Blaricum,kunstenarchitectuur

Het schilderij op de omslag van dit nummer van TVEis van Co Breman. In 1897 verhuisde hij van
AmsterdamnaarBlaricum.DaarwoondehijmetenkeleschildersvriendenindeOudeBrouwerijaan
deTorenlaan.Hetmoetereenvrolijkeboelzijngeweest.Erwerdenbijzonderefeestengehouden,
zoalsdiekeertoendedeelnemersinpiloǦpakmeteenƪambardophethoofdenmetklompenaan
devoetenmoestenverschijnen.
BremanisnietdeenigeschilderinBlaricumgeweest.OnderanderenPietMondriaan,Bartvan
derLeckenLeoGestelhebbeninBlaricumgewoondofgewerkt.Honderdjaargeledenverscheen
heteerstenummervanhettijdschriftDeStijl.MondriaanenVanderLeckwarenhierbijbetrokken.
Nietiedereenwasevenenthousiastoverdezenieuwerichtingindekunst:hetechtpaarSinger
moesternietsvanhebben.AnnevanLienden,conservatorvanhetSingerMuseum,vertelthoede
collectievanhaarmuseumopdenduurtochgemoderniseerdwerd.
Ookalin1917vestigdedeAmsterdamsemakelaarSalSlijperzichinBlaricum.Behalvehuizen
kochtenverkochthijookschilderijen.VanMondriaanheefthijzo'ntweehonderdwerkenverzaǦ
meld.RonvandenBergvertelthoedieuiteindelijkbijhetHaagseGemeentemuseumterechtkwaǦ
men.
DeBlaricumsekunstenaresLouLoeberhadzowelmetSlijperalsmethaarbuurmanVanderLeck
contact.MariaBoersenbeschrijfthetlevenenwerkvandezesocialistischeschilder.
TekenaarenschilderEppoDoevewoondevan1941tot1948inBlaricum.JopEuwijkbeschrijftdeze
periodeinDoeveslevenensteltdaarbijenkelevragen.MariaBoersengaatmetnameopDoeves
oorlogsjareninenopzijnrelatiemetdefamilieDeJong.DezeleverdediversetekeningenenschilǦ
derijenop.OokachterhaaldezijhetGrootNederlandschGeuzenlieddatindiejarendoorDoevegeǦ
schrevenengeïllustreerdis.
HooguiteenhandjevolvandelezersvanTVEzalFlipjevanTielnietkennen.Zijngeestelijkevader,
EelcotenHarmsenvanderBeek,heeftmetzijnalevenartistiekeechtgenote,FreddieLangeler,
zo'n25jaarinBlaricumgewoond.FritsBooylaatzienhoebeidenzichontwikkeldentotillustrator
vankinderboeken.HundochterwasdebekendedichteresFritzitenHarmsenvanderBeek.Maria
Boersenverteltnietalleenoverhaaronstuimigeleven,maarookoverhaarwerkalsschrijfsteren
tekenares.
Deeerstekunstenaarsgingenrond1900inBlaricumwonen,maaralveeleerderwerdhetdorp
doorschildersentekenaarsbezochtengetekend.Indeachttiendeeeuwhebbenvaderenzoon
SchoemakerviertekeningeninenrondBlaricumgemaakt.LaterdieeeuwmaaktedetekenaarJaǦ
cobCatsvierpanoramatekeningenvanafdeTafelberg.Uvindtzealleinditnummer.
ClaudetteBaarachterhaaldewieJacobCatswasenwiezijnopdrachtgeverwas.
Naastartikelenoverbeeldendekunstvindtuinditnummerookartikelenoverarchitectuur.Gerrit
Rietveldmaaktesinds1918deeluitvanDeStijl.In1934(dusnazijn'Stijl'Ǧperiode)ontwierphijvoor
BlaricummerA.D.Hildebrand(auteurvandeboekenoverBolkedeBeer)eenvilladienubekend
staatals‘HuisHildebrand’.NiekSmitbeschrijftdeingewikkeldebouwgeschiedenisvanditpronkǦ
stukvandeVerenigingHendrickdeKeyser,alsmedehethuiszelf.In1952ontwierpPietEllingvoor
dedochterenschoonzoonvanBartvanderLeckhethuisdatnubekendstaatalsvillaSchöne.Van
derLeckzelfwasnauwbijhetontwerpbetrokken,hijontwierphetkleurenplanvoordebinnenǦen
debuitenkant.WimdeWagtlaatuzienhoeditallesinzijnwerkging.
ArchitectTheoRueterkwamin1901inBlaricumwonenwaarhijzichaanslootbijdechristenǦ
anarchistische'InternationaleBroederschap'vanprofessorVanRees.GerbevanderWoudeschetst
hetveelbewogenlevenvandezeontwerpervanverschillendeBlaricumsevilla’senhuizen.
MiddeninBlaricumstaatde'Erfgooiersboom',gemaaktdoordebeeldhouwer(enerfgooier)
GerardusLanphen.ZijnnichtJolandaLanphenbeschrijfthetlevenvandezekunstenaarendegeǦ
schiedenisvandeboom.Tussendezeartikelendoorvindtuverschillendepagina'smettekeningen
enschilderijendieinenrondBlaricumzijngemaakt.Mededaarmeeisditeenvandekunstigsteen
kleurigsteaƪeveringenvanonstijdschriftgeworden.IkwensuveelleesǦ,maarookveelkijkplezier.
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Panorama vanaf de Tafelberg te Blaricum


ClaudetteBaar

JacobCatsschilderde‘ViergezichtenvandeTafelbergnaarLaren’,driedaarvan
vormeneenpanoramavanafdeTafelbergendevierdeverbeeldtdeTafelbergin
hetlandschapgezienvanafhetSintǦJanskerkhofbijLaren.Ditalleskwamtotstand
inopdrachtvanPieterCornelisHasselaer.Wiewasdeschilderenwiewaszijn
opdrachtgever?

Hetpanorama

Ondanks toenemende belangstelling en liefde
voor de natuur die terug te vinden zijn in beǦ
hangselschilderingen, zijn er in de achttiende
eeuw relatief weinig landschapsschilderingen
en Ǧtekeningen gemaakt. De serie van vier geǦ
aquarelleerde vergezichten rond de Tafelberg
bijBlaricumisdanookheelbijzonder.
De aquarellen trekken de aandacht door de
Hollandse luchten boven het heidelandschap.
BovendienschetsteCatsopdehemeigenmanier
de verschillende bezoekers die deze vroegǦ
toeristische attractie bezochten. De Tafelberg
vormdemet36,4meterhethoogstepuntvanhet
Gooi. Vanwegede toeloop vanbelangstellenden
– de achttiendeǦeeuwers maakten graag dagǦ
tochtjesdenatuurin–waserindertijdeenoriënǦ
tatietafel geplaatst met de namen van plaatsen
enkerktorensdieervanafditpunttezienwaren.
Cats liet zien dat rijken zich per calèche verǦ
plaatstenomvervolgensde‘berg’tebeklimmen,
wandelaarserkwamenpicknickenennatuurvorǦ
sers gewapend met kijkers de horizon afspeurǦ
den. De herder met zijn schapen, de ruiters te
paardendeboerenmethunhooiwagenswaren
degebruikelijke‘bevolkers’vandeheide.
DrieaquarellenvormenalshetwareeenaanǦ
eengeslotenpanoramavan300graden,metde
horizonopdezelfdehoogteafgebeeld.DevierǦ
de toont de Tafelberg vanaf het hooggelegen
SintǦJanskerkhof bij Laren. Hierop is links de
kerk van Blaricum te zien, in het midden Laren
met de korenmolen en rechts EemnesǦBuiten.
VolgensVanEijndenenVanderWilligeninhun
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst



was Pieter Cornelisz Hasselaer, de opdrachtgeǦ
vervanCats.Zijschreven:VoordenAmsterdamǦ
schen Burgemeester P.C. Hasselaer, teekende hij
viergrooteLandschappen,onderscheideneuitgeǦ
strekteGezigtenvandenTafelbergnabijRheenen
voostellende.1De locatie klopte echter niet, dit
moest zijn nabijBlaricum. Cats zou de serie inǦ
dertijd verkocht hebben voor 700 gulden. Het
Rijksmuseum te Amsterdam is de huidige eigeǦ
naarvandezeaquarellen.


Deschilder

Jacob Cats (1741Ǧ1799) was de enige zoon van
de Amsterdamse boekhandelaar Johannes
Cats (1699Ǧ1772) en diens tweede vrouw ElisaǦ
bethvanRhee.JacobwerdgeboreninAltona,
vlakbijbijHamburg.ZijnvaderhadAmsterdam
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 nadatde gemoederen enigszins
bedaard waren, keerde vader Johannes met
zijn zoon omstreeks 1743 terug naar AmsterǦ
dam.
Jacob tekende graag.HijwildedanookschilǦ
derwordenmaarzijnvaderhadandereplannen
met hem: hij moest de handel in. Johan Cats
deedzijnzooneerstindeleerbijeenlakenhanǦ
delaar en vervolgens bij een boekbinder. Jacob
wistzijnvadererechtervanteovertuigendathij
zichinhettekenenwildebekwamen,waarnahij
bij de plaatsnijder (graveur) Abraham Starre
(1701Ǧ1778)terechtkwam.Hierleerdehijhetvak,
terwijlhijtegelijkertijdhettekenenkonoefenen.
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DeTafelberginhetlandschap,gezienvanafhetSt.ǦJanskerkhofbijLaren.

Uiteindelijk ging de oude Johan overstag en
mochtJacobtekenlessenvolgen.
Jacob Cats ontwikkelde een voorliefde voor
het tekenen van landschappen, waardoor hij op
de behangselfabriekvan Troost vanGroenendeǦ
lenterechtkon.ZijncollegaǦtekenaarsonderweǦ
zenhemerinhettekenenvanlandschappenen
andere onderwerpen uit de natuur. Dit waren
geliefde objecten voor behangselschilderingen.
Na drieǦenǦeenǦhalf jaar besloot Jacob, met beǦ
hulp van enkele vermogende vrienden, zelf een
behangselfabriektebeginnen,hetgeeneensucǦ
ces werd. Nu het hem goed ging, kon hij een
gezin stichten. Hij huwde in 1765 Anna Hemme,
beidenwarendoopsgezind.ZewoondeninAmǦ
sterdam op de Bloemgracht en kregen drie
zoons:Jacob(1766),Theodorus(1769)enJohanǦ
nes(1771).Alledriedejongenswerdengedoopt
indedoopsgezindekerkLam&TorenteAmsterǦ
dam.Zijstiervenechteropjongeleeftijd.2
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Naast zijn werkzaamheden in de behangselfaǦ
briekgafJacobtekenlessenenvervaardigdehij,
aldannietinopdracht,allerleitekenǦenschilderǦ
werken. Dit alles nam hem zo in beslag dat hij
hetbehangselschildereneraangaf,medeomdat
devraaghiernaarindejarentachtigvandeachtǦ
tiendeeeuwafnam.VanhetoeuvrevanCatszijn
veletekeningen,prenten,enkeleetsenenaquaǦ
rellen bewaard gebleven. Hij verbeeldde niet
alleen landschappen maar ook stadsgezichten
van Amsterdam, landelijke tafrelen zoals het
boerenbedrijf en zelfs een dijkbreuk door ijsǦ
gang. Na 1795 begon Jacobs’ gezondheid te
verslechteren,gevelddoorjichtaanvallenmoest
hij vaak het bed houden. Een beroerte maakte
op9november1799eeneindeaanzijnleven.


Deopdrachtgever

Pieter Cornelis Hasselaer (1720Ǧ1796) werd geǦ
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boreninBataviaineenAmsterdamseregentenǦ
familie. Zijn vader bekleedde indertijd de funcǦ
tievanDirecteurǦGeneraalvanOostǦIndië,waar
hij zijn fortuin verworven had. Bij terugkeer in
AmsterdamkonhijhetlandgoedGroeneveldte
Baarn kopen tezamen met de ambachtsheerǦ
lijkheid EemnesǦBinnen en ǦBuiten. Na diens
dood in 1737 erfde Pieter het landgoed en de
ambachtsheerlijkheid.
Hij trouwde op 12 april 1740 met Clara WenǦ
delaSautijn(1722Ǧ1756),eveneensaƨomstiguit
een Amsterdams regentengeslacht3 Het echtǦ
paar kreeg in totaal zes kinderen, van wie er
maartweedevolwassenleeftijdbereikten.
InhetzelfdejaarvanzijnhuwelijkwerdHasǦ
selaer regent van het Burgerweeshuis. InmidǦ
dels had hij zijn studie rechten afgesloten,
waarna hij in 1749 werd benoemd tot schepen
in de vroedschap van Amsterdam. In 1755 zou
Pieter Ƥnanciële problemen hebben gekregen,



waarop hij het landgoed Groeneveld verkocht
enbeslootmetzijngezinnaarIndiëtevertrekǦ
ken om daar zijn geluk te beproeven. Op 2 feǦ
bruari 1756 voer Hasselaer met zijn gezin uit,
echter zonder zijn vrouw, doordat zij na het
kraambedop18januariteTexelwasoverleden.
Hij zou nog twee keer in het huwelijk treden.
Hij hertrouwde in 1757 in Indië met Geertruida
MargarethaMossel.Nahaardoodhuwdehijna
zijn terugkeer in Amsterdam Laurentia Clara
ElisabethvanHaeften.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
hijbenoemdalsburgemeester.Eenambtwaar
hijtotachtkeertoevoorgekozenzouworden.
Een jaar later trad hij in functie als rechter in
zaken betreơende houtvesterij in Gooiland.
Vervolgens werd hij in 1777 gekozen tot beǦ
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GezichtvandeTafelbergmetlinksCraayloos'Boschenrechtsde'tafel'.

windhebber van de Verenigde OostǦIndische
Compagnie.Op19januari1795maaktedeFranǦ
se tijd een einde aan zijn loopbaan als burgeǦ
meester. Samen met drie medeburgemeesters
(Jacob Elias, Jan Elias Huydecoper en Matthijs
Straalman)werdhijuitzijnambtontslagen.


Eenuitgebreidekunstcollectie

HetgingHasselaerinIndiëvoordewind,zodat
hij Groeneveldkon terugkopen, nadat de toenǦ
maligeeigenaar,JanLucasvanderDussen,was
overleden.Hijkochthetlandgoedin1774voor
ongeveerhetdubbelevanhetbedragdathijer
indertijd voor gekregen had: f 71.000. Van der
Dussenhadhetstatigelandhuisindetussentijd
aanzienlijkuitgebreid,zodatPieterernietveel
meer aan zou toevoegen of veranderen. Dit in
tegenstelling tot de tuin die een ware metaǦ
morfose onderging. Het oorspronkelijke classiǦ
74

cistischeontwerphadhalverwegedeachttienǦ
de eeuw al een enigszins parkachtig uiterlijk
gekregen. Door hem werd het geheel naar de
nieuwste mode herschapen in een tuin in EnǦ
gelse landschapstijl. Met kronkelpaden, waterǦ
partijen, grasperken met allerlei bijzondere
bloemen en met inheemse en nietǦinheemse
bomen werd zo een parklandschap gecreëerd.
Behalveinteresseintuinaanleg,geziendevele
boeken op dit gebied in zijn bibliotheek, was
Pieter een lieƢebber van de schone kunsten,
metnamedeschilderǦentekenkunst.
Hasselaer beschikte over een uitgebreide
kunstcollectie bestaande uit schilderijen, tekeǦ
ningen en prenten, waaronder twee RemǦ
brandtsgetiteldDeaartsengelverlaatdefamilie
van Tobias en Opwekking van de dochter van
Jaïrus.OokhetenigewerkvaneenFranseschilǦ
der,CharlesLeBrun,hadeenbijbelsevoorstelǦ
ling.Ookvelelandschappen,stadsgezichtenen
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stillevens maakten deel uit van zijn verzameǦ
ling. Deze bestond daarnaast uit een biblioǦ
theek waarin fraai geïllustreerde boeken zijn
terug te vinden over natuurkundige onderwerǦ
pen alsmede allerlei bijzondere voorwerpen.
Pieter Cornelisz Hasselaer was, wat zijn verzaǦ
melwoede betrof, een echte achttiendeǦ
eeuwer,zoalsblijktuitdeboedellijstdienazijn
overlijdenvankasteelGroeneveldendehofsteǦ
deis opgemaakt. De lijstomvat 42 foliobladzijǦ
den en de waarde van deze boedel bedroeg f
50910.8.12.5
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Tekeningen van Blaricum door Andries Schoemaker
AndriesSchoemaker(1660Ǧ1735)waseenAmsterdamsetextielkoopman.Hijwas
sterkgeïnteresseerdindegeschiedenisendetopograƤevanonsland.Hij
verzameldemuntenenpenningenenwaseenvandeeerstedeskundigenopdat
terrein.Hij'verzamelde'ookNederlandseplaatsen,kerkenenkastelen:tussen1720
en1730bezochthijbijnaalleNederlandsplaatsen,vaaksamenmetzijnzoonGerrit
Schoemaker.Ditresulteerdeineengrotehoeveelheidprentenenbeschrijvingen.In
1727bezochthijBlaricumenmaaktedaardrie(ofvier?)tekeningen.
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Vorigepagina:Blarecom1727.
HettafelbergjeblarecomemenesbinnenlaarenAnno
1727.

