoogleraar, Annie van den Oever op het werk,
de poëzie en de verhalen van Fritzi Harmsen
van Beek. Volgens haar beheerste Fritzi het vak
volledig. In het proefschrift Fritzi En Het Grotes
ke wordt een nieuw begrippenkader gebruikt.
Gangbare begrippen en oordelen worden tus
sen haakjes gezet, kritisch herwonnen, omge
keerd en in een nieuw kader gezet. En dat als
eerbetoon aan een schrijver bij wie niets is, wat
het lijkt.10 Wat Fritzi Harmsen van Beek schrijft is
zo verblu end samenhangend, zo uitgewerkt, zo
doordacht. Maar ze wil geen schrijver zijn die
met gezag spreekt. Volgens Van den Oever be
heerst Harmsen van Beek het ambacht. Wat
chaos lijkt, is techniek. Als voorbeeld noemt ze
de papieren knipsels die Fritzi maakte. Deze
knipsels plakte ze op tussendeuren in Jagtlust.
Het zijn rag jne kunstwerkjes en ze moet er
heel veel tijd aan besteed hebben.11

De emeritus hoogleraar Maaike Meijer, die
eerder de biogra e van M. Vasalis schreef, is
bezig met een biogra e van Fritzi ten Harmsen
van der Beek. En wellicht zal na het verschijnen
van deze biogra e het beeld van de muze en
odderdiva vervagen.

151



Annejet van der Zijl, Jagtlust. Hoe in een Goois
buitenhuis de wereld openging. Amsterdam
1998.

Monique Slingerland, Beddingen van onbegrip,
18 september 2003 (Internet).

Rob Schouten, ‘Flodderdiva uit de jaren zestig’,
in: Trouw van 11 april 2009.

Ge van der Pol met medewerking van Gerbe
van der Woude, Blaricum, haar landhuizen en
villa’s, haar atelierwoningen en hutten, haar
bijzondere bewoners. Renkum 2009.

F. Harmsen van Beek, In goed en kwaad. Verza
meld werk. Amsterdam 2012. Redactie: Daan
Cartens, Sjoerd van Faassen, Katrijn van Hau
wermeiren, Suzanne Holtzer, Joost Kircz,
Irene Kunst en Geertje Zwaan.

Jone Leusink, Essay: Over F. Harmsen van Beek –
In goed en kwaad. TZUM literair weblog 1 7
2012.

F. Harmsen van Beek. Stoeten ritseldingen
Schrijversprentenboek, samenstellers Joost
Kircz en Maaike Meijer. Amsterdam/
Antwerpen/Den Haag 2015.

F. Harmsen van Beek, Flipje in Kabouterland.
Het vergeten verhaal. Amsterdam/Antwerpen
2015. Met een nawoord door Joost Kircz en
Alexandra van Steen.

Kees Kuiken, ‘Frederike Martine ten Harmsen
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Literatuur van der Beek’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van
Nederland.

Noten 
1. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
2. Dagboek van Fritzi, geciteerd in Jagtlust, p. 27.
3. Jagtlust, p. 57.
4. Jagtlust, p. 77.
5. Jagtlust, p. 91.
6. Jagtlust, p. 111.
7. Jagtlust, p. 115.
8. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
9. In goed en kwaad, p. 510.
10. Besproken in Beddingen van onbegrip van Moni

que Slingerland.
11. Besproken in en geciteerd uit Beddingen van onbe
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Van Parijs naar Laren 
In het voorjaar van 1902 maakten William Henry
Singer Jr. (1868 1943) en Anna Singer Brugh
(1878 1962) tijdens hun verblijf in Parijs plannen
om naar Laren door te reizen. Ze informeerden

per brief vanuit de Franse hoofdstad bij Jan
Hamdor naar de prijs van ‘kamers met een
mooi uitzicht’ in diens logement, waar ze voor
de periode van ‘eenige maanden’ dachten te
zullen verblijven.2

De Singers en De Stijl 
Een Amerikaans verzamelaarsechtpaar in Laren en 
Blaricum 

Anne van Lienden

‘An abstract style is always bad’.i Met dit citaat is de toon voor dit artikel gezet en
lijkt de kloof tussen het Amerikaanse verzamelaarsechtpaar William en Anna Singer
en de abstracte kunst van Piet Mondriaan en andere kunstenaars van De Stijl, zoals
gesuggereerd in de titel, onmogelijk te overbruggen. In de geschiedenis van Laren
en Blaricum zijn zowel de Singers als Piet Mondriaan en ook Bart van der Leck van
betekenis op het gebied van de beeldende kunst. Ze verbleven er toch in dezelfde
periode, of niet? In dit artikel zal ik ingaan op de factoren die meespeelden bij het
bestaan van deze schier onoverbrugbare kloof tussen twee – hier relevante –
werelden in één dorp. In welke kringen bewogen de Singers en de avant gardisten
zich in Laren en Blaricum? Wie adviseerde(n) de Singers bij hun kunstaankopen? Om
deze vragen te beantwoorden zal ik om te beginnen kort aangeven om welke
redenen het Amerikaanse echtpaar Singer naar Laren kwam.
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William Singer, zoon van een welgestelde
staalmagnaat uit Pittsburgh (VS), wilde van
kinds af aan al kunstenaar worden en kreeg van
zijn ouders de vrijheid om zich als zodanig te
ontwikkelen. Dankzij een genereuze schenking
van William Henry Singer senior in 1907 en de
erfenis na diens overlijden in 1909 kon Singer
zijn droom najagen en was hij bovendien zijn
hele verdere leven nancieel ona ankelijk.

Singers keuze voor Parijs als eerste Europese
bestemming was niet verwonderlijk. Parijs was
omstreeks 1900 het belangrijkste kunstcen
trum van Europa. Direct na aankomst in Parijs
schreven William Singer en zijn reisgenoot Mar
tin Borgord, de schilder en beeldhouwer bij wie
Singer in Pittsburgh schilder en modeltekenles
sen had gevolgd, zich direct in bij de Académie
Julian, de vrije tegenhanger van de Ecole des
Beaux Arts, waar de helft van het studentenbe
stand uit het buitenland kwam.

De keuze voor Laren als tweede bestemming
na Parijs was begrijpelijk voor de beginnende
landschapschilder die op de internationale
kunsttentoonstellingen in het Carnegie Institute
in Pittsburgh werk van de Haagse School en
van Larense schilders had leren kennen. Land
schappen en genrestukken van onder anderen
Hendrik Willem Mesdag, Anton Mauve, Albert
Neuhuys en Hein Kever waren onder Ameri
kaanse verzamelaars zeer in trek. William Sin
ger wilde zich als landschapschilder verder

ontplooien naar voorbeeld van deze Hollandse
meesters. Gedurende de eerste jaren in Laren
hanteerde hij de schilderstijl van de Haagsche
School: een vlotte, haast schetsmatige, duide
lijk zichtbare penseelstreek en een naturalis
tisch kleurpalet, waarin schakeringen van
groen, bruin en grijs overheersen (a . 1).

In mei 1903 verruilden de Singers hun kamers
in Hotel Hamdor voor een huis met een vrij
staand atelier op Oude Naarderweg 11. Die zo
mer ontdekte William Singer via zijn Noors
Amerikaanse leraar en reisgenoot Martin
Borgord de schoonheid van Noorwegen. Singer
was meteen diep onder de indruk van de over
weldigende natuur en vond in het Noorse land
schap de belangrijkste inspiratiebron voor zijn
werk vanaf dat moment. Met de bouw van villa
De Wilde Zwanen in 1911 leken de Singers zich
de nitief in Laren te willen vestigen. Echter,
niet lang daarna lieten ze in Olden een eigen
vleugel bouwen aan ‘hun’ Yris Hotel en een
vrijstaand atelier, in 1922 gevolgd door villa
Dalheim (nu Singerheimen genoemd). Het echt
paar Singer keerde weliswaar enkele keren
terug naar de Verenigde Staten, maar verbleef
gedurende de rest van hun leven afwisselend in
Laren (later korte tijd in Blaricum) en in Olden,
Noorwegen. De Singers beschouwden Neder
land en Noorwegen als hun tweede en derde
vaderland.

Vorige pagina: William Singer, ‘Heidelandschap bij de Tafelbergweg te Blaricum’, 1902, olieverf op doek, 102 x 178,5
cm, Singer Laren, schenking Koninklijke Notariële Broederschap Ring Amsterdam 1994 [94 2 1].

Interieurfoto van de eetkamer in villa ‘De Wilde Zwanen’, Laren, 1911.
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De start van een kunstverzameling
De Singers richtten hun Larense villa in met
schilderijen van Amerikaanse kunstenaars,
Franse beeldhouwers, met antiek meubilair en
wandtapijten en met de Ti anylamp die ze in
New York hadden gekocht (a . 2). Bij de inge
bruikname van villa De Wilde Zwanen begon
Anna Singer een gastenboek. Hierin liet zij als
eersten de Larense kunstenaars tekenen met
wie zij en haar man in die eerste jaren bevriend
waren geraakt: Arina Hugenholtz, Evert Pieters
en zijn vrouw Marie en Willy Sluiter. In deze
eerste Larense jaren breidden de Singers hun
kunstverzameling uit met diverse schilderijen
van Larense schilders, waaronder werken van
Emilie van Kerckho en Evert Pieters.