Dese tafelberg is Gelegen in t gooy tussende dorpen
Huysen en blarecom: het is een sand berg met hey beǦ
wassen:boven opstaateenstene tafel:op welke tafel
dit nevens staande wapenschilt is uijtgehouwen: en de
namenvanverschijdestedenendorpendiemenvande
top des bergs kan sien: alsmede het gesicht van de
ZuyderZee: in t verschiet siet men blarecom: Emenes
binnensdijksenhetdorplare.


HetdorpBlaricumingooyland.Anno1612.

BlaricumbehoorthedennochaandeGraaƪykhytenis
aldaarenvangeheelgooijlandballiupieterantoniede
huijbert,heervanCruyningen/Rietlanddrossaartvan
Muydenetcetcetc:deSchoutisGerritdeurkantende
secretarisHendrikthierens
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Leven in evenwicht
9QQPJWKU5EJÑPG is de perfecte symbiose tussen
architectuur en kunst

WimdeWagt

Met‘WoonhuisSchöne’aandeSchapendriftinBlaricum,gebouwdin1953,
bereiktendearchitectPietEllingendekunstenaarBartvanderLeckeenperfecte
symbiosetussenarchitectuurenmonumentaleschilderkunstindegeestvan‘De
Stijl’.Andereaan‘DeStijl’gelieerdearchitectenenkunstenaars,zoalsTheovan
Doesburg,PietMondriaan,J.J.P.Oud,JanWils,GerritRietveldenCornelisvan
Eesteren,streefdeneenvergelijkbaarideaalna,maarwistenditzeldeninconcrete
projectenteverwerkelijken.
Piet Elling (1897Ǧ1962) 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
degeometrische,mathematischestructuurvan
de architectuur moest versterken en aan zijn
gebouwen een diepere, geestelijke waarde
moestgeven.Veelvanwathijgebouwdheeft,
is intussen reddeloos verloren door sloop of
verbouwingen, maar verscheidene huizen in
hetGooiendeomgevingvanUtrecht(zijngeǦ
boortestad) getuigen nog van zijn talent voor
een even functionele als kunstzinnige benadeǦ
ringvandearchitectuur.
Elling zag in Bart van der Leck (1876Ǧ1958)
een van de wegbereiders van ‘De Stijl’Ǧ
beweging, een kunstenaar met wie hij, door
diens beeldende kunsttoepassingen op te neǦ
men in zijn ontwerpen, een nieuwe eenheid
tussenbeidedisciplineskoncreëren,gebaseerd
op evenwichtige ruimtelijke verhoudingen en
primaireof‘veralgemeende’kleuren.Zodoende
verwachtteEllinggestaltetekunnengevenaan
zijn streven naar ‘objectiviteit’ in zijn architecǦ
tuurontwerpenǦdekernvanzijnwerkwijze.


Eenheidvanbeelding

Volgens Van der Leck was nauwe samenwerǦ
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king tussen de diverse artistieke disciplines dé
oplossingvooreenversterkingvandemarginaǦ
le, versplinterde aanwezigheid van kunst inde
samenleving. Net als Mondriaan en Van DoesǦ
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 architecǦ
tuur als ‘moeder der kunsten’, waaraan de
schilderkunstondergeschiktwas.Inheteerste
nummer van DeStijl (1917) schreef hij: WijvraǦ
gen van den architect ‘zelƟeperking’, omdat
deze zoveel in handen heeft, wat in wezen niet
tot bouwkunst behoort, en in doorvoering geǦ
heel anders moet worden begrepen, dan de arǦ
chitectdatdoet.
Van der Leck had een sterke voorkeur voor
wandschilderkunst, glasǦinǦlood, typograƤe en
keramiek. De wandschilderkunst zou moeten
evolueren tot een algemene vorm van interiǦ
eurbeelding.WanneerhetaankwamopsamenǦ
werking met een architect, verlangde Van der
Leck datdie hem de ruimte bood om op basis
vangelijkwaardigheideennieuwesynthesevan
dearchitectuurendeschilderkunsttebewerkǦ
stelligen. Architecten mochten zich uitsluitend
nog met de architectuur van gebouwen bezigǦ
houden.Hijschreef:Ziendearchitectenuitnaar
een schilder, die het verlangde beeld zal brenǦ
gen, de moderne schilder ziet niet minder uit
naareenarchitectdiedegeschiktevoorwaarden
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KleurenplangevelseninterieurWoonhuisSchöne,1953(collectieWimdeWagt).

biedt, gezamenlijk tot wezenlijke eenheid van
beeldingtekomen.
InPietElling,metwiehijtientallenjarenbeǦ
vriendwas,vondVanderLeckdearchitectdie
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 ElǦ
ling op papier zoals voor Woonhuis Liebert in
Hilversum (1935Ǧ1936) en een appartement in
het CarltonǦgebouw in Amsterdam voor de
industrieelC.H.vanderLeeuw(1949Ǧ1950).


Kristalstructuur

Woonhuis Schöne vormt het laatste in een
reeks van drie huizen die Piet Elling kort na
elkaarontwierpopeensteenworpafstandvan
elkaar aan de rand van Blaricum, waar hij kort
voordeoorlogaleenhuisvoordemusicusDick
Waleson en zijn gezin had ontworpen. Het
eerste huis kwam tot stand in 1951 voor de
leraarEngelsH.O.Levenbachenzijngezin.Dit
projectaandeSchapendriftwasnogmaarnet
klaar,ofEllingontvingvandezakenmanOnno
Schöne de opdracht om op een perceel hier



recht achter een huis te ontwerpen. Aan de
achterzijdegrensdeditperceelaanHetPoempǦ
huis, dat kort na de oorlog naar ontwerp van
Ellingherbouwdenuitgebreidwas.
Op zoek naar een architect kwam Onno
Schöne, die getrouwd was met een dochter
van Bart van der Leck, al gauw bij Elling teǦ
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,
dietoennoginBussumwoonde,wasdirecteur
van Schönes EssaieerǦInrichting van Edele MetaǦ
len te Amsterdam en opgeleid als chemisch
technicus. Hij was een ondernemer met een
grote belangstelling voor moderne architecǦ
tuurenbeeldendekunst.ZijnoudersonderhielǦ
den contacten met verscheidene kunstenaars
in het Gooi. Het gezin Van der Leck, dat drie
dochterstelde,kendehijalvanafzijntwaalfde.
Ook voor Bart van der Leck koesterde hij een
grotebewondering.HijwasmetnamegefasciǦ
neerddoordeverwantschaptussendegeomeǦ
trische patronen in Van der Lecks werk en de
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WoonhuisSchöne,achterzijde(fotoJosFielmich,2006).

kristalstructuurvanmetaallegeringen.
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 aƢandeling vond haar oorzaak
onderandereinhetfeitdateronenigheidrees
tussenEllingendegemeenteBlaricumoverde
dakvorm. Elling had een plat dak ontworpen,
maardegemeenteeisteeenschuinekap,zoals
WoonhuisLevenbachdatookhad.Bijwijzevan
compromiskwamEllingmeteenlessenaarsdak
opdeproppen.
De plattegrond van het huis maakt een erg
rationale indruk dankzij een mathematische
wijzevanordenenmetbehulpvangestandaarǦ
diseerdematen.DewijzewaaropinhetbijzonǦ
der de vleugel is opgebouwd uit drie gelijke
traveeënenéénbrederedemonstreert,netals
de hierin toegepaste raamtypen, Ellings streǦ
venomindewoningarchitectuurstandaardiseǦ
ringdoortevoerendoordeherhalingvanidenǦ
tieke onderdelen. Voor het overige zijn conǦ
structie en materiaalgebruik een mengeling
vanmoderneenconventioneleelementen:het
huis heeft een constructie van dragende bakǦ
stenenmuren,betonnenverdiepingvloerenen
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houten dakplaten. De gemetselde gevels zijn
overwegend wit geverfd en de houten raamǦ
endeurkozijnenkregenstaleninsets.


Weloverwogenkleurcombinaties

Van der Lecks kleurenplan besloeg zowel het
exterieur als het inwendige van de woning. BuiǦ
ten bracht de kunstenaar op vier plaatsen, corǦ
responderend met de opbouw van de gevels,
eenkleurvlakaan.DegaragedeurenaandevoorǦ
zijde werden voorzien van een blauw vlak, geǦ
plaatst boven een lichtgrijze plint; op het muurǦ
vlak naast de voordeur werd een liggend rood
vlak geschilderd; de zijgevel van het hoofdvoluǦ
me kreeg een groot, verticaal geel vlak en de
borstweringtussenhetbenedenǦenbovenraam
van de 'erker' aan de achterzijde werd blauw
geschilderd.VoordetoeschouwerzijntengevolǦ
ge van deze verdeling vanuit drie standpunten
combinaties mogelijk van telkens twee kleuren,
namelijk rood met blauw aan de voorzijde van
hethuis;geelmetblauwschuinvoorhethuisen
blauwmetgeelschuinachterhuis.
DevormvandekleurvlakkenvolgtdestrucǦ
tuurvandegevelsenversterktvoorhetoogde
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WoonhuisSchöne,zijgevel(fotoJosFielmich,2006).

architectuur. Het gele vlak in de westgevel
doet het oplopende dak nog hoger lijken; het
rodevlakbijdevoordeurmaaktdenaarvoren
stekende muur waarop het is aangebracht,
voor het oog nog langer. In combinatie met
elkaar bewerkstelligen de verschillende kleurǦ
vlakkeneenoptischevenwichtdatdearchitecǦ
tuurondersteunt:horizontaleenverticalerichǦ
tingencompenserenelkaar.
Binnenisdewoonkamerderuimtewaarhet
overgrote deel van de kleuren is aangebracht,
zoals dat ook het geval was in Ellings eerdere
huizenwaarvoorVanderLeckeenkleurenplan
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.inMarokko.
De wit afgewerkte kamerwanden en plafonds
kregen op verscheidene punten rode, gele en
blauwevlakken.NetalsbijVanderLecksandeǦ
rekleurontwerpenzijndevlakkenzoverdeeld,
dat er weloverwogen kleurcombinaties ontǦ



staan. Het meest opvallende element is het
rode,gedraaidevierkant(eenruitvorm)bovenǦ
aandelangewandindehuiskamer,tegenover
dehaard.Hetvierkantcorrespondeertmethet
rodevloerkleedenligtmetzijnaspreciesinlijn
met de tegelvloer vóór de haard. Verder werd
de woonkamer gestoơeerd met witte moltonǦ
gordijnen,dieuiteraardpastenbijdegewenste
neutraleachtergrondvandewanden.HetverǦ
haalwildatVanderLeckinzijneigenhuisook
dergelijke gordijnen had hangen en dat Elling
hierzeerenthousiastoverwas.
HetmeubilairbestondhoofdzakelijkuiteenǦ
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 vloerǦ
kleed. De bureaustoel in Schönes werkkamer
kreegeenpassendblauwkussentje.
Verderwarenerkleurvlakkentevindeninde
aangrenzende werkkamer (een geel vlak ter
zijde van de terrasdeur), in de hal (een rood,
gedraaidvierkantinhetplafond,terwijldevloer
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WoonkamerWoonhuisSchöne,2003(fotoWimdeWagt).

bestaatuitgrijsgranietmeteeningelegdzwart
vak) en de eetkamer (een geel vlak in het plaǦ
fond). Boven werd de grijze vloer van de overǦ
loopvoorzienvaneenblauwvlakendeslaapkaǦ
mervandeheerenmevrouwSchönekreegeen
verticaalgeelvlaknaastdebalkondeur.


Evenwichtigeverhoudingen

OnnoSchönekoninzijnhuiszijnrijkeverzameǦ
lingdoorBartvanderLeckgemaakteschilderijǦ
en, tekeningen en keramische objecten kwijt,
wathetoorspronkelijkeinterieurtoteentoonǦ
beeld maakt van de synthese van vrije kunst,
toegepastekunst,wandschilderkunsteninteriǦ
eurarchitectuur. Tot aan zijn overlijden leefde
deze bijzondere opdrachtgever in zijn unieke
‘beeldende’ woonomgeving. WoonhuisSchöne
iseenzeergoedgetroơenverwezenlijkingvan
watEllingenVanderLeckvoorogenstondbij
de integratie van schilderkunst in de architecǦ
tuur.ZonderOnnoSchönesvoorliefdevoorhet
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werk van Elling en Van der Leck was dit nooit
mogelijkgeweest.Hetwaszijnwensomineen
huis te leven met evenwichtige verhoudingen,
omdat hij meende, zo verklaarde hij eens, alǦ
leen‘inevenwicht’tekunnenleven.
Dit artikel is een bewerkte weergave van
passages uit mijn boek Piet Elling (1897Ǧ1962),
Een samenstemmende eenheid, Uitgeverij
Thoth,Bussum2008.

Dr.W.A.(Wim)deWagtisschrijver,kunsthistoǦ
ricusenjournalist.HijstudeerdekunstgeschiedeǦ
nis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en
promoveerdein2008aandeTechnischeUniverǦ
siteit Eindhoven op leven en werk van de archiǦ
tectPietElling.Hijpubliceerdetalrijkeboekenen
artikelen over beeldende kunst, architectuur en
cultuurhistorische onderwerpen. In oktober
2015 verscheen zijn boek ‘Wij Europeanen. De
vergetengeschiedenisvanEuropa’,bijUitgeveǦ
rijBasLubberhuizenteAmsterdam.
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Boven:
WoonkamerWoonhuisSchöne,2003,(fotoWimde
Wagt).

Onder:
WoonkamerWoonhuisSchöne,circa1953(fotoP.D.v.d.
Poel,CollectieWimdeWagt).





TVE35ejrg.2017

83

‘Huis Hildebrand’ te Blaricum
Experimenteel bouwen in het groen

NiekSmit

AanhetbeginvandetwintigsteeeuwwerdendebrinkdorpenLarenenBlaricum
doorkunstenaars,schrijvers,idealisten,intellectuelenenvermogende
Amsterdammersontdektalsaantrekkelijkewoonplaatseninhetgroen,‘buiten’
maarnietvervanAmsterdam.Ronddeoudedorpenvormdezichopdeheiden,
engenenbospercelen,langskronkelendezandpadenennieuweklinkerwegen,een
schilmetlandhuizen,vrijstaandevilla’senatelierwoningen.Dezewerden
hoofdzakelijkgebouwdineenexpressionistischelandhuisstijlofineenstijl
geïnspireerdopdetraditionelerietgedekteGooiseboerderijen.Debouwvan
enkelehuizenindeexperimentelevormenvanhet‘NieuweBouwen’deeddanook
veelstofopwaaien.
Situatieengeschiedenis1

Omstreeks 1934 werd Gerrit Rietveld (1888Ǧ
1964) benaderd door de 27Ǧjarige radiomedeǦ
werkerenschrijvervankinderboekenenhoorǦ
spelen Anton D. Hildebrand om een huis te
ontwerpenvoorzijnjongegezin.Hildebranden
zijnechtgenoteAdavanOordtwoondenreeds
enigejareninBlaricumenhaddenvoorhunte
bouwen huis een bosrijk bouwkavel op het
oog. De bouwaanvraag verliep relatief voorǦ
spoedig tegen de achtergrond van de weerǦ
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 vormgeǦ
ving en platte daken van zijn nieuw zakelijke
architectuur.
Ook waren er grote twijfels over de bouwǦ
techniek.ZowerdvoordebouwvanhetwoonǦ
huisVanUrk(1928Ǧ1931)pasnaeeninterventie
vanarchitectW.M.DudokeenvergunningverǦ
leend. Voor het huis van de kunstcriticusHans
Buys tekende Rietveld tenminste vijf ontwerǦ
pen(1933Ǧ1934),inallemogelijkevormen,maar
degemeentegafgeentoestemmingtotbouw.
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De geometrische vormgeving zou niet harmoǦ
nisch aansluiten bij de omgeving en de archiǦ
tectuur werd ‘koud en ongevoelig’ genoemd.
De burgemeester van Laren sprak zelfs van
‘kippenhokkenstijl’. Deze ‘Larense bouwkwesǦ
tie’ bereikte lokale en nationale kranten en
tijdschriften.2
Het ontwerp voor het huis van de familie
Hildebrandvertoontovereenkomstenmeteen
van de afgewezen ontwerpen die Rietveld
maaktevoorBuijsenookhetbestekwashierǦ
van afgeleid. Dat op het perceel in Blaricum
uiteindelijkwelgebouwdkonwordenlagwaarǦ
schijnlijk aan de vasthoudendheid van de opǦ
drachtgever. Toch ging de realisatie van het
plan niet zonder slag of stoot. De bouwaanǦ
vraag werd door Hildebrand ingediend op 21
augustus 1934. De bouwsom werd daarin beǦ
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
wildemendebouwvandergelijkehuizenvoorǦ
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HethuisHildebrandvóórderestauratievan2001Ǧ2002(fotoHendrickdeKeyser).

komenalszijreedsomhunneliggingsterkinhet
oogzullenvallen.
Ditlaatstewasophetbeschuttebosperceel
niethetgevalendegemeentewasinditgeval
bereid een bouwvergunning te verlenen. Toch
werddezeonthoudenmetalsargumentdatde
kavelbreedtevan25meternietvoldoendewas
voor een landschappelijk gelegen woonhuis.
Hildebrand stelde met nadruk dat hij slechts
eenkleinhuiswenstetebouwenendathijniet
in de gelegenheid was grond bij te kopen. Na
eendrietalverzoekenvooreenheroverweging
werdhetbezwaar,nastemmingindegemeenǦ
teraad, op 22 januari 1935, ingetrokken. VoorǦ
waarde was dat het huis op tenminste 25 meǦ
tervandestraatwerdgeplaatst.DebouwverǦ
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,diendenzichopnieuwproblemenaan.
Op 16 april werd de bouwplaats bezocht
doordewelstandscommissie,bestaandeuitde
GooisearchitectenTheoRueter,Klaasvanden
Berg en de Larense gemeenteǦarchitect H.F.
Smit,ingezelschapvandeburgemeesterende
gemeenteǦopzichter. De commissie drong verǦ
volgens bij het gemeentebestuur aan op een
onaƢankelijk onderzoek naar de constructieve



samenstelling van genoemd huis […] naar aanǦ
leiding van de vele door ons geconstateerde,
beslist onvoldoende bouwkundige constructies
en detailǦfouten aan bedoeld huis. Genoemd
werdenonderanderedeopenijzerentrap,de
zwakke constructie van het trapbordes, de
onvoldoende balustrade van het dakterras en
de vlakliggende glazen afdekking van de planǦ
tenkas welke niet waterdicht kan zijn. Het geǦ
vraagde onderzoek werd in mei uitgevoerd
door de inspecteur van bouwǦ en woningtoeǦ
zicht van de gemeente Bussum. Deze had duiǦ
delijk geen aƥniteit met de moderne architecǦ
tuur (technischnietverantwoord), maar zag in
de constructievan het huis geen onvolkomenǦ
heden die een gemeentelijk ingrijpen zouden
rechtvaardigen. Het huis kon dus vervolgens
wordenvoltooid.3
Het gezin Hildebrand maakte slechts enkele
jaren gebruik van het huis. In 1940 kocht AdriǦ
aan (‘Jons’) Viruly, een bekende KLMǦ gezagǦ
voerder, later gehuwd met Mary Dresselhuys,
hethuisvoor8.750gulden.Hijbetrokhetmet
zijn echtgenote Dina van Hattum en hun drie
jongekinderen,maarditverblijfbleekdoorhet
uitbrekenvandeTweedeWereldoorlogslechts
vankorteduur.VirulyvertrokviaZwedennaar
Engeland en in 1942 verhuisde zijn gezin naar
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HethuisHildebrand(1934Ǧ1935)naderestauratie.Metzijntransparanteenwitgesausdegevels,nadrukopruimteǦ
lijkheidenafwezigheidvanornamentbrakhetmetdegebruikelijkevillaǦarchitectuurvanzijntijd(fotoArjanBronkǦ
horst).

Amsterdam. Op de bovenverdieping woonden
vanaf1941HermanSinaasappelenzijnechtgeǦ
noteRobertaOosterbaan.Sinaasappeldookin
hetrelatiefafgelegenhuisonderenlaterinde
oorlog vonden ook anderen er een plek. Een
‘geheime’ ruimte boven de garage, door RietǦ
veld bedoeld voor een schuiƟed, speelde een
belangrijkerolbijhetverbergenvandeonderǦ
duikers. Na het vertrek van het gezin Viruly
werddebeganegrondbewoonddoordefamiǦ
lieKampfǦMorton.


Nooitingrijpendverbouwd

Toendezeverdiepingin1944vrijkwamginghet
echtpaar Sinaasappel het hele huis gebruiken.
Zij bleven er met drie opgroeiende kinderen
vervolgens meer dan vijftig jaar wonen. AdriǦ
aanVirulyverkochthethuisin1948voorveerǦ
tienduizend gulden aan ir. W.B.I. Hofman uit
Amsterdam maar die hield het huis in de verǦ
huur.Debijzondereomstandigheiddatdevilla
gedurendehetgrootstedeelvanhaarbestaan
werd gebruikt als huurwoning betekende dat
ernooitingrijpendwerdverbouwd.Indejaren
vijftig werd de garage een meter naar voren
uitgebouwdvoordeAmerikaanseautovande

86

heerSinaasappel,maardaarbleefhetbij.
Erwarenslechtskleinewijzigingenalsgevolg
van gebruik, onderhoudsproblemen en schilǦ
derwerk. De kleurstelling, zowel buiten als
binnen,veranderdewelindeloopderjaren.Zo
werdendebuitenkleurengewijzigdmetaccenǦ
ten in primaire kleuren, behorend zo dacht
men bij de architectuur van Rietveld en ‘De
Stijl’.Hethuiswerdin1999verkocht.Dooreen
voorgenomen verbouwing en vergroting,
waarop vergunning was verleend, dreigde het
onaangetastekaraktervanhethuisverlorente
gaan. Dit kon worden voorkomen door aanǦ
koopdoorVerenigingHendrickdeKeyser.Een
restauratie, begeleid door de Utrechtse archiǦ
tectBertusMulder,oudǦmedewerkervanRietǦ
veld,volgdein2001Ǧ2002.HethuiswordtsindsǦ
dien weer bewoond en is voor leden van
‘Hendrick de Keyser’ op enkele dagen in het
jaartebezichtigen.


Beschrijvingenanalyse

Het compacte huis, met zijn asymmetrische
compositieopeengrondplanvannagenoeg10
bij 9 meter, heeft twee bouwlagen onder een
plat dak. Het ontwerp werd door Rietveld uitǦ
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gezet op een raster met een modulemaat van
een vierkante meter. Alle ruimtelijke verhouǦ
dingen zijn hiervan afgeleid. Binnen het raster
tekendehijeenhuiswaarvandevertrekkenop
een zo eƥciënt mogelijke manier zijn gegroeǦ
peerd.
Gezien vanafde voorgevel (oost)is het huis
ingedeeld in drie parallelle beuken. Aan de
zonnige zuidkant ligt het woongedeelte, met
beneden de woonǦeetkamer en boven twee
slaapkamers.Dewoonkamerisverdeeldineen
zitgedeelte en een eethoek die door middel
van een triplex vouwwand van elkaar zijn te
scheiden.Deuitgebouwdeeethoekligtophet
westen, beschut onder een laag plafond. De
zithoekbaadt,dankzijeenzeszijdiguitgebouwǦ
de, geheel met ranke stalen ramen bezette
erker, in een zee van licht. Hierboven is een
dakterras waaraan twee slaapkamers. De ouǦ
derslaapkamer van de Hildebrands lag aan de
achterzijde. Met een vouwwand konde naastǦ
gelegen grote kinderkamer voor het slapen
gaan in twee aparte kamers worden gescheiǦ
den, elk met een kast en waarschijnlijk een
opklapbed.
Demiddenbeukvanhethuisisvoor‘verkeer
ennattecellen’.Zijbevatopdebeganegrond
de hal met wc, wastafel en trappenhuis, daarǦ
achter de keuken en daarachter, als uitbouw
tegen de achtergevel, een glazen plantenkas.
Boven de keuken ligt de badkamer. Met deze
twee‘beuken’ishethuiseigenlijkcompleet.De
derdebeukaandenoordzijdebevateenaantal
toegevoegdevertrekkendiedooreenversprinǦ
gend vloerniveau ruimtelijk zeer ingenieus zijn
ontworpen. Een garage en bijkeuken met koǦ
lenhok voor de ketel van de centrale verwarǦ
ming zijn ondergebracht op de begane grond.
Daarbovenligtaandevoorzijdedewerkkamer
vandeschrijver(latergebruiktalsslaapkamer)
en aan de achterzijde een bergruimte (later
gebruiktalsstrijkǦenslaapkamer).
De garage is een ondergeschikt vertrek en
hetplafondervankoneenmeterlagerzijndan
bij de rest van de begane grond. Rietveld creǦ
ëerde op deze wijze voor de bovengelegen
werkkamer van Hildebrand een apart vloerniǦ



veau waardoor deze atelierachtige kamer veel
licht en ruimte krijgt. Om de werkkamer te
kunnen bereiken heeft het trappenhuis een
tussenbordes. De aangrenzende bergruimte
ligtweerophetzelfdeniveaualsdebadkamer
en de slaapkamers, zodat onder de vloer een
holleruimteoverblijft.Dezeisalslageberging
vanuit de werkkamer toegankelijk. Mogelijk
stond hier een uitschuiƟed, zodat dit vertrek
met een minimale inspanning was om te bouǦ
wentotlogeerkamer.
Hethuiswerdopgetrokkeninbaksteenmet
houten balklagen en vloeren. Het staat op
zandgrond op een ondiepe fundering en een
trasraam. De buitenmuren hebben een spouw
(hardgrauw baksteen buitenblad en kalkzandǦ
steen binnenblad), de binnenmuren zijn halfǦ
steenswerk. Stalen draagbalken maken de
overstekken en grote glaspuien mogelijk. De
stalenramenhebbenhelderenkelglas.Hetdak
heeft een minimale daktrim, was geïsoleerd
met houtwolcementplaten (Heraklith) en geǦ
dekt met vilt en asfaltbitumen. Alhoewel de
buitenmuren in baksteen waren opgetrokken,
werden ze gepleisterd met een cementspecieǦ
laagenwitgeschilderdomneutralewandvlakǦ
ken te suggereren. In combinatie met glas en
staal wordt zo een visueel aantrekkelijk spel
gespeeld tussen dragende en vullende delen.
StalenIǦproƤel balkenzijnopeenaantalplaatǦ
senopzettelijkinhetzichtgelaten.
De indeling van het huis is maar ten dele
aƪeesbaaraandegevels.Dewerkkamervande
schrijver kreeg in de gevelcompositie grote
nadruk:doordatdevoordeurendegaragedeur
zijnteruggelegd,isdekamervisueelopgehanǦ
gen aan het huis en vormt een tegengewicht
van de erker aan de zuidkant. Dit komt niet
geheel overeen met de werkelijke, achterligǦ
gendeindeling:destalenglaspuivandewerkǦ
kamer loopt door langs de vide van het trapǦ
penhuis, zodat de scheidingsmuur tussen kaǦ
mer en trappenhuis aansluit op een van de
dunnestaalproƤelenvandevensters.
Bij de restauratie van 2001Ǧ2002 is de kleurǦ
stelling van het huis onderzocht. Zo bleek het
oorspronkelijkekleurschemabuitentebestaan
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uit wit en zilvergrijs aluminium met slechts
enkele accenten in blauw (deuren) en zwart
(schoorsteen). In het interieur waren de geǦ
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 aluminiumǦ
kleur. Opmerkelijk was de afwerking van de
oregonpinetriplexkamerdeuren.Dezewarenin
een waslaag gezet waarbij de kamerzijde een
melkwitte was had, terwijl de gangzijde met
een rode kleur bleek te zijn bedekt. De kopse
kantenvandedeurenwarenoveralzwart.Aan
de klinkzijde hadden alle deuren een geschilǦ
derde baan, in de varianten blauw, rood en
okergeel.
Bij de restauratie werd de garage teruggeǦ
bracht naar zijn oude maat: de werkkamer op
de verdieping heeft daardoor weer het overǦ
stek zoals dit door Rietveld was bedoeld. Aan
deachterzijdeisdeplantenkasherbouwdenin
de vroegere bijkeuken werd een nieuwe keuǦ
ken gemaakt om aan de eisen van de huidige
Woningwettevoldoen.

Niek Smit studeerde kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en is als architecǦ
tuurhistoricus werkzaam bij de Vereniging HenǦ
drick de Keyser. Hij werkt momenteel aan een
boekover100historischehuizendatin2018ter
gelegenheid van het 100Ǧjarig bestaan van
‘HendrickdeKeyser’zalverschijnen.Onderdeze
huizenisook‘HuisHildebrand’.

Arjan Bronkhorst heeftenkelefoto’sbijditartiǦ
kelgeleverd.Arjan isalsprofessioneelfotograaf
gespecialiseerd in architectuur, interieur, en
portretten en is de maker van het boek
‘Grachtenhuizen’.

Noten
1. G.H.Rodijk,DehuizenvanRietveld,Zwolle1991,p.
53Ǧ54. M. Kuper en I. van Zijl, Gerrit Th. Rietveld
(1888Ǧ1964). Het volledige werk, Utrecht 1992,
cat.nr. 229. M. Kuper, W. Quist en H. Ibelings,
‘GerritTh.Rietveld,Casas/Houses’,in:2GRevista
Internacional de arquitectura/International ArchiǦ
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tectureReview,2006,nr.39/40,p.108Ǧ119.
2. Zie onder andere de Laarder Courant De Bel/
Blaricummer Courant, de GooiǦ en Eemlander, het
BouwkundigWeekbladenDe8enOpbouw,perioǦ
de 1933Ǧ1936. Maar ook de landelijke kranten
besteedden ruimschoots aandacht aan de kwesǦ
tie.


VerenigingHendrickdeKeyserzetzichin
voorhetbehoudvanarchitectonischof
historischwaardevollegebouwenen
interieursinNederland.DeVereniging
doetditdoorpandenteverwervenenze
vervolgensterestaurerenenteverhuren.
Dezoopgebouwdecollectiegeefteen
representatiefbeeldvandeNederlandse
architectuurǦeninterieurgeschiedenis.
Decollectieomvatinmiddels416
panden,waaronderhuizen,boerderijen,
buitenplaatsen,villa’senraadhuizen,
verspreidover106plaatseninheel
Nederland.DeVerenigingheeftdelaatste
jarenmetsteunvandeBankGiroLoterij
eenkleine,maarzeerbijzonderecollectie
twintigsteǦeeuwsewoonǦen
architectenhuizenopgebouwd.Voorleden
vandeVerenigingwordenopendagen,
excursiesenrondleidingengeorganiseerd.
OokverhuurtdeVerenigingenkelevan
haarhuizenalsvakantiehuis.
Voormeerinformatiezie:
www.hendrickdekeyser.nl.
3. Overigens claimde de gemeenteǦopzichter van
Blaricum in deze aơaire dat tijdens de bouw op
zijninstigatieeenaantalverbeteringenwasdoorǦ
gevoerd. Hij vermeldt in een schrijven dat de
gewraakte ijzeren trap zonder stootborden op
zijn last was verwijderd en vervangen door een
normalehoutentrap.Wiehethuisnubinnengaat,
kan slechts constateren dat deze ambtenaar,
althans op dit punt, om de tuin is geleid: in het
huisstaatdeopentrapmetijzerenbuisleuningen
dieookopdebouwaanvraagisaangegeven.Deze
moet tijdens de bouw tijdelijk zijn verwijderd en
nadeopleveringinhethuiszijnteruggeplaatst.
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Boven:DewoonkamermetveelzijdigeerkeruitbouwkomtmeervoorinontwerpenvanRietvelduitdezetijd(foto
ArjanBronkhorst).
Linksonder:Dehal,metsmalleopentrapentussenbordes.Detrapconstructiemetijzerenbuisleuningeniszolichten
economischmogelijk.StalenIǦproƤelbalkenzijnookinhetinterieurinzicht(fotoArjanBronkhorst).
Rechtsonder:Schuifwandineenvandeslaapkamers.Triplexdeurmeteengeverfdebaanomvlekkenvanvingerste
voorkomen(fotoHendrickdeKeyser).
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Eppo Doeve in Blaricum

JopEuwijk

ZevenjaarlangwoondeereenduivelskunstenaarinBlaricum.Tussennovember
1941enoktober1948huurdeEppoDoevedehelftvan‘Onder’tHilder’,gevestigd
opKerklaan7a.Oplettendelezersvan‘Deelgenoot’zullenditadresherkennen.In
dezeboerderijhebbennamelijkdiversebekendeBlaricummersgewoond.Inde
jarendatDoeveerverbleef,werddeanderehelftgebruiktalsgaleriedoor
kunstenaresEpivanBrusselǦVandeVelde.
Eppo Doeve (Bandoeng, 1907ǦAmsterdam,
1981) was een van de bekendste Nederlandse
tekenaars.ZijnbekendheidhadhijvoordeoorǦ
logtedankenaanzijnreclamewerkenillustraǦ
tiesinHaagschePostendeRadiobodevande
AVRO.Nadeoorloghadhijveelsuccesmetde
door hem ontworpen bankbiljetten en zijn teǦ
keningen voor Elseviers Weekblad. Ook kwam
hijgeregeldoptelevisie.Doevebeheersteelke
vorm van graƤsche kunst, zonder een formele
opleidingtehebbengehad.Aƥches,toneeldeǦ
cors,boekillustraties,schilderijen,DoevemaakǦ
te het allemaal. ‘Hij kon alles wat hij wilde, en
wilde alles wat hij kon,’ zei tekstschrijver
AlexanderPolaoverzijncollegabijNCRV’sHier
ennu.
De Blaricumse jaren van Doeve zijn interesǦ
sant om diverse redenen die allemaal met elǦ
kaar in verband staan. Allereerst valt het naǦ
tuurlijkopdathijgedurendedeoorlogsjarenin
Blaricumverbleef.OokvoorDoevevormdede
Tweede Wereldoorlog een bijzondere tijd met
veel onzekerheden en grote veranderingen in
depersoonlijkesfeer.
Alvorens daar verder op in te gaan, is het
handig om dit meteen te onderstrepen met
een wending in zijn loopbaan. Doeve ging in
Blaricumserieusaandeslagalsschilder.Hijhad
weleenseerderhetpenseelopgenomen,maar
in Blaricum begon Doeve pas echt te werken
aaneenschildersoeuvre.Dithadallestemaken
met het opdrogen van de stroom tekenopǦ
drachten en daardoor ook met zijn bron van
inkomsten. Toen hij na de oorlog weer vele
opdrachtenkreeg,washetsnelafgelopenmet
zijn ontwikkeling op dit gebied. Hij probeerde
nog wel te schilderen, maar het kwam er nauǦ
welijksmeervan.
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DederderedendatdeBlaricumsetijdaandacht
verdient,isheelbasaal:wewetenermaarweiǦ
nig van af. Ook dit heeft natuurlijk te maken
met de oorlog. Doeves voorǦ en naoorlogse
oeuvre is zo groot en beroemd, dat alle aanǦ
dacht haast automatisch daarnaar toegaat. Die
periodeszijnookmakkelijktereconstrueren.De
publicatiedata van zijn boekillustraties en poliǦ
tieke spotprenten geven een goed overzicht
van zijn dagelijkse bezigheden. Veel van dit
werk is goed gecatalogiseerd of zelfs geheel
digitaalbeschikbaar.EenreconstructievanDoeǦ
veswerkenleveninBlaricumisveelmoeilijker
temaken.Hierondereenbescheidenpoging.