 

Vernieuwers in Laren en Blaricum 1914
1918 
Na de eerste jaren in villa De Wilde Zwanen te
Laren verbleven de Singers gedurende vrijwel
de gehele Eerste Wereldoorlog noodgedwon
gen in Noorwegen – als Amerikanen konden ze
niet vrij door Europa reizen. In het Gooi streek
in deze periode juist een groot aantal vooruit
strevende kunstenaars neer. Diverse uit België
gevluchte kunstenaars vestigden zich hier,
onder wie Gustave De Smet (a . 3), Frits van
den Berghe en Jules Vermeire. Piet Mondriaan,
die sinds begin 1912 in Parijs verbleef, was voor
een tentoonstelling van zijn werk in Nederland,
toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog
uitbrak. Op advies van zijn familie deed hij geen
pogingen om terug te reizen naar Parijs. Mond
riaan was in eerdere jaren al vaker in Laren
geweest, waar hij onder anderen Co Breman,

Mia Stark, ‘De heer Slijper en zijn Mondriaans’, 1933, potlood, waterverf, krijt en inkt op papier, 25,8 x 26,1 cm, Singer
Laren [06 2 10].
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Derk Meeles, Jan Sluijters en de losoof Ma
thieu Schoenmaekers ontmoette. Vervolgens
verbleef hij tot eind 1917 op drie verschillende
adressen in Laren en had op verschillende loca
ties in Blaricum een atelier.

Vanaf het moment dat Bart van der Leck in
april 1916 naar Laren verhuisde, begonnen
Mondriaan en Van der Leck hun ideeën over
het uiterlijk en de functie van het kunstwerk uit
te wisselen. Dit intensieve contact leidde tot
een vruchtbare wisselwerking en wederzijdse
beïnvloeding, die op dit moment in een ten
toonstelling in het Haags Gemeentemuseum
inzichtelijk wordt gemaakt.3 Mondriaan werd in
deze periode gesteund door kunstpaus H.P.
Bremmer en door de verzamelaar Sal Slijper,
die ongeveer 200 werken van Mondriaan bij
eenbracht die zich nu in de collectie van het

Gemeentemuseum Den Haag bevinden (a . 4).
Ook een andere vooruitstrevende verzamelaar
ondersteunde kunstenaars als Herman Gouwe,
Herman Kruyder, Gustave De Smet en Quirijn
van Tiel door werk aan te kopen en hen soms
zelfs van een maandelijkse toelage te voorzien:
de sinds 1919 in Laren woonachtige ver abri
kant P.A. Regnault.

Kunsthandel Frans Bu a & Zonen 

Na hun terugkeer naar Nederland kwam het
echtpaar Singer begin jaren twintig in contact
met Joop Siedenburg, die in 1922 eigenaar was
geworden van de befaamde Amsterdamse
kunsthandel Frans Bu a & Zonen, sinds 1808
gevestigd in de Kalverstraat.4 Het lukte de
nieuwbakken kunsthandelaar al gauw een goe

Piet Mondriaan, ‘Joop Siedenburg aan de piano’, 1903
1904, zwart krijt en houtskool op papier, 43,3 x 28 cm,
Gemeentemuseum Den Haag.

Kees van Dongen, ‘Het blauwe hoedje’, voor 1937, olie
verf op doek, 55 x 33 cm, Singer Laren, schenking Anna
Singer Brugh 1956 [56 1 169].
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de relatie op te bouwen met William Singer. Als
diens vertegenwoordiger verzorgde hij niet
alleen tentoonstellingen van Singers werk in
zijn eigen zaak, maar ook in andere kunsthan
dels in binnen en buitenland. Daarnaast organi
seerde hij het transport, de verzekering en het
inlijsten van de kunstwerken, vervaardigde
fotoreproducties, publiceerde catalogi, ver
stuurde uitnodigingen, plaatste advertenties en
zorgde ervoor dat Singers schilderijen in muse
ale collecties werden opgenomen. Tegelijker
tijd haalde Siedenburg het echtpaar Singer ook
binnen als klant. Siedenburg verkocht aan hen
vooral klassiek moderne beeldende kunst van
eind negentiende en begin twintigste eeuw die
hij net als zijn voorgangers regelmatig in zijn
kunsthandel tentoonstelde: van Franse mees
ters, onder wie de Barbizonschilders tot de
Haagse School en bekende, gewaardeerde
kunstenaars als John Macallan Swan, Lourens
Alma Tadema en Marius Bauer.

Siedenburg had in zijn jonge jaren in Laren
gewoond en was in de periode 1903 1910

hoofdredacteur van het satirisch tijdschrift De
Ware Jacob.5 Uit die tijd kende hij onder andere
Kees van Dongen, Leo Gestel en Jan Sluijters,
die allen illustraties voor het tijdschrift hadden
gemaakt. Siedenburg kende Piet Mondriaan
eveneens persoonlijk (a . 5). Daarnaast had hij
in Laren Jacob (Jaap) Dooijewaard leren ken
nen, die vanaf de jaren twintig regelmatig met
de Singers meereisde naar Noorwegen en daar
bij hen verbleef. Dooijewaard moet de verbin
dingso cier zijn geweest tussen Siedenburg en
de Singers. De kunsthandelaar zette Dooije
waard als bemiddelaar in om Singer over te
halen tot het houden van tentoonstellingen en
bij het verkopen van aanbod uit zijn kunsthan
del.

Op basis van zijn vooruitstrevende smaak en
netwerk verjongde Siedenburg het tentoon
stellingsprogramma van kunsthandel Bu a
door exposities in te richten van onder anderen
Kees van Dongen, Leo Gestel, Constant Perme
ke, Jan Sluijters en Matthieu Wiegman. Alhoe
wel de Singers via Siedenburg ook – zij het

Gustave De Smet, ‘Brink te Laren, avond’, 1916, olieverf op doek, 113 x 133 cm,Singer Laren, aankoop Stichting Vrien
den van het Singer Museum, met steun van de Vereniging Rembrandt en het VSB Fonds 2000 [00 5 1].
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slechts zijdelings – met sommigen van deze
kunstenaars in contact kwamen, kochten de
Singers geen werk van hen, terwijl Anna Singer
een groot aantal andere kunstwerken aan
schafte voor de inrichting van de nieuwe villa
Nederheem in Blaricum (1937).

De enige modernist van wie de Singers via
Siedenburg een werk verwierven, was Het blau
we hoedje van Kees van Dongen (a . 6). Dit
portret schonk Siedenburg, die het werk van
de kunstenaar cadeau had gekregen, vermoe
delijk aan Anna Singer als dank voor de nanci
ële steun die zij hem geboden had toen hij in
acute geldnood kwam, doordat hij het monu
mentale Portret van comtesse Anna de Noailles
niet direct kon verkopen aan het Stedelijk Mu
seum Amsterdam.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog en vlak
daarna deed Siedenburg nog zaken voor de
Singers, al was van kunstaankopen nauwelijks
sprake meer. Nadat Siedenburg zich op 31 de
cember 1946 uit het register van de Kamer van
Koophandel had laten uitschrijven, lijkt ook alle
contact met Anna Singer verbroken. Taxateur

en organisator van veilingen Paul Brandt sr.
kocht in de jaren vijftig diverse werken voor
Anna Singer, onder andere van Johannes Bos
boom, Gerrit Willem Dijsselhof en Albert Neu
huys.

Onverenigbare werelden: de collectie 
Singer na 1956 

Na de opening van het Singer Museum in 1956
kocht Anna Singer nog diverse kunstwerken
voor de museumcollectie, onder andere van
George Hendrik Breitner en Raoul Hynckes. Ze
werd daarbij nog altijd geadviseerd door Jaap
Dooijewaard, die ook nauw betrokken was bij
de totstandkoming van het museum. In de
jaren zestig en zeventig, na het overlijden van
Anna Singer, werd de museumcollectie uitge
breid met moderne werken van Co Breman
(a . 7) en Nico van Rijn (a . 8), die beiden
schilderden met een gestippelde toets in helde
re en felle kleuren. Via schenkingen en legaten
van diens erven kon in de jaren tachtig een
representatief overzicht van het werk van Fer

Chris Beekman, ‘Drie guren met handkar’, 1917, olieverf op doek, 45,2 x 75,3 cm, Singer Laren, aankoop Stichting
Vrienden van het Singer Museum met steun van de Vereniging Rembrandt 2003 [04 1 1].
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dinand Hart Nibbrig ruim in de collectie worden
opgenomen. Deze aanwinsten vormden de
aanzet tot een nieuw verzamelbeleid van het
museum gericht op het werk van de Nederland
se modernisten, met de nadruk op kunstenaars
die op enig moment in het Gooi hebben ge
werkt.6