Privé

ToenEppoDoevemetzijnvrouwTineind1941
inBlaricumkwamwonen,washetsnelafgeloǦ
pen met zijn medewerking aan Haagsche Post
en Radiobode. De bladen bleven nog wel beǦ
staan, maar rond 1942 waren alleen journalisǦ
ten met nationaalǦsocialistische sympathieën
nog welkom. De vaste bodem onder het beǦ
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 bijǦ
voorbeeldmeermalenonderbijeengraszadenǦ
bedrijf, mogelijk ook om aan de Duitse ArbeitǦ
seinsatz te ontkomen. Daar portretteerde hij
diversefamilieledenvandedirecteur.
In de periodes dat Doeve wel thuis was,
maakte hij ook diverse portretten van mensen
diehemkondenhelpenindezemoeilijketijden.
Erzijnveelanekdotesbekendvanvriendenen
kennissendiedesympathiekekunstenaareten
of spullen aanboden. Een schilderij was een
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goedruilmiddelofopzijnminsteentekenvan
waardering. In Deelgenoot (het blad van de
Historische Kring Blaricum) hebben eerder
verschillende voorbeelden gestaan van deze
Blaricumseoorlogsportretten.
Oƥcieel woonden Doeve en zijn vrouw tot
hunscheidingin1948inBlaricum,maardiverse
bronnenwijzenuitdathijmogelijkaleerderin
een Amsterdams hotel verbleef. Doeve bouwǦ
de na zijn scheiding daar een nieuw leven op,
met een tweede huwelijk, vele nieuwe vrienǦ
den en ontelbare opdrachtgevers. Het hoofdǦ
stukBlaricumwerdechtafgesloten.


Doeveserfenisalsschilder

HetisniethelemaaleerlijkomDoeveskeuzeom
te gaan schilderen als pure noodzaak te zien.
Naast opdrachten en vriendendiensten maakte
hijookvrijwerk.Hijvoeldezichhierbijgesteund
door zijn vrienden Carel Willink, Raoul Hynckes
en Gerard Röling. Hun tips en aanmoedigingen
hebben de weg naar het doek gevonden, want
Doeves magischǦrealistische schilderijen zijn
geheelinlijnmetdievanzijncollega’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
enmuseaenkunsthistoricislaanhemgeregeld
over. Voor een deel zal dat komen door de
kwaliteitvanDoeveswerk.SommigeschilderijǦ
enzijnmisschiennietgoedgenoeguitgewerkt.
DekwantiteitvanzijnanderewerklijktmijechǦ
ter doorslaggevender. Al vanaf het eerste moǦ
mentdatDoeveexposeerdemetzijnschilderijǦ
en,gingenerstemmenopdathijgeenkunsteǦ
naar kón zijn. Hij was immers al een bekend
tekenaar. Deze logica is weliswaar niet waterǦ
dicht, maar niet ongewoon onder kunstcritici.
Enooktegenwoordigzullenkunsthistoriciniet
snel over het feit heen kunnen stappen dat
Doeve duizenden illustraties, spotprenten en
reclamesheeftgemaakt.
De vrije schilderijen van Doeve zijn na de
jarenveertignooitmeerinhungeheeltentoonǦ
gesteld.Dekunstenaarvondhetdaarnaasterg
jammer dat hij nauwelijks meer aan schilderen
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toekwam.DeschilderijendiehijnogwelmaakǦ
te, waren vrijwel allemaal om jubilea van beǦ
vriende collega’s of directeuren van grote beǦ
drijvenopteluisteren.DeBlaricumseschilderijǦ
en zijn volledig ondergesneeuwd. Het is zelfs
devraagwaardetientottwintigkunstwerken
allemaal zijn. Dit staat de (her)waardering van
dezeverzamelingnatuurlijkƪinkindeweg.


Meeronderzoekisnodig

Hetiseencliché,maarhoemeerikoverDoeve
tewetenkom,hoemeervragenikheb.Zijntijd
inBlaricumisdaarvaneengoedvoorbeeld.Hoe
komt een bekende NederlandsǦIndische man,
die in de jaren dertig fel antiǦDuitse spotprenǦ
ten had gemaakt, ongeschonden de oorlog
door?Ikweethetnietprecies.
Doeve dook lange periodes onder, maar
moet ook veel thuis zijn geweest. Waarom
werd hij niet opgepakt? Hield iemand hem uit
dewind?Doevewerkteiniedergevalwelvoor
twijfelachtigepersonen.Hijmaaktein1943een
schilderijvooreententoonstellinginhetStedeǦ
lijk Museum over het Jeugdherbergwerk. Op
heteerstegezichtnietietsomjezeventigjaar
later over op te winden. De organisatie was
echter wel in handen van de collaborerende
(overheids)instanties.Enzozijnernogweleen
paar voorbeelden op te noemen. Daar staan
verklaringen over het vervalsen van persoonsǦ
bewijzenenhetrondbrengenvanverzetskrant
VrijNederlandtegenover.
Het mag duidelijk zijn dat het laatste woord
overDoevesverblijfinBlaricumnognietisgeǦ
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
dietijdvanhartewelkom.

Jop Euwijk studeerdemaatschappijgeschiedenis
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. SaǦ
menmetFrankRensenvormthij‘HetCitaat’,een
bureau voor historisch onderzoek. Daarnaast is
hijonderzoeksmedewerkerbij‘HetPersmuseum’
teAmsterdamenredacteurvan‘Muziekweb’.
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Tekenaar Eppo Doeve en erfgooiersfamilie De Jong


MariaBoersen

TijdensdeTweedeWereldoorlogisEppoDoevewoonachtiggeweestinBlaricum.
Hijwoonde,samenmetzijneerstevrouw,TinnievandenElzen,inhetachterste
gedeeltevandeboerderijopKerklaan7.GedurendezijnverblijfinBlaricumwashij
‘kindaanhuis’opdeboerderijvandefamilieDeJongopKerklaan13.Indeze
periodeheeftDoeveverschillendeschilderijenentekeningengemaaktvandeleden
vanhetgezinDeJong.Daarnaastlegdehijookeenaantalaspectenvastvanhet
dagelijkslevenopdeboerderijtijdensdeoorlog.Regelmatigwerd’savonds
gezongen.Doevespeeldedanpiano,vioolofgitaar.Injanuari1945heefthijhet
‘GrootNederlandschGeuzenlied’gemaakt:elfverzenmet‘ontroerendeprenten’
overdeTachtigjarigeOorlog.

JozefFerdinandDoeve

In 1907 werd Jozef Ferdinand Doeve in BandǦ
oeng (NederlandsǦIndië) geboren. De baboe
noemde Jozef ‘Eppie’, later werd dit ‘Eppo’.
Zijn ouders, Justin Theodorus Doeve, hoofdǦ
commies waterkracht en elektriciteit, en HeleǦ
na Rosina Kepel, dochter van een ambtenaar,
waren van gemengde Europees/Indische
aƨomst.Eppogroeideopineengezinmeteen
oudere zus, drie jongere zussen en een broer.
HijbezochtdekatholiekeschoolvandeZusters
Ursulinen en haalde vervolgens het diploma
vandeplaatselijkehbs.Eppowaszeerartistiek:
hij bespeelde verschillende muziekinstrumenǦ
ten en hij was een goede tekenaar. Ook zijn
broer en zussen waren talentvol. Het autobioǦ
graƤsche schilderij TangkoebanPrahoe (de vulǦ
kaan bij Bandoeng) geeft een indruk van de
jeugdvanEppoDoeveinIndië.Hijverbindtzijn
jeugdmetheteindvandejarenzestig.
Na het afronden van de middelbare school
maakteEppoeenpaarreizendoorIndië,waarǦ
nahijkolonialelandbouwgingstuderenaande
landbouwhogeschool in Wageningen. Hij beǦ
steedde veel tijd en aandacht aan het studenǦ
tenleven. Eppo maakte tekeningen voor het
maandbladendealmanakvanhetWageningse



Studentencorps. Ook speelde hij in een jazzǦ
bandvanstudenten.Zijndoelwasaanvankelijk
theeplanterteworden,maarindejarendertig
van de vorige eeuw stortte de theemarkt in
Indiëin.InmiddelshadEppodekatholiekeTinǦ
nie van den Elzen ontmoet. Haar welgestelde
ouders wilden niet dat Tinnie naar Indië verǦ
trok. Daarom besloot Eppo in Nederland te
blijvenomvervolgensvaneenvanzijnhobby’s,
tekenen, zijn beroep te maken. Hij kreeg opǦ
drachtenvanhetAmsterdamsereclamebureau
Delamar, de GroeneAmsterdammer, de Haagse
Post en de Radiobode van de AVRO. In 1934
trouwdeEppometTinnieenbetroksamenmet
haar een bovenwoning, vermoedelijk in AmǦ
sterdam.1


DeerfgooiersfamilieDeJong

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, Steơen, was
boerenveehandelaar,daarnaasthadhijzitting
in verschillende plaatselijke besturen.3 Steơen
was getrouwd met erfgooiersdochter Antje
Puijk, die twee huizen verder woonde. Steơen
en Antje kregen twee kinderen. De oudste
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EppoDoevein1951.

WilhelminavandenBremer.

GeurtbleefmetzijnvrouwRiekdeJongǦRigter
op de familieboerderij op Langeweg 5 wonen.
VoordetweedezoonHenkwerdeenboerderij
aandeKerklaangekocht.Naasthetwerkopde
boerderijwasHenkookmaatschappelijkactief.
Hij zat als opvolger van zijn vader Steơen de
Jong namens de afdeling Blaricum in de raad
van commissarissen van de Stichtse OlieǦ en
LijnkoekenfabriekteUtrecht.4
DeechtgenotevanHenk,Wilhelmina,meestǦ
al Mien genoemd, kwam uit Soest, waar haar
vader Peter van den Bremer kassier van de
plaatselijkeBoerenleenbankwaseneenkruideǦ
nierszaakhadopSteenhoơstraat52.Petervan
Gart, zo werd haar vader genoemd in Soest,
hield aanvankelijk kantoor in de kamer links
van zijn winkel. De klanten voor de leenbank
kwamenindevroegeavondenwachtteninde
woonkeuken. Wanneer de bel ging, wandelde
devolgendeklantlangsdeschappenmetveeǦ
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
metachtkinderenachterbleef,trouwdevervolǦ
gens met zijn schoonzus Nel van Hofslot. Nel

werd door het gezin Nellemeu genoemd. Het
voorgeslachtvandeVandeBremerswasvoorǦ
namelijkwerkzaaminhetboerenbedrijf.
Henk de Jong was na zijn huwelijk in 1924
met Wilhelmina (Mien) Martha Maria van den
Bremer gaan wonen in de boerderij op KerkǦ
laan 13. Henk en Mien kregennegen kinderen:
Annie (1927), Martha (1928), Stef (1929), Nel
(1930), Riek (1932), Piet (1933), Joke (1934),
Geurt (1938) en Henk (1939). Dezen werden
geheelvolgensdetraditiezeerzorgvuldigverǦ
noemdnaarhungrootouders,oomsentantes.
Dejongstezoonkreegdenaamvanzijnvader
Henk en ook de tweede naam van zijn vader,
Willibrordus.VaderHenkwasnamelijkgeboren
op 7 november en dat is de sterfdag van bisǦ
schopWillibrordus.
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EppoDoeveinhetGooi

DeinNaardenaandeJulianavanStolberglaan
wonende neerlandicus Jan Paardekooper
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HetautobiograƤscheschilderij‘TangkoebanPrahoe’(devulkaanbijBandoeng)geefteenindrukvandejeugdvan
EppoDoeveinIndië.Hijverbindtzijnjeugdmetheteindvandejarenzestig.

meldtindeNaardenseOmroeperdatEppoDoeǦ
ve in 1937 in Naarden kwam wonen. Van eind
mei 1937 tot half september van dat jaar beǦ
woonde deze aan de Juliana van Stolberglaan
53 een zeer ruime halve villa met uitzicht op
water. De huizen in de OranjeǦNassaubuurt
waren een jaar oud en in die tijd moeilijk te
verhuren.6
Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde
DoevemetzijnvrouwinBlaricuminhetachterǦ
stegedeeltevaneenboerderijaandeKerklaan
te Blaricum. In dit kunstenaarsdorp begon hij
portretten te schilderen. Schilders als de in
Blaricum wonende Raoul Hynckes, Gerard
RolingenCarelWillinkhebbenhemhierbijaanǦ
gemoedigd, waarbij Doeve zich liet inspireren
door het magisch realisme van Willink. In de
zomervan1942werdendenieuwstewerkenin



de boerderij in Blaricum tentoongesteld. Op
kleineschaalhieldDoevezichbezigmetonderǦ
grondse praktijken als het vervalsen van perǦ
soonsbewijzen en bankbiljetten. En uiteraard
gebruikte hij zijn tekenkunst om aan eten te
komen.
Om te ontkomen aan de Duitse ArbeitseinǦ
satz is Doeve in 1943 een tijdlang woonachtig
geweest in het Brabantse Vlijmen. Ook daar
heefthijzichmettekenenenschilderenbezigǦ
gehouden. Hetlaatsteoorlogsjaar bracht DoeǦ
ve weer door in Blaricum, waar hij bezoek
kreegvanRaoulHynckesendedichterAdriaan
Roland Holst.7 In 1944 schilderde Doeve de
belegeringvanNaardenindeontvangsthalvan
deChemischeFabriekteNaarden.IndezeschilǦ
deringlegdehijeenverbandtussen1572ende
Franse bezettingsjaren van 1795Ǧ1813.8 Deze
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HuwelijksfotoHenkdeJongenWilhelminavanden
Bremer.

schilderingislaterovergebrachtnaarhetstadsǦ
kantoorvanNaarden.


Tweewereldenontmoetenelkaar

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Duitse
soldaten ingekwartierd in de katholieke BernarǦ
dusschoolaandeKerklaanenindekleuterschool
om de hoek aan de Vitusweg. De Blaricumse
kinderenendusookdekinderenDeJongkregen
lesopverschillendeplaatseninhetdorp.ErwaǦ
ren klaslokalen ingericht in hotel Ruimzicht (nu
hotelBellevue),inKunstzaalFaberaandeHuizerǦ
wegenookopdeboerderijopLangeweg5werd
lesgegeven. Bij de familie De Jong waren twee
Duitse soldaten gehuisvest in de zogenaamde
opkamer (een zijvertrek van de boerderij). De
jongstezoon,Henk,verteldeaanzijnkinderen:Ik
speeldevaaktussendeDuitsesoldaten.9 Hij vond
dat hij beter Duits sprak dan Nederlands. EvenǦ
eenswerdenerindeoorlogsjarenverschillende
evacuésgehuisvestbijdefamilie.
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KinderenvanHenkenMiendeJongrond1940.

TijdenszijnverblijfinBlaricumwerdDoevekind
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
Doeveenzijnvrouwopbezoek.DaarwasvoorǦ
oorlogse thee. Nel de Jong en haar vriendin
Tootje Hoogervorst, die aan de Venenweg in
Blaricum woonde, gingen af en toe ook
‘schoonmaken’bijmevrouwDoeve.Doevewas
echt een ‘meneer’, vertelde Geurt de Jong: hij
wasdeftiggekleedenliepmeteenwandelstok.
Wanneer de kinderen geschilderd of getekend
werden,bezochtenzijdefamilieDoeve.


DeschilderijenentekeningenvandefaǦ
milieDeJong

VoorhetschilderijvanhetgezinDeJongheeft
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DeboerderijvandefamilieDeJongaandeKerklaaninBlaricum.