Precies dat vernieuwende werk was in de
verzameling van de Singers onderbelicht, of
zelfs onbelicht, gebleven. Inmiddels zijn kunst
stromingen als het kubisme, luminisme en ex
pressionisme goed in de museumcollectie ver
tegenwoordigd. Via bruiklenen en aankopen
werden de afgelopen vijftien jaar werken van
Chris Beekman (a . 9), Bart van der Leck (a .
10), Herman Kruyder (a . 11), Otto van Rees,
Lodewijk Schel out en Gustave De Smet (a .
2) aan de collectie toegevoegd. Meest recent
verwierf het museum een klein schilderij van
Herman Kuijt (1893 1978). Deze vrijwel onbe
kende kunstenaar heeft in de korte periode
waarin hij als schilder werkzaam was (1909
1924), een zeer beperkt oeuvre nagelaten. Bij
zonder is dat hij in de periode 1909 1911 zij aan
zij werkte met Jan Sluijters, zoals te zien is aan
Kuijts Landschap bij Laren (a . 12) en Sluijters’

Larens landschap in oktoberzon (a . 13). Beide
werken stralen letterlijk door de felle kleuren
en de in korte penseelstreken dik opgebrachte
verf. Herman Kuijt kwam in contact met Jan
Sluijters, toen de Amsterdamse schilder met
zijn nieuwe liefde Greet van Cooten in villa Vita
Nuova verbleef. Kuijts moeder was op dat mo
ment de pensionhoudster van het etablisse
ment aan de Hilversumseweg. Op beide schil
derijen is de weg tussen Hilversum en Laren
herkenbaar aan de elektriciteitspalen. Door de
op de schilderijen nog open akkers raast nu het
verkeer over de rijksweg A1.
Van enig contact tussen Sluijters, die van 1909
tot maart 1911 in Laren verbleef, en de Singers,
die in september 1911 hun villa De Wilde Zwanen
betrokken, is vermoedelijk geen sprake ge
weest. Evenmin hebben de Singers Piet Mond
riaan in de oorlogsjaren kunnen zien dansen in
hotel Hamdor .

Als resultaat van het verzamelbeleid van de
laatste decennia toont de museumcollectie van
Singer Laren nu een representatief overzicht
van de Nederlandse beeldende kunst uit de

Bart van der Leck, ‘Compositie’, 1918, olieverf op doek,
40 x 32 cm, Singer Laren, bruikleen uit particulier bezit
[02 1 1].

Jan Sluijters, ‘Larens landschap met oktoberzon’, 1910,
olieverf op doek, 59 x 72 cm, Stedelijk Museum Schie
dam, in bruikleen bij Singer Laren [12 4 1].
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periode 1880 1940. In aanvulling op de oor
spronkelijke verzameling van de Singers doet
de huidige museumcollectie recht aan het feit
dat in Laren en Blaricum veel meer geschilderd
werd dan heidelandschappen met schapen en
boereninterieurs met moeders en hun kinderen
alleen.7 De Gooise schilderdorpen7 bleven ook
na 1900 belangrijke broedplaatsen voor diverse
vertegenwoordigers van de modernistische
kunststromingen en waar Mondriaan cruciale
stappen zette vanuit zijn streven naar een nieu
we beeldende kunst en een van de drijvende
krachten was achter het ontstaan van De Stijl,
nu 100 jaar geleden.

100 jaar De Stijl 

Ter viering van het jubileumjaar van De Stijl
hebben diverse musea door heel Nederland
tentoonstellingen georganiseerd. Kunstwerken
uit de collectie van Singer Laren zijn dit voorjaar
en deze zomer te zien in de volgende exposi
ties:

Rietvelds Meesterwerk. Leve De Stijl, Centraal
Museum, Utrecht, t/m 11 juni 2017;
Werken voor een betere wereld, Gemeente
museum, Helmond, t/m 13 augustus 2017;
Chris Beekman; de afvallige van De Stijl, Stede

Herman Kruyder, ‘Stierkalf’, 1932, olieverf op doek, 109 x 132,5 cm, Singer Laren, bruikleen Collectie Regnault [97 4 2].
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lijk Museum, Amsterdam, t/m 17 september
2017;
Lou Loeber, De Oude School, Kortenhoef, 10
juni t/m 2 juli 2017.

Singer Laren toont dit najaar hoogtepunten uit
de eigen collectie in de tentoonstelling De
mooiste modernisten (10 oktober 2017 t/m 7
januari 2018). Naast de Haagse Schoolschilders
en de Amsterdamse impressionisten is hierin
werk te zien een groot aantal modernisten die
in Laren en Blaricum werkzaam zijn geweest,
onder wie Chris Beekman, Co Breman, Gijs
Bosch Reitz, Leo Gestel, Ferdinand Hart Nib
brig, Herman Kruyder, Bart van der Leck, Jan
Sluijters en Gustave De Smet. Onderdeel van
deze tentoonstelling zijn a che ontwerpen
van Bart van der Leck, Lou Loeber en het Bau
haus. In de tentoonstelling is ook aandacht
voor de expressionisten van de Bergense School
en De Ploeg, met werken van Else Berg, Mom
mie Schwarz, Matthieu Wiegman, Jan Altink,
Johan Dijkstra, H.N. Werkman en Jan Wiegers.
Een groot aantal van deze werken werd in 2014
aan de Singercollectie toegevoegd dankzij een
omvangrijke schenking van tachtig kunstwer
ken door de verzamelaar Renée Smithuis.

Anne van Lienden studeerde kunstgeschiedenis
en museologie aan de Universiteit van Amster
dam. Ze werkte als conservator bij het Scheringa
Museum voor Realisme in Spanbroek en bij de
ING Collectie. Sinds 2010 is ze conservator bij
Singer Laren.
Noten 
1. Anna Singer ontleende dit citaat, ‘An abstract

style is always bad. Only concrete examples can
give style’, aan de Franse losoof en essayist
Emile Chartier (1868 1951) en noteerde het tijdens
de Tweede Wereldoorlog in haar dagboek. Ar
chief Singer Laren. H. Schretlen, Loving Art, De
William & Anna Singer Collectie. Zwolle 2006, p. 127
en p. 240, noot 52.

2. Brief van W.H. Singer aan Jan Hamdor , d.d. 04
04 1902, in schetsboek van W.H Singer, particulie
re collectie, Laren. H. Schretlen, Loving Art, De
William & Anna Singer Collectie. Zwolle 2006, p. 46
en p. 234, noot 28.

3. Piet Mondriaan & Bart van der Leck De uitvinding

van een nieuwe kunst, Gemeentemuseum Den
Haag, 11 februari t/m 21 mei 2017. Zie Hans Jans
sen, Piet Mondriaan & Bart van der Leck. De uitvin
ding van een nieuwe kunst. Laren 1916 1918. Den
Haag/Zwolle 2017.

4. Zie voor de geschiedenis van deze kunsthandel:
Sylvia Alting van Geusau, Mayken Jonkman en
Aukje Vergeest (red.), Kunsthandel Frans Bu a &
Zonen 1790 1951. Schoonheid te koop. Zwolle 2016.

5. Sylvia Alting van Geusau, ‘Kunst aan de Kalver
straat. De handelszin van de rma Frans Bu a &
Zonen’, in: Kunsthandel Frans Bu a & Zonen 1790
1951. Schoonheid te koop. Zwolle 2016, p. 53. Zie
ook Lien Heyting, De wereld in een dorp, schilders,
schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blari
cum 1880 1920. Amsterdam 1994.

6. Raassen Kruimel en K. Verboeket, Re ectie van
een collectie. Eigen bezit en toekomstbeeld. Laren
1992.

7. Zoals getoond in de tentoonstelling Mauve tot
Mondriaan in Singer Laren van 30 januari t/m 18
mei 2014. Zie Emke Raassen Kruimel, Caroline
Roodenburg Schadd, Mauve tot Mondriaan. Made
in Laren. Laren/Bussum 2014.
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Kunstwerken uit (de omgeving van) Blaricum 
Op de volgende bladzijden ziet u een aantal kunstwerken die in en rond Blaricum ge
maakt zijn, de meeste in het begin van de vorige eeuw.

Evert Pieters (1856 1932), Vrouw in ochtendnevel, 1902, olieverf op doek op paneel, 100 x 120 cm (Singer Laren,
bruikleen gemeente Blaricum).
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Anton Mauve (1838 1888), De Torenlaan te Laren, 1886, olieverf op doek, 52 x 38 cm (Singer Laren, bruikleen van
Rijksmuseum Amsterdam).
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Evert Pieters (1856 1932), Zomerdag, ongedateerd, olieverf op doek, 81 x 94 cm (Singer Laren).
Co Breman (1865 1938), Namiddag, Blaricum, 1903, olieverf op doek, 26 x 54 cm (Singer Laren).
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Co Breman (1865 1938), Korenschoven (Hooipolder), 1905, olieverf op doek, 44 x 71 cm (coll. gemeente Laren).
Bart van der Leck (1876 1958), Ploegen, 1913, olieverf op doek, 55 x 73 cm (Singer Laren).
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Bart van der Leck (1876 1958), Boerin met koe, 1916 1917, kleurenlithogra e, 380 x 480 mm (Singer Laren).
Lou Loeber (1894 1983), Roggevelden bij Blaricum, 1921, olieverf op doek, 44 x 52 cm, (Singer Laren).
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Chris Beekman (1887 1964), Gezichten, 1918 1919, caseïneverf op doek, 32,3 x 75,7 cm (Kröller Müller Museum, Otterlo).
Joan Collette (1889 1958), Dorpsgezicht Blaricum, 1917,krijttekening met transparante waterverf, 488 x 576 mm
(Singer Laren).
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Herman Kruyder (1881 1935), De gele hond, circa 1929, olieverf op doek, 43 x 57 cm (coll. gemeente Blaricum).
Lou Loeber (1894 1983), Man in atelier, 1926, olieverf op papier op hardboard, 51 x 39 cm(Singer Laren).