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
afgebeeldaandemaaltijd.Inhetmiddenstaat
een olielamp, omdat de elektriciteit in de oorǦ
logwasafgesloten.RechtsvoorstaatdemelkǦ
kanwaarinDoevealtijdzijnmelkhaalde.
HetschilderijwordtinBlaricumindewandelǦ
gangen De aardappeleters genoemd. Op het
schilderij wordt echter de avondmaaltijd geǦ
bruikt en dat was een broodmaaltijd. ’s MidǦ
dagsatmenwarm:aardappels,vleesengroenǦ
te. Door de week kwam daar nog pap bij, bijǦ
voorbeeld karnemelksepap, in de oorlog werd
echter roggepap gegeten en op zondag pudǦ
ding. Het gezin was wat voedsel betreft groǦ
tendeels zelfvoorzienend: de aardappels kwaǦ
menvaneigengrond,degroentenuitdemoesǦ
tuinenhetvleesvaneigenkoeien.Groentenen
vleeswerdengewecktenbewaardinweckƪesǦ
sen in de kelder onder de opkamer. Doeve
heeftnietmeegegetenmetdefamilieDeJong,



maarzalernaastdemelkongetwijfeldvoedsel
gehaald hebben. De melkkan die op het schilǦ
derij van de familie De Jong staat, is ook geǦ
bruikt om een boeket bloemen in te zetten,
getuigehetschilderij.EveneensisereenschilǦ
derijmetineenvaastweebloemen.
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.VanNel,JokeendejongensGeurten
Henk zijn tekeningen gemaakt. Doordat de
naamendeleeftijdvandekinderenopdetekeǦ
ningen vermeld staan, is af te leiden wanneer
deze gemaakt zijn: NelliedeJong14jaar,Jopie
deJongoud10jaar,GeurtjedeJongoud6jaar,
Henkie de Jong oud 5 jaar. De tekeningen zijn
dusin1944gemaakt.


Hetdagelijkslevenopdeboerderij

Eentweetaltekeningenlaathetdagelijksleven
op de boerderij zien. Op een tekening is Piet
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SchilderijvanhetgezinDeJong.Bovensterij:Evacué
GertMartens,Stef,Annie,vaderHenk,Martha.Midden:
Riek,Nel,Joke,zoonHenk,moederMien.Rechtsonder:
GeurtenPiet.


Onder:MelkkanmetbloemenenVaasmettweebloeǦ
men.
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Metdeklokmee:SchilderijvanAnniedeJong.TekeningvanJopiedeJong.TekeningvanHenkenGeurtdeJong.‘Vijf
uurmelktijd’.PietdeJongiseenkoeaanhetmelken.TekeningvanNeldeJong.
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‘Komtdezomerinhetlanddangaandekoeiennaarhet
land’.HenkdeJongmetkoeien.

eenkoeaanhetmelken,erstaatbijvermeld5
uurmelktijd.Rechtsopdetekeningstaatklein
een man afgebeeld met een melkemmer en
eentouw.DatisdeevacuéGertMartensdieop
de boerderij meewerkte. Op een andere tekeǦ
ningstaatdejongstezoonHenkvooreenaanǦ
talkoeienafgebeeld.OpdezetekeningdemeǦ
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
Eemnesserpolder.
Ongetwijfeld heeft Eppo Doeve meer tekeǦ
ningengemaaktoverhetdagelijkslevenopde
boerderij.DezezijnechternietbewaardgebleǦ
ven. Op een ervan zou dochter Annie afgeǦ
beeldzijnals‘Ortskommandant’.WellichtzorgǦ
de zij van tijd tot tijd als oudste in het gezin
voor orde en regelmaat? Ook is melding geǦ
maakt van twee tekeningen die aan de deur
werden gehangen voor de mensen die melk
kwamen halen. De rij melk halende mensen
wasindeoorlognatuurlijkerglang.Opdeene
tekeningstondPietdeJongdienaardespenen
vaneenkoekeek,waarnietsuitkwam,metde
tekst: Heden geen melk want de koeien staan
droog. Op een andere tekening stond een
pompwaargeenwateruitkwam.
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PhilipsII.Illustratiebij‘HetGeuzenlied’.


HetGeuzenlied

Er werd veel gezongen in het gezin De Jong.
MoederMienzongaltijd,wanneerzijdemaalǦ
tijdaanhetbereidenwas.En’savondskoner
gezongen worden bij de piano, daar de dochǦ
ters Annie en Nel pianolessen volgden bij de
zustersDominicanesseninhetkloosteraande
Kerklaan. Maar wanneer Doeve kwam. werd
het pas echt gezellig, hij speelde niet alleen
piano maar ook viool en gitaar. Er werden poǦ
pulaire liedjes gezongen en uiteraard zong
Doeve ook Indische liederen. In januari 1945
heeft hij voor de familie De Jong het Groot
NederlandschGeuzenliedgeschreven.
Geheel volgens de traditie van de geuzenǦ
liederen gaat het lied over het verloop van de
Tachtigjarige Oorlog. De melodie was de welǦ
bekende limerickmelodie. Het lied is geschreǦ
ven op een los blad, 50 bij 70 cm, en geïlluǦ
streerd met passende tekeningen. Er komen
verschillende anachronismenin de tekst ende
tekeningen voor, zoals Lumey die Hoezee!
roeptofAlvadiedeSpaansegriepkrijgtenmet
een thermometer in bed ligt. Verder staat PhiǦ
lipsdeTweedeafgebeeldmetglazenoranjebitǦ
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Toreador.

terendetoreadorheefteenboerenpetopen
loopt op klompen. Het lied eindigt met de
tekst:
DenBrielgingvoorSpanjeverloren
Degeuzenvlagwoeivandentoren
Enzonderdengeus
Danwarenweheusch
Nogallemaaltoreadoren.

(ZievoorderestvandetekstvanhetGeuzenǦ
liedeldersinditblad.)


NadeTweedeWereldoorlog

Het echtpaar Doeve bleef nog enkele jaren in
Blaricum wonen. Het huwelijk hield echter
geen stand, want in 1948 scheidde Eppo van
Tinnie.HijgingweernaarAmsterdamwaarhij
een andere vrouw leerde kennen, Etty CorpoǦ
raal, met wie hij in 1952 trouwde.10Bij een beǦ
zoek aan Blaricum heeft Doeve haar voorgeǦ
steld aan moeder De Jong.11 Waarschijnlijk zijn
er verder incidentele contacten geweest met
hetgezinDeJong.
Uit 1952 dateren twee tekeningen van BlariǦ
cumse inwoners Geurt van Steơen (een broer
vanHenkdeJong)envanJacobdeJong(geen
familie van Henk de Jong). Beide tekeningen
hebbeneenonderschrift;bijdievanGeurtvan
Steơenstaat:DeBlaricumsemeentzoudannaar
HuizengaanenbijdievanJacobdeJong:Ikheb
’rvanmorgen nogtegengestemd.12 Bij een van
de dochters De Jong hing een tekening van
Doeve uit 1957, genaamd De Paardenmarkt in
ZuidǦLaren.



Het Gooi was Eppo Doeve niet vergeten. Hem
werd gevraagd om het 1000Ǧjarig bestaan van
de erfgooiersorganisatie te visualiseren. Ter
gelegenheidvandeviering1000jaarerfgooiers
schilderdehijeen50meterlangewandvan2,5
meter hoog met relevante gebeurtenissen uit
degeschiedenisvanhetGooi.DeGooisehistoǦ
ricusdr.A.C.J.deVrankrijkerhaddeonderwerǦ
penentekstenuitgewerkt.ToenDoevetijdens
de tentoonstelling in het SingerMuseum moeǦ
derMiendeJongzag,ginghijdirectnaarhaar
toe en heeft hij geruime tijd met haar koƥe
gedronken.13 Na aƪoop van de tentoonstelling
inhetSingerisdewandin22panelengezaagd
van ongeveer twee meter breed en tweeǦenǦ
eenǦhalve meter hoog. Door de stichting Stad
en Lande van Gooiland zijn deze panelen in
bruikleen gegeven aan de gemeente Huizen,
waarzeinhetgemeentehuishangen.
De familie De Jong bleef nog geruime tijd
aan de Kerklaan wonen. Na het overlijden van
vaderHenknamzoonHenkdeboerderijover.
Indestrengewintervan1962/1963branddede
boerderijop2januariaf.Dekoeienenookeen
grootgedeeltevandeinboedelwerdeninveiǦ
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
zoonGertǦJanzijnbedrijfheeft.
DeschilderijenentekeningenvanDoevezijn
verdeeldonderdekindereneninmiddelskleinǦ
kinderen van het echtpaar Henk en Mien de
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Jong.EnnogsteedscirculerenindefamilieDe
JongverhalenoverEppoDoeve.EvenalspubliǦ
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
(maartǦseptember 2017) en voor dit artikel
heeft de familie De Jong aƟeeldingen van de
schilderijen en tekeningen van Doeve ter beǦ
schikkinggesteld.EnuiteraardhetGeuzenlied!

Maria Boersen is historica, was voorzitter van
TussenVechtenEemenredactielidvanhettijdǦ
schrift.Zijiswerkzaamalscoördinatorendocent
geschiedenisinhethogerberoepsonderwijs.

Noten
1. Jop Euwijk, ‘Uitbundige virtuoos met eeuwig
heimwee’, in: Eppo Doeve. Ter herinnering 1907Ǧ
1981. Amsterdam 2013, p. 6Ǧ34; zie ook Jop EuǦ
wijk,‘Politiekespotprentenvaneenmagiër.GeteǦ
kend wereldbeeld van Eppo Doeve’, in: Elseviers
Weekblad,1950Ǧ1969.
2. Deoudstbekende‘DeJong’wasJacobMolenaer,
genoemdinbelastinglijsten,‘dekoptienden’,een
oorspronkelijkkerkelijkebelasting.
3. Maria Boersen, ‘Steơen de Jong – Scharend erfǦ
gooierenbestuurder(1848Ǧ1916)’,in:VanAdriesǦ
sen tot Van Zutphen. Honderd erƪaters tussen
VechtenEem.Nijkerk2015.
4. SOL: 50 jaar in vogelvlucht. Jubileumuitgave.
Utrecht1958.
5. Gedenkboek van de Coöperatieve Boerenleenbank
te Soest. Uitgegeven bij Gelegenheid van het 40Ǧ
jarigbestaanderBank1905Ǧ30december1945.
6. JanPaardenkoper,‘NaardensRoem’.
7. JopEuwijk,EppoDoeve.Terherinnering1907Ǧ1981,
p.14.
8. Lotte Jensen, ‘Lokale en nationale feestvreugde.
Gelegenheidsgedichtenrondomdebevrijdingvan
Naardenin1814’,in:Uwverlossingisdaar.Rondde
bevrijding van Stad en Lande van Gooiland 1813Ǧ
1814.Naarden2014,p.32.
9. ‘Gedachtenisprentje’HenkdeJong.
10.JopEuwijk,EppoDoeve.Terherinnering1907Ǧ1981,
p.15.
11. MondelingemededelingvanGeurtdeJong.
12. Kopieënvandezetekeningenzijninhetbezitvan
deHistorischeKringBlaricum.
13. MondelingemededelingvanGeurtdeJong.
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FragmentbelegeringvanNaarden(inStadskantoorvanNaarden).
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Willem George Frederik Oversteegen (1894-1959) architect, kunstschilder, etser, winkelier



WillemOversteegenwasaƨomstiguitAmsterdam.Omdatzijnmoederwildedathaarkinderen
naardeHumanitaireSchoolinLarenzoudengaan,verhuisdehetgezinOversteegennaarBlaricum.
Willemwerdbouwkundigtekenaarenarchitect.InbeginjarentwintigvandevorigeeeuwbouwǦ
dehijeenpandaandeHuizerweg.Opnummer3vestigdezijnvadereenkruidenierszaak,opnumǦ
mer5gingWillemmetzijnvrouwJoOversteegenǦvanWijkwonen.DaarkwamookdeboekǦen
kunsthandel/uitleenbibliotheekvanzijnvrouw.WillemhielpindezaakomdathijbijhetarchitecǦ
tenbureau,waarhijinmiddelswerkte,wasontslagenwegensdecrisis.InhethuiswaseentekenǦ
kamerwaarhijkonwerken.HijwasooklijstenmakerenmaakteetsenvanBlaricumseboerderijen,
vaakindesneeuw.VelevandezeetsenzijnnoginhetbezitvanBlaricumseinwoners.Dezeunieke
etsengeveneengoedbeeldvanhetBlaricumvanvroeger.NaastboerderijenheeftOversteegen
ookeenplaggenhutenhetBlaricumsearmenhuisgetekend.

Bron:Deelgenoot,periodiekvandeHistorischeKringBlaricum,nr.69,zomer2012,ennr.83,voorǦ
jaar2017.

DeaƟeeldingenvandewerkenvanOversteegenzijnaƨomstigvandeHistorischeKringBlaricum.

‘De Vlierhoeve’ aan het Fransepad. Links is de boerderij te zien waarin de priester Tijmen de Saijer
(zeventiendeǦeeuw)geborenis
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BoerderijfamiliePuijk,Langeweg9(Rijksmonument).



AchterkantboerderijfamilieDeJong,Langeweg5(Rijksmonument).
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RaadhuisstraatmetzichtopdeBlaricumsedorpskerk.

HetarmenhuisaandeMosselweg(afgebroken).
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Eenplaggenhut(afgebroken).

EenhuisaandeSingel(afgebroken).
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Gerardus Maria Lanphen, een kunstenaar uit een
erfgooiersfamilie

JolandaLanphen

IndevorigeeeuwzijnvelekunstenaarsvaneldersinBlaricumkomenwonen.Maar
erisookeenkunstenaaraƨomstiguiteenBlaricumseerfgooiersfamilie:Gerardus
Maria(Gradus)Lanphen(1932Ǧ2009).Zijnmeesterwerkdeerfgooiersboomis
gebaseerdopdegeschiedenisvandeerfgooiers.Endezeerfgooiersboomstaatin
hetcentrumvanBlaricum.
Een van de belangrijkste kunstwerken die de
Blaricumse kunstenaar en erfgooier Gradus
Lanphen gemaakt heeft,is de erfgooiersboom
waarvan een bronzen aƟeelding in het cenǦ
trumvanBlaricumvoordemuziektentstaat,bij
hetvoormaligegemeentehuisvanBlaricum(nu
Gall&Gall). De originele boomstaat sinds 1981
in het portaal van de Nederlandse hervormde
kerk in Blaricum. De aƟeeldingen op de erfǦ
gooiersboomzijninhuneenvoudeenherinneǦ
ring aan de erfgooiers, die ruim duizend jaar
het gemeenschappelijk gebruiksrecht, en later
het eigendomsrecht, bezaten van een groot
deelvandegrondeninhetGooi.
Deze rechten gaan ten minste terug tot het
jaar968,toengraafWichmanIIvanHamaland
bezittingen, waaronder Naerdinclant (destijds
de aanduiding voor de regio het Gooi) schonk
aan het door hem gestichte vrouwenklooster
vanElten,waarzijndochterLuitgardabdisvan
was. In 1280 droeg de abdij Naerdincklant in
pacht over aan Floris V, graaf van Holland, en
sindsdien hebben de Hollandse graven die geǦ
bruiksrechten altijd moeten erkennen. Deze
rechten werden door graaf Albrecht van HolǦ
land vastgelegd in De eerste Schaarbrief, een
oƥcieelstukuit1404.Demannelijkebewoners
van het Gooi konden aan deze brief rechten
ontlenen, wanneer zij van Gooise aƨomst waǦ
ren(manuitmangeboreninhetGooi)eninhet
Gooi woonden. Zij werden ‘erfgooier’ geǦ
noemd.Alleendeerfgooiersmochtenhunvee
latengrazenof‘scharen’opdemeentenende
woestegronden.
Na een roerige periode werd in 1912 de
‘erfgooierswet’ aangenomen ter vervanging



van alle daarvoor uitgevaardigde schaarǦ en
bosbrieven en reglementen van gebruik en
genot. De vereniging Stad en Lande van GooiǦ
landontleendehieraanhaarrechtenendeerfǦ
gooierswarenvanafdietijdlidvandezevereniǦ
ging. Zij bezat het eigendom van de gemeenǦ
schappelijkeheidenenweiden(ruim3000hecǦ
tare).


Deerfgooiersboom

Nadat in 1971 op een bijeenkomst van erfgooiǦ
ersindevoormaligeExpohalteHilversumwerd
besloten tot liquidatie van de vereniging Stad
enLandevanGooiland,beslooterfgooierL.van
Dijk van ‘Van Dijk Houthandel’ te Laren een
groteFranseeikaandeverenigingteschenken
onderdevoorwaardedatbeeldhouwerGradus
Lanphen in die boom de geschiedenis van de
erfgooiers zou uitbeelden. De boom werd geǦ
plaatst onder de kap van de hooiberg bij De
Lindenhoevein Laren. Lanphen heeft daar een
startgemaaktmethethouwenvanzijnerfgooiǦ
ersboom.
Het idee voor het maken van de erfgooiersǦ
boomheeftLanphengekregennahetzienvan
het aƥche, 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 tenǦ
toongesteld.
Na deze tentoonstelling is de boom verǦ
plaatstnaareenplekvoordeNederlandseherǦ
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GradusLanphenbij‘DeLindenhoeve’aanhetwerkaan
deerfgooiersboom,1971(fotoHistorischeKringBlariǦ
cum).

Plaatsenvandeerfgooiersboombijmuseum‘Singer’.

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
boomaankopen,medemetdehulpvangeldinǦ
zamelingenonderdeBlaricumsebevolking.Op
20 januari 1973 is de houten erfgooiersboom
oƥcieel overgedragen aan de gemeente BlariǦ
cum. De boom bleef staan, in de buitenlucht,
op de plek voor de Nederlandse hervormde
kerk.
In 1981 werd besloten om de boom te verǦ
plaatsen naar het portaal van de kerk, zodat
dezemindertelijdenhad.Deboomverdween
daardoor uit het Blaricumse straatbeeld. De
Blaricummer Hans Br|lmann vatte toen het
ideeopomeenafgietselinbronstelatenmaǦ
ken van de houten boom. Na overleg met
Lanphen heeft hij de mogelijkheden ertoe onǦ
derzocht.ErmoestƤnancieringgevondenworǦ
den. Nadat door Ed van Rosmalen een klein

wassen erfgooiersbeeldje ter grootte van 44
centimeter was geboetseerd, werden betrokǦ
kenen en de inwoners van Blaricum enthouǦ
siast. Daarna heeft Br|lmann van het wassen
beeldje 517 bronzen beeldjes laten maken, die
verkochtzijn.MetdezeopbrengstendeƤnanǦ
ciële steun van onder andere de gemeenten
Blaricum en Laren, de Rabobank Blaricum, de
ƤrmaSlokkeruitHuizenenhetAnjerfondskon
degroteorigineleerfgooiersboomookinbrons
wordengegoten.
VoordatdehoutenboomnaardebronsgieteǦ
rij werd gebracht, moest deze eerst gerestauǦ
reerdworden.DoorweersinvloedenenvandaǦ
lismewasdezenamelijkzwaarbeschadigd.De
houten boom is later teruggeplaatst in het
portaal van de kerk. Op 18 mei 1985 werd de
bronzen erfgooiersboom onthuld, als onderǦ
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.
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LanphenbijdeNederlandsehervormdekerkinBlaricumaanhetwerkaandeerfgooiersboomin1972(fotoHistoriǦ
scheKringBlaricum).

Dezebronzenreplicastaatophetpleinvoorde
muziektentinhetcentrumvanBlaricum.

BethShalominAmsterdam,waarhijop18oktoǦ
ber2009isoverleden.

Woningen/woonplaatsen



NazijnstudieheeftGradusineeneigenateǦ
lier c.q. woonruimte in Amsterdam en in BlariǦ
cumgewerkt.InBlaricumwerktehijeindjaren
zestigtotbeginjarenzeventigvanuiteenbunǦ
ker in de polder op de Oostermeent. Nadat
Gradusdebunkerhadverlaten,ginghijtijdelijk
wonen bij zijn vader Geurt Lanphen aan het
FransepadinBlaricum.In1979ishijvoortwee
jaar naar Londen gegaan voor een studie. Hij
heeft ook gewoond op Eemnesserweg 20 te
Blaricum. Hij kon daar niet wennen, had het
ideedatdeauto’sbijhemnaarbinnenredenen
hadveellastvangeluid.Doorbemiddelingvan
de voormalig burgemeester van Blaricum, A.J.
LeCoultreǦFoest,konhijdaarnaverhuizennaar
een woning in de Byvanck. Daarvandaan is hij
teruggegaannaarAmsterdam.
In 2005 is Gradus in de Torenhof gaan woǦ
nen.Hijvonddatmoeilijk,wasnietgewendaan
zoveel regels en mensen die zich met hem
‘bemoeiden’.Toenhijin2009meerverpleging
nodighad,ishijverhuisdnaarhetverpleeghuis

HerinneringenaanGradus
In het condoleanceregister op internet, bij de
overlijdensadvertentie uit 2009, staat onderǦ
staande condoleance. Ik vind dat deze heel
treơendGradusLanphenbeschrijft:



Woensdag31juli2013,03:29u
Eenvandemeestopmerkelijkepersonen
dieikinmijnjeugdbentegengekomen.Bij
onsopdeGraƤscheMTSstondGerardbeǦ
kendals'detekenaarindetrein'.Vaak
heefthijmijindetreingeportretteerdtoen
ikopwegwasnaarschoolenzaltoenrond
achttienjaarzijngeweestenGerardongeǦ
veerdeleeftijddieiknuheb,ronddevijftig.
Hijhadeenbijzonderewijzevantekenen,
waarbijhijzijnkleurpotloodtussenzijnvinǦ
gersrolde.Veelalinoppersteconcentratie.
[…]Thuishadhijvelestudiesvanreligieuze
schilderijenenhijwistveeloverdevriendǦ
schaptussenGauguinenVanGogh.[…]
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LanphenbijdeNederlandsehervormdekerkinBlaricum
aanhetwerkaandeerfgooiersboomin1972(fotoHistoǦ
rischeKringBlaricum).

RustzachtGerard,inrespectvoorjebijzonǦ
deretekenwerk.”
Door:ErnstKeuken
JolandaLanphen:WezagenomeGradus
nietvaak.Hijleefdezijneigenleven,gericht
opkunst.Hijhieldvanrustenzonderdezich
vaakaf.Zoafentoekwamhijonverwachts
langsbijmijnouders.Ikherinnermijome
Gerardusvaakzittendop1knieeenschets
makendvanmensenofdepiëta.

JanBoersen:Bijdebunker,waarGerardus
destijdswoondeenwerkte,heefthijeen
voorstudiegemaaktvandeerfgooiersǦ
boom.DezewasvastgemaaktaandebetonǦ
blokkenvanhetafweergeschutvandebunǦ
ker.
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DehoutenerfgooiersboombijdeNederlandsehervormǦ
dekerkinBlaricum(fotoHistorischeKringBlaricum).

PeterenLiesLanphen:Graduswasmet
weinigtevreden.Alszijngeldopwas,ging
hijbijzijnbroersenzusterslangsenverǦ
kochtaanheneentekeningvoorf25.Dan
konhijweerevenvooruit.Indebunker
heefthijgewerktaaneengipsenwandmet
daaropeenaƟeeldingvanzevengeitjes.Hij
wasniettevredenmethetresultaaten
heefthetwerkhelemaalkapotgeslagen.Dit
totspijtvandeopdrachtgever.

JolandaLanphenvolgdedestudiebedrijfsǦ
economieaandeHEAOteUtrechtenwerkǦ
tedaarnavan1989tot2016onderandere
alsƤnancieeladviseurenprivatebankerbij
deRabobank.Vanaf2016iszijdeeigenaar
vanLanphenSupport,eenadministratiebeǦ
drijf.
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DehoutenerfgooiersboominhetportaalvandeNederǦ
landsehervormdekerkinBlaricum(fotoHistorische
KringBlaricum).

Boven:Bronzenerfgooiersboombijdemuziektent.
Onder:EenmetalenvogelgemaaktdoorLanphen,
waarschijnlijktijdenszijnstudieperiode(fotoJolanda
Lanphen,2017).


Bronnen

InterviewmetPeterenLiesLanphen,BlaǦ
ricum,20maart2017.
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Boven:Lanphen,‘Piëta’,2000(fotoJolandaLanphen,
2017).
Onder:Lanphen,tekeningvaneenboerin(fotoJolanda
Lanphen,2017).

Boven:De‘Piëta’(fotoJolandaLanphen,2017).
Onder:Lanphen,‘PaardVlekka’vanCeesRigter,BlariǦ
cum(fotoJolandaLanphen,2017).
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Lanphen,werkendaaneenhoutenreliëf(fotouitcollecǦ
tieHistorischeKringBlaricum/S.Kok).


DebunkerwaarLanpheneindjarenzestigǦbeginjaren
zeventiggedurendenegenjaarheeftgewoondengeǦ
werkt(fotoHistorischeKringBlaricum).
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Persoon en werk van architect
Theodor Wilhelm Rueter

GerbevanderWoude

Zo’ndrieǦenǦeenǦhalfjaargeledenwerdmijdevraaggestelddoordeeigenaarvan
hetbijzonderfraaiepandBussummerweg9(bijvelenbekendals‘DeVuurvogel’,
metthansweerdeoudeeneerstenaam‘Kanteclair’),eenontwerpvanarchitect
T.W.Rueter,ofernogmeerpandeninBlaricumstaandievandehandvanRueter
komen.Ikhebineersteinstantieeensgezochtinhetgemeentearchief,maaral
gauwbleekdathetdaarmoeilijkzoekenwas.Welbrachtdelijstvande
gemeentelijkeenrijksmonumentenenigsoelaas.Alzoekenderaakteikzo
gefascineerddoorhetwerkvangenoemdearchitect,datikveleboekenen
tijdschriftenhebdoorgenomen.Hetresultaatervantreftuhieraan.
Jeugdenopleiding

TheodorWilhelmRueterwerdop9september
1876 te Haarlem geboren als zoon van Georg
Heinrich Christiaan Rueter en Maria Louisa
Wijnmaan.Nadelagereschoolginghijnaarde
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
wasvoorwerkbijeenbaas.DehierdoorvrijgeǦ
komenplaatskondandooreennieuweleerling
worden bezet. Vervolgens werd Rueter meuǦ
belmaker. De liefde voor het ambachtelijke en
hetwerkeninenmethouttreơenwijinalzijn
werken aan. In de eerste plaats wilde hij prakǦ
tisch bouwen, vooral in hout, dat toen nog
goedkoopwas.Bovendienmoesthetresultaat
aangenaamvanaanzichtzijn,passenindeomǦ
gevingenindegoederelatietothetfunctioneǦ
leinterieurstaan.HijwaseengrootbewondeǦ
raarvanCuypersenBerlage.
Daarna kwam Rueter in de leer bij architect
C. B. Posthumes Meyjes sr. te Amsterdam. De
eersteschetsdiewetegenkomenindearchieǦ
venoverRueter,iseenschetsvaneenvoorgeǦ
velvaneengebouw,gedateerd1895.Eersttrad
hij in dienst bij andere architecten, zoals naar
zijn dochter Ellen (overleden 14Ǧ01Ǧ1997) verǦ
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moedde,bijPosthumesMeyesinWoudenberg.


Koloniejaren

In1901verhuisdeRueternaarBlaricum,waarhij
zichaanslootbijdeKolonievandeInternationaǦ
leBroederschap en zijn intrek nam in het koloǦ
niehuis op het huidige terrein van Torenhof.
Het bevolkingsregister van de gemeente BlariǦ
cum vermeldt dat hij zich in Blaricum vestigde
op 10 mei 1904, komende uit Hilversum; blijkǦ
baarheefthijzichtoenpaslateninschrijven.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
meubelsvoordeverkoop.
RueterwoondeéénjaarinhetgemeenschapsǦ
huis.Toendeindividualiseringtoesloeg,ginghij
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,zijneigenLangenakker(genoemdnaarde
veldnaam MeLangeAkker) te bouwen, NoolseǦ
weg 25/25A vanaf 1948 (vóór 1927 nr. 403,
1927Ǧ1948 Noolseweg 11). Vele kunstenaars naǦ
menhunintrekinzogenaamdeatelierwoningen.
In het oeuvre van Rueter zijn dergelijke woninǦ

TVE35ejrg.2017

HuisvanRueteraandeNoolseweg,april1905.

genvertegenwoordigd.Zijneersteopdrachtwas
in1901:debouwvanhethuisRolandshof,TorenǦ
laan60inBlaricum.
Begin 1900 is Rueter een aantal jaren tekenǦ
leraar geweest op de Humanitaire School te
Laren.Welkejarenpreciesismijnietbekenden
vooralsnog niet te achterhalen. Rueter ging
samenwonen met Quillaumine Françoise SluijǦ
ters, zijn buurmeisje uit Hilversum, want leden
van de kolonie trouwden in principe niet. Na
tweekinderentradhijop9mei1911inBlaricum
tochmethaarinhethuwelijk.Daarnakwamen
ernogdriekinderen.


Indepolitiek

In1914zatRueteralindeschoonheidscommisǦ
sie. Deze commissie werd ingesteld door de
gemeenteraadindevergaderingvan24decemǦ
ber1913naaraanleidingvaneenadresvanRueǦ
terenvijftiganderen.LaterwerdenditgecomǦ



bineerdevergaderingenmetLaren.
Op 27 januari 1917 vond in hotel Verver een
bijeenkomst plaats van ingezetenen die zich
interesseerdenvoorhetbehoudvanheteigenǦ
aardige karakter van Blaricum. Tijdens deze
avondwerdinprincipebeslotentotoprichting
van een ‘Vereniging tot behartiging van de
belangenderGemeente’,inhetbijzondervoor
het behoud van haar fraaiheid, karakter en
welvaart. Als adviseur werd gekozen: Th. W.
Rueter, die toentertijd lid was van de schoonǦ
heidscommissie van de gemeente Laren en
Blaricum!Redenvandeoprichtingwasdatmen
zich keerde tegen de bouw van een metaalfaǦ
briekaandeHuizerweg.Deoƥciëleoprichting
van Blaricums Schoon vond plaats tijdens een
tweedebijeenkomstop31januari1917.DeconǦ
tributie werd vastgesteld op f1. De vereniging
hadgeenpolitiekekleurenlietzichooknietin
met de politiek, ze had maar één doel: de
schoonheidvanBlaricumenomgeving.
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TheoRueter(1876Ǧ1963).

HuisvanRueter.Fotovan16mei1998.

DeinstallatievanRueteralsraadslidvondeerst
plaatsinderaadsvergaderingvan6september
1927 om 15.00 uur. Tijdens deze raadsvergadeǦ
ringlietRueteralvanzichspreken.Hijsprakde
wenselijkheiduiteenvrouwalsarmmeesterte
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
voorstelvanRueterwerdechternietgesteund.
Tijdensdeinstallatievandenieuweraadsleden
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 verǦ
standhouding tussen hem en de voorzitter
verbetering kwam. Ook de voorzitter wenste
dat.HetraadslidmaatschapvanRueterduurde
(opeigenverzoek)tot29april1932.

Rueterhieldzowelinoktober1927(toenhet
besluitwerdgenomendekermisvanaf1928te
houdenopdeeerstemaandagnade15eaugusǦ
tus) als in de raadsvergadering van 6 februari
1928 een uitvoerig betoog over de kermis. Hij
achtte de kermis een groot zedelijk gevaar en
meendedatdekermispretbijvelentotuitspatǦ
tingenzouleiden.
Rueterwas–evenalsdeandereledenvande
kolonie – principieel tegen het militarisme.
Diverse keren gaf hij tijdens de begrotingsverǦ
gaderingeninderaadaandatde‘Burgerwacht’
alleredenvanbestaanmistteenhijwildehierǦ
voor dan ook geen geld uittrekken. Voor de
werkverschaƥng had de gemeente een sysǦ
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
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Boven:PandenvanRueteraanhetBinnendoor,anno2003.
Onder:PandvanRueteraandeNaarderweg,anno,2003.

behoefte, lager inschrijven dan anderen die
eengrootgezinhaddenteonderhouden.HierǦ
door, zo vond hij, zouden juist degenen die


zulkshetmeestnodighebben,vandewerkverǦ
schaƥng worden uitgestoten. Ook hier weer
desociaalbewogenmens.
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Boven:PandenvanRueteraanhetBinnendoor,anno2003.
Onder:PandvanRueter,Naarderweg3,anno2003.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Rueter
verschillende joodse onderduikers gehuisvest.
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Onder hen was de in Blaricum bekende huisǦ
arts B.F. Catz. Zijn kleindochters vertelden dat
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Hut‘HetSchooƦe’,Noolseweg53,ontwerpRueter.

hij zijn huis daartoe grondig had aangepast en
een aparte ruimte had aangebracht. In deze
ruimtewerdenfoto'saangetroơen,waarvanze
het bestaan niet kenden. Vele tekeningen zijn
volgens de familie vermoedelijk verloren geǦ
gaan, doordat Rueter aan zijn dochter de opǦ
dracht had gegeven alles na zijn dood te verǦ
branden. Het is niet bekend in hoeverre door
haaraandiewensgehoorisgegeven.