168



TVE 35e jrg. 2017

Een kiekje uit een familiealbum. Niets bijzonders, een heel gewone foto. Een vrouw
in klederdracht buigt zich over naar een jongetje op klompen tegen de achtergrond
van een schilderij waarop, niet al te natuurgetrouw, een molen in een niet
gedetailleerd uitgewerkte, niet goed herkenbare omgeving. Zo kun je ernaar kijken.

Sal Slijper, makelaar, betrokken Blaricummer, 
kunstliefhebber 

Ron van den Berg

Je kunt ook heel anders kijken, met Blaricumse
ogen. En dan is die doorsnee foto best bijzon
der. Want dan zie je, in Blaricumse kleder
dracht, de uit Blaricum a omstige Monique
van Dalen staan, getrouwd met de eveneens
uit Blaricum a omstige Henk van Driekus van
Lambert Vos de molenaar, ofwel Henk Meel
muis. Naast haar, als kleine Blaricummer uitge

dost, hun dan negenjarige zoon Tijmen (van
Henk van Driekus van Lambert Vos de mole
naar).1

Het van rond 1916 daterende schilderij achter
hen is van de hand van Piet Mondriaan, moge
lijk (zeker weten doe ik dat natuurlijk niet maar
het is een verleidelijke gedachte) gemaakt,
toen hij atelier hield in De Grote Basseld in Blari
cum. Het is zijn impressie van de Blaricumse
molen2, de Molen van Puijk, die aan het eind
van de Eerste en Tweede Molenweg stond,
tegen de Schapendrift aan en die tot 1921 in
bedrijf was. Tijmen, de jongen op de foto, is de
achterkleinzoon van Jan Puijk, de laatste mole
naar. De foto is in 2014 genomen in het Larense
Singer Museum tijdens de tentoonstelling Mau
ve tot Mondriaan.

Mondriaan maakte meer schetsen van deze
Blaricumse molen en vereeuwigde hem drie
maal in olieverf: in rood, in blauw en bij avond.3

Het doek met de rode molen zat aanvankelijk in
de collectie van de in Blaricum woonachtige Sal
Slijper, die het in 1922 voor een overzichtsten
toonstelling van Mondriaans werk uitleende
aan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar is
het gebleven, eerst als bruikleen, uiteindelijk
als schenking. Als bestuurslid van de vereniging
Blaricums Belang zou Slijper zich, een jaar of
wat later, inspannen voor het behoud van de
afgebeelde Blaricumse molen.

Over Slijper, makelaar in onroerend goed,
betrokken Blaricummer, kunsthandelaar en
verzamelaar en grondlegger van de Mondriaan
collectie in het Haags Gemeentemuseum, gaat
dit artikel.
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Amsterdam 

De Amster
damse make
laar Sal Slijper,
zo wordt hij
nog wel eens
aangeduid in
publicaties
waarin hij,
meestal in
verband met
Mondriaan,
wordt ge
noemd. Maar
iemand die de

laatste 54 jaar van zijn leven in Blaricum heeft
gewoond, die mag je toch echt wel Blaricum
mer noemen, ook al is hij dan in Amsterdam
geboren. In januari 1884, als Salomon Bernard
Slijper, op een na de jongste van de zeven kin
deren van Bernard Ezechiël Slijper (1843 1903)
en Elisabeth Benedictus (1851 1888). Het joodse
gezin woonde ten tijde van Sals geboorte in
een bovenhuis aan de Amstel, tegenover de
plek waar een paar jaar later, in 1887, theater
Carré zijn deuren zouopenen. Vader verdiende
een ruim belegde boterham in de diamanthan
del. Na het vroege overlijden van zijn vrouw –
ze werd maar 37 – hertrouwde hij met hun dan
twintigjarige Duitse dienstmeisje Mathilda Co
hen (1869 1943). Met haar kreeg hij nog twee
dochters. Saillant detail: ook Sal zou later met
z’n huishoudster (?) trouwen.

De jonge Salomon Slijper had een behoorlijk
stel hersens: al op zijn zestiende ging hij, met
het diploma van de Openbare Handelsschool
aan de Keizersgracht op zak, aan het werk bij
de Amsterdamsche Bank. Anders dan tegen
woordig een betrekking met aanzien. Maar
kennelijk was hij geen echte carrièrejager, want
hoewel hij het goed deed bij die voorganger
van ABN Amro, hield hij het al na enkele jaren
voor gezien. Sal kon niet goed tegen werken
op zo’n gesloten kantoor en trok de wijde we
reld in – van zijn deel van de erfenis van zijn

toen pas overleden vader kon hij zich dat per
mitteren –, keerde nog even bij de bank terug,
verbleef een tijdje bij zijn stiefmoeder die na de
dood van haar man naar Duitsland was ver
trokken, om tenslotte in 1908 in Amsterdam te
gaan wonen. Eerst op de Stadhouderskade,
later, met zijn ook naar Amsterdam terugge
keerde stiefmoeder, op Nicolaas Witsenkade
27. Beide adressen liggen vlak bij zijn ouderlijk
huis.

Blaricum 

In 1914 leerde Salomon Slijper autorijden. Je
zou met een beetje goede wil kunnen zeggen
dat het zijn leven een beslissende wending gaf,
want op een plezierritje, op een mooie zondag
middag, zo stel ik mij voor, kwam hij in het Gooi
terecht. Het beviel hem blijkbaar, want de zo
mer van 1915 bracht hij door in pension De Lin
den van mevrouw Hannaert op Oude Naarder
weg 12, in Laren.4 Daar leerde hij – overbekend
verhaal – Piet Mondriaan kennen.

Verblijvend in Laren zag Slijper al gauw dat
het wat verderop nog veel mooier was. Toen
hij zich de nitief in het Gooi vestigde, deed hij
dat dan ook in Blaricum, waar hij in 1916 op de
veiling de boerderij kocht van de weduwe Lam
bertus Rigter.5 Precies honderd jaar geleden,
op 18 oktober 1917, werd hij daar als inwoner
‘zonder beroep’ ingeschreven. Religie: Neder
lands Israëlitisch. Een maand eerder al had
Johanna Hamdor (1886 1976), Nederlands
Hervormd, zich er als ‘huishoudster’ laten in
schrijven. Hoe het precies zat tussen die twee,
gaat ons niet aan, maar zij moet meer zijn ge
weest dan zijn huishoudster: niet zo maar zal
Mondriaan haar vanuit Parijs hebben geschre
ven, hoe gezellig hij het in zijn Gooise periode
op de Blaricumse boerderij had gevonden.
‘Levensgezellin’ of ‘huisgenote’ lijkt me een
meer passende term voor haar positie.

Behalve ‘meju rouw Hamdor ’, zoals Slijper
haar aanduidde, woonde ook George Nypels6,
bekend buitenlandcorrespondent van het Alge
meen Handelsblad met Slijper in de boerderij,

Sal Slijper rond 1965.
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‘de mooiste van Blaricum’7, gelegen op
Meentweg 195 (eigenlijk: huizing 195), alias
Burgemeester Heerschopweg 2, alias Eiken
laantje 2. Het gaat bij deze drie adressen, door
Slijper wat door elkaar gebruikt, steeds om
hetzelfde pand tegenover kapper/
sigarenhandel Töpfel (die er toen overigens
nog niet zat).

Op die boerderij ontving hij zijn vele vrienden
uit de kunstwereld onder wie Mondriaan, die er
later met plezier aan terugdacht, en diens
broer Louis, onderwijzer aan de Humanitaire
School in Laren. Helaas, gedwongen door z’n
op dat moment slechte nanciële situatie – dat
is tenminste het gebruikelijke verhaal – ver
kocht Slijper in 19298 het pand. Dat liever dan
dat hij voor de door Helene Kröller Müller ge
boden f 5.000, Mondriaans Evolutie uit zijn
verzameling verkocht. Hij bleef overigens wel
zitten waar hij zat (als huurder?). In april 1939 –

hoewel merkwaardigerwijs na die datum in
advertenties nog Burg. Heerschopweg 2 als
adres wordt vermeld – verhuisde hij naar een
huurwoning in wat ooit café Tak was, op een
steenworp afstand van z’n boerderij: Dorps
straat 14. Uiteraard samen met Johanna Ham
dor , huisgenote sinds 1917.