InvloedvanDeBazel

Via zijn broer Georg Rueter en schoonzus GeǦ
rarda RueterǦde Lang kwam Theo Rueter in
contact met de theorieën van de bekende arǦ
chitect De Bazel. Deze was een ijverige propaǦ
gandist voor tuinsteden. In 1897 gaven De BaǦ
zelenGeorgRueterinAmsterdameenVahanaǦ
cursus,waarbijDeBazelenLauwerikshuntheǦ
osoƤschelevensbeschouwingenuitdroegen.Zij
maakten gebruik van geometrische systemen
en toonden sterke voorkeur voor Egyptische
enOostersekunst.GeorgRueternamdewijze



van tekenen op ruitjes papier van De Bazel en
Lauweriks over en deze methode treơen wij
ookweeraanbijTheoRueter,dieallesopruitǦ
jespapiervan7mmuittekende.Hijbereiktezijn
ritmeringdooralleseenveelvoudvan7telaten
zijn.
DearchitectenDeGroot,Lauweriks,DeBazel
en Berlage waren de belangrijksten die zich
bezighielden met een nieuwe ‘vormopbouw’
door het ontwikkelen en toepassen van geoǦ
metrischesystemen.HieraanwerdgrotepubliǦ
citeitgegeven.Zokanmenlezendatarchitect
Theo Rueter bij het ontwerp van een doktersǦ
woning (dr. P. Visser; Torenlaan 22; terrein ToǦ
renhof) gebruik maakte van hulplijnen, ontǦ
leendaanafmetingenvandebaksteen.VerdeǦ
re parallellen tussen Theo Rueter en De Bazel
kunnen wij bijvoorbeeld constateren aan een
vergelijking tussen het exterieur van de voorǦ
malige melkerij OudǦBussem door De Bazel uit
1903 en het exterieur van Rueters eigen huis
aandeNoolseweg(o.a.klokkenmotief).Rueter
is ook verantwoordelijk voor de bouw van,
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Huize‘Canteclair’,Noolseweg,ontwerpRueter.

veelal Engels geïnspireerde, grote villa's
(bijvoorbeeld Eemnesserweg 37). De historie
vermeldt dat hij alleen voor een schoorsteen
naarEngelandreisde.
Later ging Rueter dus hoger op: de nieuwe
pastorie,Gooiselandhuizen,derestauratievan
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 LaǦ
ren heb ik al zo’n 60 panden van Rueter kunǦ
nentraceren.


Deelnemingaanprijsvragen

IndeliteratuurisweinigtevindenoverRueter.
Zijn naam wordt wel genoemd bij de TroelǦ
straprijsvraag.HetbestuurvanhetNederlands
VerbondvoorVakverenigingenvroegvijfarchiǦ
tecten, onder wie Rueter, een ontwerp te maǦ
ken voor een gebouw, met bestemming van
eenvakantieǦenstudieoordvoordearbeidersǦ
beweging.Waarschijnlijkheeftdesocialistische
politiekevoorkeurvoorRueterbijgedragenaan
deze uitnodiging. In het BerlageǦarchief werd
correspondentie aangetroơen tussen Rueter
en de jury. Rueter had namelijk kritiek op het
juryrapport.OmdatH.P.Berlagelidwasvande
jurydiedeprijsvraaginzendingenbeoordeelde,
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isdecorrespondentieindatarchieftetraceren.
J. H. Mulder diende overigens het winnende
ontwerpin.
Naast deelname aan de Troelstraprijsvraag
(motto:Heide)heeftRuetervoorzoverbekend
ook materiaal ingezonden voor een prijsvraag
voordebouwvaneenopenbarelagereschool
teBlaricumenvoordebouwvaneenkamphuis
te Eemnes. Van beide prijsvragen is het motto
niet bekend. Volgens de familie heeft Rueter
ook deelgenomen aan de prijsvraag voor het
herstel vande toren van de St.ǦJanskathedraal
te’sǦHertogenbosch.ZijverteldedatzijninzenǦ
dinghetwinnendeontwerpwas.Vanwegeeen
conƪictmetdeBNAwerdhijnietindegelegenǦ
heid gesteld het project uit te voeren. Hij was
eenprincipieelmanenwasnietzomaarvanzijn
ideeënaftebrengen.


Eenveelzijdigman

De familie benadrukt dat Rueter een echte
‘rietbouwer’ was. Zijn voorkeur voor de rietǦ
bouw heeft geleid tot een terugloop van opǦ
drachten. Waarschijnlijk heeft Rueter zich dan
ook niet uitsluitend tot de rietbouw kunnen
beperken vanwege de Ƥnanciële zorgen voor
zijn gezin. Dit zou dan ook de verklaring kunǦ
nenzijnvandediversiteitvandepanden,ontǦ
worpen op zijn tekentafel. Een paar voorbeelǦ
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Huize‘TheGoldenWest’,Noolseweg,ontwerpRueter(coll.SKok)

den Torenlaan 29 en 31 (drukkerij De Vrede),
Eemnesserweg 37, de hele hoek van BinnenǦ
door 3/B tot en met Naarderweg 7, Dokter
Catzlaan 2/B (Merelhof), Schapendrift 79 (Rust
Wat), Grenslaan 3 (Klein Wahnvliet), NoolseǦ
weg53en55en,zoalshiervoorreedsvermeld,
Bussummerweg 9, naar mijn mening een van
defraaistepanden.
Rueter heeft opdrachten uitgevoerd in vele
plaatseninonsland(Gorssel,Nijmegen,HilverǦ
sum, Huizen, Eemnes, Helmond,Zwolle, AlmeǦ
lo, Aerdenhout, Amsterdam, Bloemendaal,
Noordwijk aan Zee en Hattem). Zelfs heeft hij
eenopdrachtuitgevoerdvooreenhuisinZuidǦ
Afrika.
Rueter was een veelzijdig man. Ontwerpen
van meubels, interieurs, ornamenten, tuinen,
tuinsteden, koper beslag, gesmeed ijzer, beǦ
werkteramen,bloemenvazen,kandelaars,een
bloemenbak en zelfs een kano completeren
zijnoeuvre.





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
KringBlaricumenschrijftregelmatiginhetblad
vandeKring.

Bronnen
ArchiefgemeenteBlaricum
ArchiefgemeenteLaren
ProvincieNoordǦHolland(mevr.F.G.E.HellenǦ
doom)
MevrouwA.GeervlietǦBurggraaơ
ArchitectKarelLoeơ
ArchiefNederlandArchitectonischInstituutte
Rotterdam
MevrouwG.F.Rueter
BewonerspandenvanRueterteBlaricumen
Laren
MevrouwBruin
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GrafvanTheoRueteropdeAlgemeneBegraafplaats
Woensberg.
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Lou Loeber, kunstschilder, tekenaar, illustrator, etser
en glasschilder

MariaBoersen



BeginjarentachtighebikonderzoekgedaannaardeKolonievandeInternationale
BroederschapteBlaricum.Tijdensdatonderzoekbezochtikhetverzorgingstehuis
‘DeBeukelaer’inBlaricumaandeTorenlaandat,naverwijderingvandegebouwen
vandeoorspronkelijkeKolonievandeInternationaleBroederschap,opdezelfde
plaatsgebouwdwas.EenpaardamesverteldendatmevrouwKoningǦLoeber
informatiekongevenoverdekolonie.Ikkloptebijhaaropdedeur.Iktrofeen
buitengewoonaardige,zeerbescheidenensympathiekedameopleeftijdaan.Wat
erbesprokenisweetiknietmeer,maarweldatikjarenlaterinhetCentraal
MuseumteUtrechteenschilderijzag,hetkerkjeteLaren,vanLouLoeber.De
mevrouwdieikjarengeledeninBlaricumgesprokenhadenwaarvaniktoenniet
wistdatzijschildereswas.MijnbelangstellingvoordeschilderesLouLoeberwas
gewekt.
LouiseMarieLoeber

LouiseMarie(Lou)Loeberisgeborenop3mei
1894teAmsterdam.Zijwasdeoudstedochter
van Carl Gerhard Loeber, een rijke papierfabriǦ
kant,enCharlotteLandré.NaLouwerdennog
twee meisjes en vier jongens geboren. In 1901
verhuisdedefamilieLoebervanuitAmsterdam
naar Blaricum en ging wonen in de voor hen
gebouwdeVillaZonnenhoefaandeEemnesserǦ
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 onderwijsinstelǦ
lingopterichten.Dezeinstellingzouaandacht
moeten besteden aan het individuele kind. De
heer Loeber richtte daarom in 1905 de N.V.
Gooische Schoolvereniging op. Tijdens de opeǦ
ning vertelde hij: Hetopzwepentothogecijfers
of het kunstmatig inpompen van geleerdheid
kunnen het kind niet vormen tot mens, doch
ontwikkelendonderwijsishetbestedatmende
kinderenkanmeegeveninhetlevenenhunaldus
dekrachttegevenzelfstandigverdertegaan.1In
1907kreegdeschooleeneigenschoolgebouw
aandeOudBlaricummerwegteLaren.
In het gezin Loeber kregen de kinderen een



zorgeloze jeugd in een vrijzinnige en liberale
omgeving.EnuiteraardhaddeinBlaricumnog
levende koloniegeest van de Kolonie van de
InternationaleBroederschapvanprofessorVan
Rees daar invloed op. Er was belangstelling
voorantimilitarisme,muziekenkunst.Devader
van Lou Loeber had goede contacten met de
kunstenaarswereld van Laren en Blaricum. En
medeopgronddaarvankoosLounademiddelǦ
bareschoolvoorhetkunstenaarschap.2

Kunstzinnigeopleiding
Lou kreeg vervolgens schilderlessen bij de in
Laren wonende kunstschilder Co Breman die
voorzittervandeKunstenaarsverenigingLarenǦ
Blaricum was. Ook volgde zij lessen bij kunstǦ
schilder August Legras, medeoprichter van de
Gooische Schoolvereniging. Legras adviseerde
vaderLoeberomeenateliervoorLouindetuin
tebouwen.Datgebeurdein1913.EenvervolgǦ
opleidingkreegLouaandeRijksacademievoor
BeeldendeKunsteninAmsterdamvan1915tot
1918. In die periode woonde zij in het meisjesǦ
pensionvanSuzeBauer.Suzewaseenzusvan
dekunstenaarMariusBauerenvandearchitect
Willem Bauer, die in de kolonie Walden woonǦ
deenkoloniehuizenontworpenhad.Suzewas
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LouLoeber(BeeldbankHistorischeKringBlaricum).


BerthadeGraaf(kunstcollectiegemeenteBlaricum,
GerbevanderWoude).



een regelmatige gast in Walden.3 Met Suze,
eensociaalbewogenvrouw,bezochtLouarme
buurten. In Amsterdam raakte Lou bevriend
met medeleerling Elly Tamminga met wie ze
altijd bevriend zou blijven. Elly was weer beǦ
vriend met de politiek en maatschappelijk geǦ
ëngageerde kunstenaar Karel Luberti die Toon
Verhoef genoemd werd. Toon had socialistiǦ
sche kunstopvattingen en beïnvloedde Elly en
ook Lou Loeber. De vierjarige opleiding verliet
Lounadriejaar.ZijvonddeopleidingteconserǦ
vatief.DaarnakreegzelesvandeLarenseschilǦ
deres Hans van Santen die de RijksnormaalǦ
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. DaarǦ
doorwerdhaarwerkaanmerkelijkstrakkervan
vormensoberdervankleur.
Bijde,aandeDorpsstraatinBlaricumwonenǦ
de, kunstverzamelaar Sal Slijper maakte ze
kennismetdewerkenvanMondriaan.ZeraakǦ
temetnamegeïnspireerddoorDeRodeMolen,
een schilderij dat door Mondriaan in 1911 geǦ
maaktwasenvervolgensverkochtaanSalSlijǦ
per.MetdeinBlaricumwonendeBartvander
Leckhadzijnauwelijkscontact.InhaarherinneǦ
ringenschrijftzijhierover:
Ikleerdehempaskennen,toenhijinBlaricum
128

kwamwonen,dichtbijons,hetcontactgingniet
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 gesproǦ
ken. Ik mengde me trouwens nooit in het geǦ
sprek, was daar te verlegen voor. Van der Leck
was 18 jaar ouder dan ik en ik voelde hem ver
bovenmestaan.Nadeoorlogbenikeenkeerop
zijn atelier geweest. De invloed van Mondriaan
enVanderLeck,dieineenaantalvanmijnschilǦ
derijen te zien is, kwam zowel door geestverǦ
wantschapalsookregelrechtdoorhunwerken.4

HuwelijkmetDirkKoning
LouLoeberleerdein1927deschilderenastroǦ
loog Dirk Koning kennen die in Blaricum was
komen wonen. Zij hadden veel gemeenschapǦ
pelijke kenmerken: ze schilderden progressief
en ze waren paciƤstisch, socialistisch, vegetaǦ
risch en geheelonthouder. Lou Loeber en Dirk
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Villa‘Zonnenhoef’,Eemnesserweg36(websiteBijzonderBlaricum).

Koningtrouwdenin1931enbleveninBlaricum
wonen. Eerst in een eigen woning met atelier,
laterineendeelvanVillaZonnenhoefenvanaf
1955 in een tweeǦonderǦeenǦkapǦwoning aan
Schoolstraat15.Eindtachtigerjarenverhuisden
zij naar bejaardentehuis De Beukelaer aan de
TorenlaanteBlaricum.DirkKoningoverleedin
1978enLoeLouberin1983.5


Socialistischeinvloed

In de twintiger jaren wilde een aantal commuǦ
nistische en sociaaldemocratische kunstenaars
niet alleen discussiëren over socialistische
kunst maar zelf socialistische kunst scheppen.
Daaromwerdop6maart1927deSocialistische
Kunstenaars Kring (SKK) opgericht. Het doel
van de kring was: DekunstenaarsdiedeverweǦ
zenlijking van het socialisme als beginsel aanǦ
vaarden, te vereenigen, ten einde de socialistiǦ
schegedachteindekunstuitingenvanonzentijd
te bevorderen en te streven naar opheƥng van



de bestaande scheiding tussen kunstenaar en
maatschappij. Zij stelt zich voorts ten doel, de
socialistischearbeidersbewegingtedienenende
geestelijkeenstoơelijkebelangenharerledente
behartigen.6 Deze doelstelling betekende dat
de SKK een kring was die socialistische kunst
en integratie van de kunstenaar en de maatǦ
schappij bevorderde maar ook een politieke
club was. Dat leverde veel discussie op. Wat
wasnusocialistischekunst?DeinLarenwonenǦ
de kunstenaar Peter Alma vond dat een sociaǦ
listisch kunstenaar eigenlijk alleen maar de
klassenstrijd als onderwerp kon kiezen, Lou
Loeber vond dat de klassenstrijd het middel is
omhetsocialismeteverwerkelijkenendatdie
strijd niet het socialisme zelf is. Socialistische
kunstkonvolgenshaardanookpasineensociǦ
alistische gemeenschap ontstaan wanneer er
geen klassen meer zijn en ook geen klassenǦ
strijd.7LouLoebervondkleur,vormencompoǦ
sitie belangrijk: De socialistische kunst wil het
beeld zijn van de tot zichzelf gekomen, d.i. tot
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Schilderij‘HetSpookhuis’(kunstcollectiegemeenteBlaricum,GerbevanderWoude).



rust gekomen geest en zij gebruikt daartoe niet
meer de wilde ongebonden verftoetsen van imǦ
en expressionisme, maar zuivere, vlak uitgestreǦ
kenkleureninzuiverbepaaldevlakken.8
In1930werdinhetStedelijkMuseumteAmǦ
sterdamdetentoonstellingSocialistischeKunst
Heden gehouden. Er was onder andere werk
vanGerritRietveldenToonVerhoeftezien.De
tentoonstellingwasbedoeldom:
x eenbeeldtegevenvandeinvloedvansociǦ
alismeenarbeidersbewegingopkunst
x aandacht te schenken aan de waarde van
de saamhorigheid tussen scheppende kunǦ
stenaarsenstrijdendproletariaat
x een overzicht geven van en inzicht in de
voortbrengselen van de nieuwe socialistiǦ
schecultuur.
BijdeopeningwerdaangegevendatdesocialisǦ
tische kunst er nog niet was, maar de voorboǦ
denwel.Erkwamkritiekenuiteindelijkwerdde
SKKin1934opgehevenomdatdepolitiekecomǦ

130

ponentbinnendeSKKniettehandhavenwas.
De SDAP, waar Lou Loeber in 1925 lid van geǦ
worden was, droeg het volgende kunstbeleid
uit:
x sociaalǦdemocraten in aanraking met kunst
brengen
x kunstlatenmakeninopdrachtvandesociǦ
aalǦdemocratischebeweging
x sociaalǦdemocratische bijeenkomsten laten
opluisteren met amateuristische kunst en
lekespel.

Lou Loeber zocht, mede onder invloed van
Verhoef,naareensamengaantussenmoderne
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
exemplarenvaneenkunstwerktemaken.Ook
wilde ze daardoor een schilderij als speculatieǦ
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Houtskooltekening‘HetSpookhuis’(kunstcollectiegemeenteBlaricum,GerbevanderWoude).



object minder aantrekkelijk maken. Omdat de
schilderijen uiteindelijk toch te duur bleken te
zijn voor de arbeidende klasse en het bestaan
vanmeerexemplarenvaneenschilderijerniet
voor zorgde dat de speculatieafnam,schilderǦ
de zij na de Tweede Wereldoorlog meestal
weereenenkelexemplaar.9

HetwerkvanLouLoeber
Loeberwaskunstschilder,tekenaar,illustrator,
etser en glasschilder. Een veelzijdig kunstenaǦ
res.Voor1920schilderdeLouLoebernaturalisǦ
tischenexpressief,nadietijdlegdezehetacǦ
centopvormen,kleurenencompositie.
DegemeenteBlaricumheefteenaantalschilǦ
derijenentekeningenvanLouLoeberinbezit,
deels door Lou Loeber zelf geschonken. Een
daarvan is het schilderij, olieverf op doek, geǦ
naamdHetSpookhuis.Ookheeftdegemeente
eenhoutskooltekeningoppapiervandatzelfde
spookhuis.HetzijnaƟeeldingenvaneenboerǦ



derij in Blaricum die HetWonderhuisgenoemd
wordt.InHetWonderhuiswoondehetwonderǦ
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 verhaalin
Tussen Hei en Wei over het wondervrouwtje
vanBlaricum.Zijvermeldtonderanderedathet
wonderhuis een kleine boerderij was die vroeǦ
ger stond op de driehoek tussen de AngeǦ
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 geǦ
maakt.Opzevenjarigeleeftijd(1901)heeftLou
het wondervrouwtje ontmoet. Het wonderǦ
vrouwtje vertelde aan de moeder van Lou dat
zijgenezendekrachthadenzijboodhaardienǦ
sten aan voor het geval de kinderen eens iets
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AtelierwoningvanLouLoeber(fotoGerbevan
derWoude).