Op ‘uitnodiging’ van de Joodse Raad vertrok
Slijper in 1942 naar de Amsterdamse Rivieren
buurt om in hetzelfde jaar, onopgemerkt, naar
de Dorpsstraat terug te keren. Hidde van der
Ploeg schreef er al een mooi stuk over in Hei &
Wei; ik zal er daarom niet over uitweiden.9 Wel
nog een opmerking over die periode: Slijper
claimt dat hij nog in (oktober) 1942 naar de
veiling van Frederik Muller in Amsterdam ging
om te bieden op een van twee aangeboden
Kandinsky’s: Das Bunte Leben uit 1907 en Com
positie uit 1909.10 Hier moet hij zich vergissen.
In de catalogus van 1942 zijn de doeken niet te
vinden; ze staan, samen met werk uit de zoge
heten collectie Goudstikker, waarover in latere
jaren zo veel te doen is geweest, in die van
1940: nrs 204 en 205. Hij kocht Das Bunte Leben,
dat in 1972 door zijn weduwe werd verkocht.
Wél in 1942 zou Slijper in Blaricum nog zijn be
zocht door Telegraa ournalist Jacques Gans
die hem twee Mondriaans van Joop Sieden
burg (van kunsthandel Bu a in den Haag) aan
bood. ‘Slijper zag kans de twee voor 75 piek los
te krijgen’.11

Kort na de oorlog, in 1947, trouwde Slijper
dan – ik zou zeggen: eindelijk – met Johanna,
zus van architect Wouter Hamdor (in hun
jeugd traden ze incidenteel op: Wouter op vi
ool, Johanna en zus Ida op piano)12, nichtje van
Jan Hamdor van het Larense hotel. Voor bei
den was het hun eerste – en enige – huwelijk.
Wie de ‘mevrouw Slijpers’ van Meentweg 195
was die al in 1927 in De Bel een ‘dagmeisje’
vraagt, is enigszins een raadsel. Was het Slij
pers stiefmoeder Mathilda die volgens één
enkele bron in 1917 vanaf de Nicolaas Witsenka
de was meeverhuisd? Ik denk van niet: terwijl
Slijpers ook enige tijd inwonende broer Eduard
Bernard netjes in Blaricum werd ingeschreven,
is een inschrijving van Mathilda niet te vinden.

Monique van Dalen en haar zoon Tijmen voor een schil
derij van Mondriaan uit circa 1916.
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En daar komt bij: ze zat vlak voor haar tweede
huwelijk: in 1928, met Matthijs S.J. Hakkert,
man van haar overleden zus, vleeshouwer in
Rotterdam. De enige bron lijkt bovendien op
andere punten niet steeds betrouwbaar.

Op Dorpsstraat 14 moet menig big shot uit
de museum /kunstwereld (onder anderen ver
zamelaarster Peggy Guggenheim en de Ameri
kaanse Mondriaanverzamelaar Sidney Janis
met zijn vrouw) hebben aangeklopt om Slijpers
Mondriaans te bekijken of te leen te vragen
voor te organiseren tentoonstellingen. Keus
genoeg want ‘vanaf de wanden stonden de
Mondriaans in rijen van tientallen stuks’.13

In het pand aan de Dorpsstraat heeft Sal
Slijper tot zijn dood gewoond, wat terugge
trokken de laatste jaren, verzorgd door Johan
na. Hij overleed in 1971, na een korte ziekte en
werd begraven op de Joodse begraafplaats aan
de Amersfoortsestraatweg in Bussum.

Makelaar 

Misschien is de aanduiding Amsterdamse make
laar voor Sal Slijper toch niet helemaal mis
plaatst. Aan de Stadhouderskade in Amster
dam woonde hij, in 1908 teruggekeerd van zijn
reizen, bij makelaar De Roode bij wie hij ook
gewerkt zou hebben, om in 1912 aan de Nico
laas Witsenkade voor zichzelf te beginnen.14

Het lijkt erop dat Slijper in Amsterdam nog lang
een kantoor aanhield, al is niet duidelijk waar:
nog in 1946 betaalde hij voor kantoorhuur en
schoonhouden: ‘kantoor Amsterdam’.15

Pas in 1919 werd hij voor het eerst als make
laar vermeld: in het kadaster Blaricum, Huizen,
Laren.

Ofschoon de Kamer van Koophandel voor
Gooiland pas in mei 1927 zijn aanvraag tot be

noeming als makelaar behandelde, was Slijper
dus al eerder als zodanig werkzaam in het Gooi.
In de plaatselijke bladen trof ik niet eerder dan
in 1927 advertenties van hem aan. Vanaf dan
timmerde hij als makelaar aan de weg. Hij
vroeg gemeubileerde landhuizen te huur, bood
die ook te huur (of te koop) aan. Hij was, zowel
als te raadplegen deskundige als ook als han
delaar, zeer actief op de onroerendgoedveilin
gen/openbare verkopingen die veelal gehou
den werden in Gooilust, het tegenwoordige
Spijkstra. Verder bemiddelde hij natuurlijk bij de
aan en verkoop van grond, huizen en bedrijfs
panden, bood zich aan als taxateur van onroe
rend goed en meubilair en deed, als vertegen
woordiger voor de Nederlandsche Lloyd, in
huis en inboedelverzekeringen. Om het voor
gaande wat meer invulling te geven:

Slijper bemiddelt bij de aankoop van de
grond aan de Bloemlandsche weg waarop
jeugdherberg Zonnehoeve verrijst (in nu on
voorstelbaar ijltempo: zo half maart 1933
wordt de bouw voor f 25.986, gegund aan
Kok uit Naarden; een maand later is de eer
ste steen gelegd en begin juni van hetzelfde

Laarder Courant ‘De Bel’, 14 4 1939. Sal Slijper (1930) door Henri van de Velde.
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jaar vindt de feestelijke opening plaats, waar
bij Slijper aanwezig is).
Hij bemiddelt bij transacties van de vermaar
de wiskundige L.E.J. Brouwer, die zich in de
jaren dertig als grootgrondbezitter (38.000
m2 bouwgrond rond Torenlaan/
Matthijssenhoutweg) ink roerde in de on
roerendgoedhandel.
De verkoop, in 1936, van theehuis De Tafel
berg door Jan van Breemen aan Evert
Lanphen komt via Slijper tot stand.
Bij een niet onomstreden uitbreidingsplan
voor Huizen vertegenwoordigt hij de grote
projectontwikkelaar De Amstel.
De befaamde boerderij De Zeven Linden
wordt in 1929 via Slijper verkocht aan het
kunstschildersechtpaar Henri (Hein) en Epi
van de Velde. Helaas brandt deze op een
zondagavond in mei 1932 af. De snel op de
brand afgekomen Slijper weet, ‘met behulp
van anderen onder wie een paar kordate
jongens’ een aantal waardevolle schilderijen
in veiligheid te brengen.16 Je bent kunst
lie ebber of je bent het niet…
Genoemde Hein van de Velde koopt eind
1937 de boerderij van Jan Rigter op Kerklaan
7, een pand waarvan de geschiedenis in Deel
genoot 69 door Joep Vos uitgebreid is be
schreven.17 Bemiddelaar: S.B. Slijper.

In 1930 schilderde Van de Velde (1886 1969)
Slijpers portret. Kocht deze het of kreeg hij het
als betaling in natura van bemiddelingskosten?
Het is een mooi portret, al weet ik niet of het
‘lijkt’.

Toch, in de wetenschap dat een deel van
Slijpers familie een stiefzus, z’n stiefmoeder
Tilly en haar tweede man, in de oorlog is gede
porteerd en dat Van de Velde lid was van de
NSB en na de bevrijding werd opgepakt en
geïnterneerd, kijk ik er met andere ogen naar.

Je zou veronderstellen dat genoemde activi
teiten Slijper een ruim inkomen bezorgden. Zo
bezien is de gesignaleerde geldnood waardoor
hij z’n boerderij moest verkopen, niet goed te
verklaren. Begonnen de zaken pas na 1929
goed te lopen of investeerde hij misschien toch

teveel – of gewoon veel liever– in zijn kunstcol
lectie?

Betrokken Blaricummer 

De betrokkenheid van Sal Slijper bij het dorp
blijkt onder meer uit zijn activiteiten rond ge
meenteraadsverkiezingen en uit zijn bestuurs
functie bij de vereniging Blaricums Belang. Juist
omdat het hem uitsluitend ging om het dorps
belang, sloot hij zich niet aan bij gevestigde
partijen als de S.D.A.P. – dat was politiek –,
maar ondersteunde hij ‘neutralen’. In 1931 werd
namens het comité van Neutrale Kiezers oud
kolonist George Enzlin verkozen die – vanwege
gedoe over de gevoerde campagne – voor de
raadszetel bedankt. In 1935 en 1939 onder
steunde Slijper de kandidatuur van prof. dr.
L.E.J. Brouwer voor de Neutralen resp. Ge
meentebelang. Vooral in 1935 werd Brouwer
door de socialisten hard aangevallen. Niet al
leen had hij de oprichting van een afdeling van
de Liberale Staatspartij met zijn handtekening
ondersteund (en was dus niet politiek neu
traal), ook had hij als grootgrondbezitter bewe
zen dat hij ‘zijn bezit stelde boven het alge

‘De Bel’, 9 7 1926.
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meen belang’ door te weigeren grond te verko
pen waarop van B & W ‘Rietveldbouw’ mocht
plaatsvinden. Die weigering is niet in het be
lang van de gemeenschap, zo was het verwijt.
Slijper, persoonlijk wél geporteerd voor het
moderne bouwen, verdedigde zijn goede klant
Brouwer tegen deze aanvallen. Slijper zelf
heeft hij bij mijn weten nooit de ambitie gehad
om in de raad te komen.

Blaricums Belang
Op 9 oktober 1919 werd de vereniging Blari
cums Belang opgericht door onder anderen
Slijper en de letterkundige Victor van Vries
land.18 In ieder geval tot 1940 was Slijper pen
ningmeester. In die hoedanigheid vertegen
woordigde hij de vereniging op, oneerbiedig
uitgedrukt, bruiloften en partijen: bij de o ci
ële heropening, in 1937, van de vernieuwde
Huizerweg/Torenlaan, in 1940 bij de aanbieding
van een adres aan de gemeenteraad, met 2181
handtekeningen tegen de samenvoeging van
Laren en Blaricum, bij de begrafenis van wet
houder Piepers in 1933, bij die van de schilder
Herman Kruyder in 1935 enz. enz.

Blaricums Belang, als je het mij vraagt een
wat elitair gezelschap van gegoede burgers,
was ondanks een niet indrukwekkend ledental
(156 in 1933) een vereniging waarmee rekening
werd gehouden. Vanaf 1923 werd van de jaar
vergaderingen vaak uitgebreid verslag gedaan
in de lokale pers; jaarvergaderingen, afwisse

lend gehouden bij Raven (dit is Gooilust; Blari
cums Belang zette er een weinig succesvolle
soos op voor de leden), Vita Nova, Parkzicht en
Ruimzicht (helaas ‘versjiekt’ tot Bellevue; het
zicht wat minder ruim en fraai door een par
keerplaats). Slijper deed dan verslag van de
nanciële situatie en mengde zich in de discus

sies. Omdat ik me moet beperken, stip ik
slechts twee onderwerpen aan: moderne archi
tectuur en de molen van Puijk.

In 1934, tijdens de jaarvergadering op Vita
Nova, ontstond discussie over de uitnodiging
aan de bekende Rotterdamse architect J.J.P.
Oud om een ‘voordracht’ te komen houden
over moderne landhuisbouw. Gedacht moet
dan bijvoorbeeld worden aan het toen nogal
omstreden werk van Gerrit Rietveld. Waar in
Laren de Rietveld bouw geheel was afgewe
zen, was ze in Blaricum alleen toegestaan
‘onder bepaalde voorwaarden, namelijk op
terreinen die wat verscholen liggen
(hilariteit)’.19 Bij de verkoop van bouwkavels in
de buurt van de Matthijssenhoutweg (door
Brouwer?) werd zelfs de vrees uitgesproken
dat de bouw van een Rietveld landhuis de
waarde van de omliggende kavels zal doen
dalen. Slijper is een van de pleitbezorgers van
de moderne architectuur en het verslag eindigt
met zijn opmerking dat het ‘hem nu dubbel
verblijdt’ dat Oud daarover komt vertellen.
Want, merkt de voorzitter op, het is ‘wellicht
een gebrek aan onze opvoeding wanneer we
bepaalde bouwwerken niet mooi vinden’.

Niet alleen de moderne Rietveld architectuur
kan Slijpers goedkeuring wegdragen, hij heeft
evenzeer hart voor de allesbehalve moderne
Blaricumse molen ‘die aan het landschap een
zeer bijzonder cachet geeft’.20 Blaricums Belang
begint een actie om via particuliere giften dui
zend gulden in te zamelen, voldoende voor
restauratie en exploitatie van de molen. Maar
het voorstel van B & W dat tot behoud van de
molen moet leiden, wordt door de gemeente
raad getorpedeerd. Over het door Blaricums
Belang bijeengebrachte bedrag van f 666,05
gaat het mooie verhaal dat het tot grote – en in

‘Blaricumse molen’ (1927), ets van J.G. in de Berken.
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dat geval begrijpelijke – woede van de Blari
cumse gevers werd doorgeschoven naar Laren,
ten behoeve van de molen aldaar. Maar zoals
meer mooie verhalen: het klopt niet. Blaricums
Belang heeft, voorzover mogelijk, de bijdragen
aan de gevers terugbetaald.

De molen werd in 1928 gesloopt.21‘Gelukkig
hebben we de foto’s nog’. En de kunst: een
schilderij van de molen door Elias Stark (tevens
de uitvinder van de tandpasta in tubes)22 en de
schetsen en de drie schilderijen van Piet Mond
riaan, waarvan Sal Slijper er twee in zijn bezit
heeft gehad.

Kunsthandelaar en verzamelaar 

Je hoort het niet veel meer tegenwoordig, het
mooie, wat ouderwetse woord ‘verkneukelen’.
Maar hier is het denk ik op zijn plaats. Want dat
Slijper zich verkneukelde, dat kan ik me zo
voorstellen. Vanaf 1914 kocht hij werk van de
toen – bij zijn eerste kennismaking ermee ook
door Slijper – nog niet erg gewaardeerde Piet
Mondriaan van wie hij Compositie 6 zag hangen
in pension De Linden en met wie hij bevriend
was geraakt. Mondriaan verbleef toen enkele
jaren in het Gooi, omdat hij, zo lees je vrijwel
altijd, niet terug kon naar zijn atelier in Parijs.
Léon Hanssen laat in zijn boek over Mondri
aan23 mijns inziens overtuigend zien, dat terug
keren best had gekund, maar dat Mondriaan
kennelijk andere redenen had om dat niet te
doen.

Slijper werd vanwege zijn aankopen van
Mondriaans werk voor gek verklaard. Tegen
zijn familie werd gezegd dat hij zich eens moest
laten nakijken. Maar hij gelóófde erin, bleef
kopen, soms verkopen (zowel Slijper als andere
vrienden onder wie de architect J.J.P. Oud ver
kochten voor Mondriaan voor f 25, de bloe
mentekeningen, die deze puur vanwege de
goede verkoopbaarheid maakte) maar bovenal
promoten. Zo zette Slijper zich in voor de over
zichtstentoonstelling bij Mondriaans vijftigste
verjaardag in het Stedelijk Museum in Amster
dam, leende, toen de kunstenaar aan bekend

heid begon te winnen, stukken uit zijn collectie
uit en gaf tientallen werken in bruikleen, eerst
aan datzelfde Stedelijk, later aan het Haags
Gemeentemuseum.

Verkneukeld moet Slijper zich hebben over
de voor en doorzichtige pogingen van direc
teur Louis Wijsenbeek (1912 1986) van het Ge
meentemuseum om een schriftelijke toezeg
ging van hem los te peuteren, dat hij zijn Mond
riaancollectie aan het Gemeentemuseum zou
nalaten. Alles haalden ze uit de kast: ze ver
noemden een zaal naar hem, schonken hem
een erepenning, lieten een portretbuste maken
die, omgeven met veel publiciteit werd onthuld
en in de hal gezet24, stuurden een taxi die hem
van huis naar Den Haag vervoerde, behandel
den hem met alle egards, fêteerden hem, zorg
den er vermoedelijk voor dat hij een lintje
kreeg en lieten door Hamdor in Laren een jaar
lang maaltijden op de Dorpsstraat bezorgen.
Alles voor zijn kunst.

Slijper zal ervan genoten hebben en terwijl
hij bij testament allang had bepaald dat zijn
verzameling, tegen een niet noemenswaardige

Nico van Rijn, ‘Zelfportret met palet’ (1947); olieverf op
doek. Schenking Renée Smithuis, 2014 (coll. Singer
Museum).
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vergoeding van f 100.000 plus een jaargeld
voor Johanna, naar het Haagse Gemeentemuse
um zou gaan, liet hij Wijsenbeek in het onge
wisse, zich verkneukelend. Voor het Gemeente
museum was het dan ook best spannend, na
Slijpers overlijden in 1971. Maar men kon daar
opgelucht ademhalen: de door Salomon Ber
nard Slijper van Dorpsstraat 14 in Blaricum in
bruikleen gegeven Mondriaans mochten er
blijven. In totaal ging het om zo’n 200 werken.
Ze vormen nog altijd de kern van de collectie
van het prachtige Haags Gemeentemuseum,
een collectie die naar het Singer had kunnen
gaan. Maar Slijper kreeg te horen dat Jacob
Dooijewaard en Anna Singer ‘die rommel niet in
hun bezit wilden hebben’.25

Op het juiste moment 

Het belang van Slijper voor Mondriaan en diens
werk is heel groot geweest. Maar hij was niet
de enige die diens kwaliteit onderkende en de
kunstenaar steunde. Eerder al kocht
‘kunstpaus’ H.P. Bremmer een aantal Mondri
aans en bracht het werk onder de aandacht van
zijn veelal niet armlastige cursisten.26 Vanaf
1916 verstrekte hij Mondriaan een jaarlijkse
toelage. Ook Helene Kröller Müller nam Mond
riaan in haar verzameling op. In Parijs bekostig
de het Nederlandse echtpaar Wim en Tonia
Stieltjes (half Surinaams, model, su ragette;
schitterend geportretteerd door Jan Sluijters27)
samen met anderen jarenlang materiaal en
onderdak. En zo waren er wel meer.

Maar Slijper was er op het juiste moment:
Bremmer had op enig moment Mondriaans
toelage gehalveerd en in 1920 geheel gestaakt
en Mondriaan raakte zodanig in geldnood dat
hij overwoog het schilderen op te geven. On
der andere een grote aankoop door Slijper van
voor de Eerste Wereldoorlog in Mondriaans
Parijse atelier achtergebleven werk, stelde hem
in staat door te gaan.

Over Slijper en Mondriaan, hun vriendschap
(?) en de totstandkoming van de collectie is al
zoveel geschreven, dat ik het hierbij laat, maar
niet zonder te melden dat de aanvankelijk door

Slijper niet gewaardeerde, niet begrepen Com
positie 6 uit De Linden, later door hem is aange
kocht.

Kort voor de bezetting ontvangt Slijper een
brie aart uit Amerika. Mondriaan laat weten
dat hij veilig is aangekomen. Het is het laatste
wat Slijper van hem hoort.

Meer dan Mondriaan 

Hoewel hij er zijn naam in de Nederlandse
kunstgeschiedenis mee vestigde, was het niet
uitsluitend Mondriaan, waar Slijper belang
stelling voor had. De Mondriaans stonden bij
hem thuis, getuige een bericht uit 192428, waar
in gemeld wordt dat ‘de collectie Mondriaan,
die immers schatten vertegenwoordigt’ bij een
brandje gelukkig gespaard was gebleven. Eén
schilderij werd aan de onderzijde door het vuur
aangetast; ik heb niet kunnen achterhalen welk
en wat ermee is gebeurd.

In een leegstaand atelier op Jagersweg 13 in
Laren had Slijper nog zeker zo’n 500 schilderij
en opgeslagen.29 Dat was werk van andere
schilders die hij verzamelde. Voor de handel of
de heb.

Enig inzicht in zijn verdere collectie ‘van klin
kende namen’ biedt de recensie van een ver
kooptentoonstelling van tekeningen en schilde
rijen uit Slijpers bezit bij Kunsthandel Twenthe
in 1924.30 Niet meer dan één bloemenaquarelle
tje van Mondriaan zat erbij. Verder werd werk
aangeboden van nu minder bekende schilders,
stijl Haagse/Larense school als Van der Maarel,
Van Beever, Fekkens, Schulman en Legras.
‘Enkele werken zijn reeds door lie ebbers
aangekocht, maar mij dunkt, dat er nog wel
meer van in Twente zal blijven’, zo eindigt het
artikel. Verder is bekend dat Slijper te eniger
tijd werk had van Hein van de Velde, Herman
Gouwe, Degouve de Nuncques, Jaap Dooije
waard, Jaap Weijand en, iets heel anders, van
Kandinsky. Opvallend afwezig is de Blaricumse
Lou Loeber die begin jaren twintig bij Slijper
over huis kwam en zich liet inspireren door de
Mondriaans die ze daar bestudeerde. Heeft hij
van haar nooit iets gekocht of gekregen?
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Een grote verzameling bezat Slijper wél van
de in Hilversum geboren Nico van Rijn (1867
1962) die, al zou je dat aan zijn zelfportret niet
zeggen, uit diverse beschrijvingen naar voren
komt als een zeer zonderlinge ziel, terugge
trokken levend, godsdienstwaanzinnig, in mon
nikspij met hoed en lange baard door Laren
zwervend. Slijper zou zich hebben ingespannen
om hem uit de psychiatrische inrichting te ha
len, waar hij elf jaar zou hebben gezeten,31

steunde hem door zijn werk, van de kwaliteit
waarvan hij blijkbaar overtuigd was, aan te
kopen en hem een atelier aan te bieden.

Of Slijper direct van de kunstenaar kocht dan
wel, zoals het gerucht luidt, voor spotprijzen
van de nonnen die het in ruil voor maaltijden
van de straatarme Van Rijn kregen, is een moei
lijk te beantwoorden vraag. Van Rijns werk is
een aantal malen op exposities te zien ge
weest, bijvoorbeeld in 1947 bij de Blaricumse
Kunstzaal Van Lier aan de Binnenweg. Al lijkt
dat voor de hand te liggen, helemaal duidelijk is
niet of dat ging om werk uit Slijpers collectie. In
1974, bij de door Gabriël Smit geopende ver
kooptentoonstelling van Van Rijns werk in het
Singer, zal dat wél het geval geweest zijn. Dit
museum, dat in 2004 nog een Van Rijn aan
kocht en in 2014 het afgebeelde zelfportret
door de verzamelaar Renée Smithuis geschon
ken kreeg, heeft nu acht tekeningen en schilde
rijen van deze Gooise schilder in bezit. Momen
teel geen van alle te zien. Jammer. In 1986, bij
voorzover ik weet, de laatste grote tentoon
stelling van werk van Van Rijn, bij Kunsthandel
Scherpel in Den Haag, kwamen de enkele tien
tallen schilderijen en tekeningen wel alle uit het
bezit van Sal Slijper. Natuurlijk, Nico van Rijn
was geen Mondriaan, geen Kandinsky ook.
Maar zijn werk verdient een beter lot dan het
museumdepot.

De Bergense kunstverzamelaar Jacob Hemel
rijk werd dit voorjaar in museum Kranenburgh
aldaar geëerd met een tentoonstelling van
werk uit zijn collectie. Met de tentoonstelling
rond de Caldic collectie in 2004 en die rond de
verzameling van J.F.S. Esser in 2005 heeft het

Singer ook getoond oog te hebben voor het
grote belang van particuliere verzamelaars. Bij
de tentoonstelling Gedurfd Verzamelen 2010 in
het Joods Historisch Museum rond onder ande
ren Sal Slijper lag het accent wel héél erg op
Mondriaan. Wat zou het mooi zijn als het Singer
nu eens een tentoonstelling zou inrichten
waarop ook de iets mindere goden uit Slijpers
collectie – zoals Nico van Rijn – de plaats krij
gen die ze verdienen. Als passend eerbetoon
aan die prominente Blaricumse makelaar en
kunstlie ebber: Salomon Bernard Slijper.

Ron van den Berg (1951), afgestudeerd in de
klinische psychologie, schrijft in DEELgenoot,
periodiek van de Historische Kring van zijn ge
boorteplaats Blaricum, over zijn persoonlijke
herinneringen aan het dorp en over markante
Blaricummers.

Noten 
1. Foto: Thijmen van der Zwaan, medewerker Singer

Museum, Laren. Met dank aan Monique Vos.
2. Een zogeheten zeskante korenmolen; zelf heb ik

er geen verstand van en ontleen dit aan Martin E.
van Doorniks informatieve boek Van standerd tot
zeskant in Blaricum uit December 2012. Niet uitge
geven maar zie:https://www.albelli.nl/
onlinefotoboek delen/c0a92aa4 bf42 4575 a2c9
d2249a7547ee. Aanbevolen!

3. Zie Joop. M. Joosten Robert P. Welsh Piet Mondri
an Catalogue Raisonné, nrs C13 (de molen op de
foto; in bezit van het Stedelijk Museum, Amster
dam) C14 (een blauwe variant, door Mondriaan
geschonken aan Rudolf Katz en echtgenote; nu in
het Dallas Museum of Art) en C16 (Molen bij avond;
collectie Haags Gemeentemuseum.

4. De diverse bronnen verschillen op dit punt: som
mige hebben het over De Linden, andere over De
Lindenhof. Idem voor de straatnaam: Pavil
joensweg of Oude Naarderweg. Ik hou het op De
Linden, Oude Naarderweg 12. De Lindenhof was
(en is) op nr. 10 en De Kleine Lindenhof op 8.

5. Martijn F. Le Coultre, De hut van Mondriaan. Laren,
2015. 6

6. Over George Nypels (1885 1977) verscheen van de
hand van Henk van Renssen de biogra e met
reisrapportages De revolutieverzamelaar: George
Nypels, verslaggever tussen twee wereldoorlogen.
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Amsterdam, 2008.
7. Friese Koerier van 21 3 1969. Zo’n 30 jaar later had

troubadour Rob van der Bas er zijn cabaret De
Rietzolder, waar bekende artiesten optraden. Zie
Frans Ruijter, ‘De troubadour’, in: Hei & Wei 280,
november 2004.

8. Martijn Le Coultre.
9. Hidde van der Ploeg, ‘De Blaricumse mecenas van

Piet Mondriaan’, in: Hei & Wei, 6 mei 2016. Zie ook:
Mandy Prins: ‘Salomon B. Slijper (1884 1971),
vriend, verzamelaar en mecenas van Piet Mondri
aan’, in: Gedurfd Verzamelen Van Chagall tot Mond
riaan, Zwolle, 2010.

10. Gé van der Pol/Gerbe van der Woude, Blaricum,
haar landhuizen en villa’s, haar atelierwoningen en
hutten, haar bijzondere bewoners. Renkum, 2009.

11. Jacques Gans, De Telegraaf van 21 3 1972.
12. Zoo we reeds aankondigden, viel er ook iets anders

te genieten. De gezusters Johanna en Ida Hamdor
gaven op de piano, haar broer Wouter op de viool
een paar nummers ten beste. Een welverdiend
applaus loonde voor de onberispelijke voordracht,
terwijl ruikers, door het bestuur van „Laren's Bloei"
aangeboden, de welwillendheid dankte, aldus De
Gooi en Eemlander van 21 2 1906.

13. Gé van der Pol/Gerbe van der Woude.
14. Zie: http://www.genealogie vandee.nl/genealogie/

getperson.php?
personID=I228575&tree=tree1Mandy Prins, in haar
boeiende en goed gedocumenteerde artikel,
heeft voor Slijpers activiteiten als makelaar in de
periode 1908 1919 overigens geen harde bewijzen
kunnen vinden.

15. Mandy Prins.
16. De Zeven Linden te Blaricum in asch gelegd, aldus

Laarder Courant De Bell van 10 5 1932. De boerderij
werd hierna gekocht door Jacob Dooijewaard en
herbouwd (architect H.C. Elzinga). De van der
Veldes vertrokken eerst naar Achterom 13. Hoe
wel ze in 1935 scheidden, belandden beiden vol
gens het Bevolkingsregister op Kerklaan 7 dat in
1937 door Henri gekocht werd.

17. Kerklaan 7. Joep Vos, in: DEELgenoot 69, zomer
2012.

18. Martijn Le Coultre.
19. De Bel van 16 11 1934.
20. De Bel van 2 6 1925.
21. Voor de geschiedenis van de molen en voor een

minder beknopt verslag van de pogingen om die te
behouden verwijs ik opnieuw naar Martin E. van
Doorniks boek. Zie ook: De Blaricumse Molen op
http://www.gerardg.nl/blaricum/schilders.html.

22. Met dank aan Monique Vos van Dalen die mij

hierop attendeerde. Elias Stark (1849 1933), tand
arts en schilder, uitvinder van de tandpasta in
tubes. Ter gelegenheid van zeventigste verjaar
dag hield hij een verkoopexpositie om kapitaal
bijeen te brengen waarmee in Laren een bejaar
denhuis gesticht kon worden.

23. Léon Hanssen, De schepping van een aards para
dijs. Piet Mondriaan 1919 1933. Amsterdam, 2015.

24. Portretbuste door Ruud Rooyackers, in 1960 in de
hal van het museum geplaatst, tegenwoordig in
depot.

25. Gé van der Pol/Gerbe van der Woude, p. 80.
26. Hildelies Balk, De kunstpaus H.P. Bremmer 1871

1956. Bussum, 2006.
27. Jan Sluijters (1881 1957) portretteerde haar diver

se malen, bijvoorbeeld: Portret van Tonia Stieltjes
(1922) en het prachtige, Negerin met rode sjaal
(coll. Singer Museum).

28. Blaricummer Courant van 14 10 1924. Of de collec
tie in 1924 al ‘schatten’ vertegenwoordigde? Te
recht plaatst Mandy Prins daar vraagtekens bij.
Het kwam de handelaar Slijper mogelijk gewoon
goed uit om het zo voor te stellen.

29. Gé van der Pol/Gerbe van der Woude.
30.Dagblad Tubantia van 27 12 1924.
31. Gebaseerd op https://studio2000.nl/nicolaas

petrus quirinus nico van rijn 200.
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Activiteiten 

mei 
12
HK Huizen organiseert een wandeling over landgoed
Oud Naarden. Verzamelen om 19.00 uur op de par
keerplaats Fazantweg. Aanmelden gewenst.
13
Open Dag TVE in samenwerking met HK Blaricum. Het
thema is dit jaar: Blaricumse kunstenaars in de 20e

eeuw.
14
Op pad met Albertus Perk. Sporen van de Duitse Bezet
ting met onder meer een bezoek aan de collectie van
Ron Manten met vondsten uit de Tweede Wereldoor
log. Fietstocht onder leiding van Pieter Hoogenraad
en Rob Loois. Verzamelen om 14.00 uur met ets op
de Kerkbrink, Hilversum.
16
Historisch Café Naarden ontvangt Marlo Reeders,
directeur Grote Kerk, die een lezing geeft over het
Goois vrouwtje. Aanvang 20.00 uur. Locatie thans nog
niet bekend.
HK Huizen houdt zijn jaarvergadering met na de pauze
een presentatie over Naarder Eng/Oud Naarden.
Plaats de Brassershoeve, Waterstraat 2, Huizen. Aan
vang 20.00 uur.
juni 
10
HK Huizen organiseert een etstocht Villawijken rond
om Huizen. Verzamelen om 13.30 uur parkeerplaats
Fazantweg, aanmelden gewenst.
11
Op pad met Albertus Perk. Kunst in de openbare ruim
te. Fietstocht onder leiding van Rob Loois en Claudia
Gianotten langs een aantal kunstwerken. Verzamelen
om 14.00 uur met ets op de Kerkbrink, Hilversum.

Tentoonstellingen 
Historische Kring Baerne 
Hoofdstraat 1a, Baarn
Expositie Werk aan de Winkel. Woe van 14.00 16.00
uur en za van 11.00 13.00 uur.
Historische Kring Blaricum 
Brinklaan 4A, Blaricum
Expositie van schilderijen en tekeningen van Eppo
Doeve, t/m 17 september. Do van 20.00 22.00 uur en
za van 14.00 16.00 uur.
Comenius Museum 
Kloosterstraat 33, Naarden
Vaste tentoonstelling Vivat Comenius, gewijd aan het
leven en werk van de beroemde Tsjechische geleerde
Jan Amos Comenius (1592 1670). Di zo van 12.00 17.00
uur.
Historische Kring Eemnes 
Oudheidkamer Eemnes, Raadhuislaan 21,

Expositie over streekdrachten in Eemnes. Za van 14.00
16.00 uur.

Geologisch Museum Ho and 
Hilversumseweg 51, Laren
Permanente expositie Goois Verleden. Hier komen de
geologische, paleontologische, archeologische en
landschappelijke facetten van het Gooi aan bod. Di zo
13.00 16.30 uur. Elke derde zondag van de maand is er
een lezing van 14.00 15.00 uur.
Historische Kring Laren
De Lindenhoeve, Burg. Van Nispenstraat 29, Laren
Digitale tentoonstelling on line over de geschiedenis
van de gezondheidszorg in Laren. In de Lindenhoeve is
een expositie met voorwerpen over dit onderwerp.
Eigen collectie. Za. van 14.00 16.00 uur.
Museum Soest, 
Steenho straat 46, Soest
Historie en wisselexposities. Het museum heeft een
uitgebreide expositie over de Tweede Wereldoorlog
ingericht. Deze is geheel gericht op Soest en Soester
berg. Za en zo van 13.30 17.00 uur.
Museum Spakenburg 
Oude Schans 47 63, Bunschoten Spakenburg
Op een prachtige plaats aan de oude haven en tegen
over de eeuwenoude scheepswerf ligt Museum Spa
kenburg. Tentoonstelling Hoogwaterbescherming: Een
volgende ramp voor zijn. Deze tentoonstelling gaat in
op verschillende rampen zoals die hebben plaatsge
vonden in 1916 en 1953. Bijzondere aandacht is er voor
de zelfwerkende waterkering die in Spakenburg
wordt aangelegd. Tot medio juni. Van april tot novem
ber op maandag 13.30 17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag
10.00 1700 uur zondag gesloten, van november tot
april op woensdag t/m zaterdag 12.00 16.00 uur.
Museum Weesp 
Nieuwstraat 41, Weesp
Permanente tentoonstelling Weesp: van veenland
schap tot industriestad met o.a. Weesper porselein en
reclamemateriaal van Van Houten. Woe zo 13.30 17.00
uur.
Stadswandelingen 
Huizen: Iedere tweede zaterdag van de maand wan
deling door het authentieke dorp.
Aanvang 14.00 uur bij het Huizer Museum Schouten
huis, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen.

Naarden: Vereniging Vestingstad Naarden organiseert
iedere derde zondag van de maand een stadswande
ling in en om de vesting. Aanvang 12.30 uur bij de
Utrechtse Poort, Ruysdaelplein.

Blaricum: 1 april vertrek vanaf Achter de Deel, het
onderkomen van de HK aan de Brinklaan 4a. Start om
14.30 uur, aanmelden bij secretaris@hkblaricum.nl

Astrid Becker

Agenda 
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