Schilderij‘Groeikracht’(kunstcollectiegemeenteBlariǦ
cum,GerbevanderWoude).



zouden mankeren. De moeder van Lou heeft
daar geen gebruik van gemaakt. In Blaricum
werd verteld dat het wondervrouwtje die bijǦ
zonderegavenhadomdatzemetdehelmgeǦ
borenwas.10
In1927verscheeninBlaricumeengedichtenǦ
boek met geometrisch gevormde Ƥguren van
LouLoeber.BijdegedichtenvanFranketekenǦ
de Loeber aƟeeldingen van beesten en speelǦ
goed. Ook komen prenten over een interieur
met zonnestraal, een lezend meisje, regen,
sneeuwpretenSinterklaasvoorinhetboek.


Conclusie

LouLoebermaakteschilderijenvanlandschapǦ
pen, stadsgezichten, fabrieken, menselijke
Ƥgurenenstillevens.OokmaaktezeveeltekeǦ
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
twintigerjarenvandevorigeeeuwvereenvouǦ
digde landschappen en objecten. Daarbij geǦ
bruikte ze omlijnde vlakken die ingevuld werǦ
den met contrasterende kleuren. In de kunstǦ
geschiedenis heeft Loebers schilderkunst een
plaatsgekregenalsuitingvaneensocialistische
kunstideologie.11

Maria Boersen is historica, was voorzitter van
TussenVechtenEemenredactielidvanhettijdǦ
schrift.Zijiswerkzaamalscoördinatorendocent
geschiedenisinhethogerberoepsonderwijs.
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Vijf bijzondere schilderijen van David Schulman
31 oktober 1881 Hilversum – 21 oktober 1966 Laren




DavidSchulman was een kunstschilder uitdeLarense School. Hijschilderde,aquarelleerde en teǦ
kende in impressionistische stijl. Met name zijn winterse dorpsgezichten en door zon beschenen
Gooiselandschappenzijnbekend.HijwaslidvanverschillendeverenigingenzoalsdeKunstenaarsǦ
verenigingLarenBlaricum.OokbekleeddehijverschillendebestuursfunctiesenorganiseerdetenǦ
toonstellingen.Schulmanwasautodidact,maarheeftweladviesgekregenvandeLarenseschilder
AlbertNeuhuys(1844Ǧ1914).SchulmanwoondeinLaren,maarhijheeftookinBlaricumgeschilderd.
In de publicatie CouleurLocalekunstcollectiesvandeBEL gemeenten vertelt burgemeester Joan
deZwartǦBlochdathetschilderijHooitijdinEemlandhaarfavorieteschilderijis.Nietalleenvanwege
het kleurgebruik en de schoonheid van het landschap, maar vooral omdat het een typisch BEL
kunstwerkis:eenLarensekunstschilderdieeenschilderijmaaktevanEemnesdatnubehoorttot
hetBlaricumsekunstbezit.DaarkannogaantoegevoegdwordendatveelBlaricumseboerenland
bezateninEemnesenhetmogelijkisdaterBlaricumseboerenophetschilderijstaan.
EenvoorbeeldvaneenwinterlandschapinBlaricumishetschilderijmetboerderijenopdehoek
KruislaanǦMiddenwegteBlaricum.Ditschilderijismei1945gegevenaandefamilieGeurtdeJong
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 familieMonker woonde in die tijdin het inmiddels afgebroken ‘witte kasǦ
teeltje’aandeBergweginhetweilandtegenoverhethuidigerestaurantBellevue.GeurtdeJong
woondemetzijnvrouwendochterindeboerderijopLangeweg5.
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Paginahiernaast:HooitijdinEemland.
Boven:Huisbijdeberg(sepiatekening).
Onder:HavenvanMuiden(olieverfschilderij).
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Boven:SneeuwoverBlaricum,ongedateerd.
Onder:BoerderijenhoekKruislaan/Middenweg.
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Freddie Langerer en Eelco ten Harmsen van der Beek,
makers van mooie en brave kinderboeken

FritsBooy

WieheefterinzijnjeugdjarennietgenotenvandeavonturenvanFlipje,het
fruitbaasjevanTiel?Inveleharmonicaboekjeswerdendebelevenissenvandit
braveventjeenzijndierenvriendjesoprijmbeschreven.Maarwiedeze
beeldverhaaltjesschreefoftekende,wasbijdejeugdnietbekend.Hetwaseen
artistiekechtpaardatdeavonturenvanFlipjeendezijnen,maarookandere
kinderboeken,zogeliefdbijvooraljongekinderenheeftgemaakt,endatjarenlang
inBlaricumwoondeenwerkte.
Dat artistieke echtpaar bestond uit Johanna
Frederika (Freddie) Langeler (1899Ǧ1948) en
Eelco Martinus (Eelco) ten Harmsen van der
Beek(1897Ǧ1953).Indejarentwintig,dertigen
veertig van de vorige eeuw vervaardigden ze
ieder voor zich   maar soms ook samen  
mooie en brave leesǦ en prentenboeken voor
de jeugd en illustreerden of bewerkten ze kinǦ
derboekenvananderen.


Aƨomst en jeugd

Freddie Langeler was het enige kind van een
onderwijzer uit AmsterdamǦZuid. Haar vader
stierf,toenzijnogergjongwas.Zewerddoor
haarmoeder,dieuiteengegoedefamiliestamǦ
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
zeeenlieveenromantischestijl,indietijdzeer
geschiktgevondendooruitgeversvanprentenǦ
boekenvoorkleinekinderen.
In1914ontmoetteFreddieophetstrandvan
WijkaanZeeEelcotenHarmsenvanderBeek,
dezoonvaneenapothekeruitAmsterdam.De
jongemanwerd–zoalsvelemannennahem–
op slag verliefd op het frêle en beeldschone
meisje.SindsdienwarenzeogenschijnlijkonafǦ
scheidelijk.
Eelco’s ambitieuze vader had graag gewild
datzijnzoonookapothekerofmisschienzelfs
artszouworden,maarEelcohadandereambiǦ

ties.OokhijkongoedtekenenenhijgingdaarǦ
om na zijn hbsǦexamen 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 opǦ
drachten genoeg, doordat uitgeverijen en reǦ
dacties in die tijd nog maar weinig gebruik
maakten van foto’s als illustratiemateriaal.
EelcomaaktevoorveleboekenenbladentalloǦ
zetekeningenevenalslaterzijnjongeretijdgeǦ
noot en collegaǦtekenaar Eppo Doeve, die ook
inBlaricumwoonde.
Het jonge stel verdiende al snel zo veel, dat
ze konden gaan samenwonen op een ruime
etage aan de Amstel in Amsterdam. Ze vormǦ
deneenmondainpaarenvertoefdenregelmaǦ
tigopbekendeplaatsenwaarkunstenaarstoen
bijeenkwamenzoalshotelǦrestaurantAmericain
endekunstenaarsverenigingenDeKringenArti
etAmicitiae,waarvanzelidwaren.Daarwaren
ze altijd omringd door vrienden, collega’s en
aanbiddersvandemooieFreddieenbewondeǦ
raarsvandescherpspottendeEelco.ZeverbleǦ
ven ook vaak in Parijs, Menton en andere oorǦ
denwaardeartistiekeeliteenhunrijkebewonǦ
deraarszichindietijdkostelijkvermaakten.


Naar Blaricum

Toen Freddie in 1926 in verwachting bleek,
beslotenzijenEelcotetrouweneninhetzelfde
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FreddieenFritziin1932inAmsterdam.


Villavan1902(toen‘Azeickkan’geheten),Achterom13
teBlaricum.

jaar te verhuizen naar het landelijke Blaricum,
waar andere kunstenaars als Co Breman, Rie
Cramer, Eppo Doeve en Lou Loeber al woonǦ
den en werkten. Ze betrokken de villa Azeick
kanopAchterom13,diein1902gebouwdwas
voor de kunstschilder Evert Pieters, die deze
naam (naar een broederschap van Antwerpse
schilders) eraan gaf. Marten Toonder woonde
enwerkteerlaterook.Ookhierontmoettenze
vele vrienden en bekenden uit de artistieke
wereld. Eelco schaakte graag met hen in een
cafeetje en ’s avonds trof men elkaar in HamǦ
dorơ of op De Kring in Amsterdam, waarnaar
meteigenauto’swerdvertrokken.
In1927werddochterFrederikeMartine(Fritzi)
geboren,diezichlaterzouontwikkelenalstekeǦ
naresendichteres,enin 1930 kwam zoonHenǦ
drik (Heintje), die ook tekentalent had, maar
laterlieverdeplayboyuithing,almaaktehijwel
eenseenvertaling.Wegensdezeuitbreidingen
de geplande inwoning van Freddies moeder
verhuisdehetgezinnaareenruimerhuisinBlariǦ

cum: De Kallebas, Langeweg 7. Daar verwende
omaLangelerhaarkleinkinderenevenschromeǦ
lijkalszehaardochterhadverwend.
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
ombeeldverhalenoverdeavonturenvanFlipje,
het fruitbaasjevan Tiel, voor de jeugd te tekeǦ
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 vervaarǦ
digd; een arbeider verdiende toen gemiddeld
f25indeweek!
Er werd zoveel met Flipje verdiend, dat een
oudewenskonwordenvervuld:hetlatenbouǦ
wenvaneenmooieenruimewoning.Vooreen
stuk grond aan de Torenlaan (perceel 23A)
ontwierparchitectKlaasvandenBerg,leerling
van Dudok, in 1930 een grote, fraaie villa. Het
werd een moderne woning met een grote
woonkamer met hoge ramen, met ruime ateǦ
liers en een Piet ZwartǦkeuken (Ƥrma BruynǦ
zeel), alles onder een blauw pannendak. Er
waren verder een mooie tuin met een vijver,
eengroteneentheehuis.FritzienHeintjehielǦ
denerhonden,konijnenenmuizen.Dezezeer
vrij opgevoede kinderen maakten het dorp
onveilig metallerlei streken, waarbijook buurǦ
jongen Tonio, de zoon van de toen bekende
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Villa‘DeKallebas’,Langeweg7teBlaricum.

kinderboekenschrijver A.D. Hildebrand, nauw
betrokkenwas.
De villa staat er nog steeds en is na 1953 inǦ
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 prentenǦ, leesǦ en reclameboekjes nam
sterkaf,zekertoenFreddieenEelcohetvertikǦ
tenomzichaantemeldenbijdeKultuurkamer.
Eelcohadookgeenzinmeeromhumoristische
verhalen over Flipje te maken, zodat het wel
erg rustig werd in de villa aan de Torenlaan.
OokbuitenshuisvielweinigleuksmeertebeleǦ
ven: uitgaan bij Hamdorơ of De Kring was er
niet meer bij en reisjes naar het buitenland
waren onmogelijk geworden. Daardoor waren
degezinsledenineensvooronbepaaldetijdop
elkaaraangewezen.
En dat viel erg tegen. De kinderen waren

ƪink aan het puberen en kregen – van huis uit
toch al niet gewend aan orde en discipline –
doorhuneigengereidgedragalsnelmoeilijkheǦ
denopHetNieuweLyceuminHilversum,waarǦ
op ze zaten. Daar kwam nog bij dat Freddie
kort voor de oorlog een nogal innige vriendǦ
schap met de jonge kunsthandelaar Hein SieǦ
denburg had gesloten. Zij had hem leren kenǦ
nen tijdens een succesvolle expositie van haar
schilderijenindeAmsterdamsegalerievanzijn
vader. Eelco moest niets van die vriendschap
hebbenenheftigeruzieswarenhetgevolg.Hij
moesterbovendienopuitomopdeƤetsbijde
boerenvanBunschotenvelegeliefdevoorwerǦ
pen te ruilen voor voedsel en Freddie bleef
vaak de hele dag met hoofdpijn in bed liggen.
OokFritzihadhetmoeilijk:zijverbleefmeestal
lezend en tekenend op haar kamer en voelde
zichonbegrepen.AlleenHeintjevermaaktezich
tijdens de oorlog goed: met vriendje Tonio
dreef hij met veel plezier en vaardigheid de
zwartehandel.
Ooknadebevrijdingwerddegezinstoestand
niet meer zoals deze was geweest. Fritzi ging
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Villavan1930(naarontwerpvanKlaasvandenBerg),Torenlaan23AteBlaricum.

naar de Rijksnormaalschool voor TekenonderǦ
wijs in Amsterdam en daar op kamers, maar
eensucceswerddatniet.In1947bezochtook
zij de Rijksacademie van Beeldende Kunsten,
maarookdaarverbleefzeheelkort.
Begin februari 1948 sloeg het noodlot hard
toe: Freddie bleek te lijden aan vergevorderde
darmkankerenstierfaltiendagenlater.


Moeizaam verder zonder Freddie

Eelco was door Freddies dood volkomen van
slag, zonder haar was zijn leven ondraaglijk
geworden. Fritzi keerde daarom terug naar
Blaricumomhaarvadertesteunen.Heindacht
er anders over: hij vertrok al gauw met zijn
moeders erfdeel maar zonder schooldiploma
voor een uitgebreide vakantie naar ZuidǦ
Frankrijk.In1949verlietookFritziBlaricumom
FranstegaanstudereninGrenoble.
MetkeihardwerkenprobeerdeEelcozichstaanǦ
detehouden,vooralmethetopnieuwvervaarǦ
digen van avonturen van Flipje. Toen hij deze
verhaaltjes in het buitenland wilde gaan uitgeǦ
ven,kwam hijinconflictmetDeBetuwe. GelukǦ
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kigkreegEelcodekansomkinderboekenvande
succesvolle Engelse schrijfster Enid Blyton te
illustreren,wanthaaruitgeverenzijwarenzeer
enthousiast over zijn tekentalent. In 1949 verǦ
scheenhuneerstekinderboekmetalshoofdperǦ
soonhethoutenventjeNoddy.Hetboekheette
LittleNoddygoestoToyland en werd een groot
succes.DeEveningStandardwildedagelijkseen
verhaaltje over het houten ventje publiceren.
VeleandereboekenoverNoddyvolgden,ookin
eenNederlandsevertaling.
Intussen was Hein terug uit Frankrijk, verǦ
maakte zich met zijn oude lyceumvrienden en
dacht er niet aan te gaan werken of studeren.
Datbevielzijnvaderallerminstenhijmelddein
1950 ook Hein aan bij de Rijksnormaalschool
voorTekenonderwijs,waardezezeerkortverǦ
bleef. Fritzi berichtte intussen dat ze zwanger
wasvaneenjongeFransmanenmethemwilde
gaantrouwen.BeidevadersvondendathuweǦ
lijk om verschillende redenen geen goed idee,
maar het werd in 1951 toch voltrokken. Drie
maanden later schonk Fritzi in Lyon het leven
aaneenzoon.
OndanksdezefamilieǦuitbreidingbleefEelco
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AƟeeldingin‘VandeWortelkindertjes’(Alkmaar,1913).

het leven zonder Freddie zwaar vinden. Hij
bleef depressief en zocht steun bij de drank.
Daarbij kwam hij ook nog in conƪict met Enid
Blyton over Ƥnanciële zaken en verbrak hij in
juli1953desamenwerkingmetDeBetuwe,omǦ
dat dit bedrijf hem bleef tegenwerken. Dat
allesbleekvoorhemteveel;indiezelfdemaand
werdhijinzijnwoningdoodaangetroơen:een
hartaanvalwashemfataalgeworden.
Eelcolietzijnkindereneenvermogenna,dat
zij na ongeveer een jaar hadden opgemaakt,
watBlaricumhogelijkverbaasdeeninhetdorp
‘de grote uitverkoop’ werd genoemd. Na de
verkoop van haar ouderlijk huis kraakte Fritzi
de villa Jagtlust op Eemnesserweg 38 in BlariǦ
cum.Dezevillawerddaarnalangetijddoorde
Amsterdamse
kunstenaarswereld
als
‘buitenverblijf’ beschouwd, waar nachtelijke
feestenveelvertierbrachten.


Kinderboeken van Freddie

Freddie en Eelco schreven voornamelijk voor
jonge kinderen. Haar werk bestaat uit diverse
soorten publicaties: kinderboekjes met reclaǦ
me,prentenboeken,verhalenbundelsenandeǦ
re leesboeken, soms vertaald of bewerkt. Er
zitten vele beeldverhalen (ook wel strips geǦ
noemd) bij. Enkele vroege uitgaven zijn: SnorǦ
ko,hetwijzekonijn,DelotgevallenvanBarendje
Kwik aan ‘t hof van Koning Suikerbuik en Bello
Blafmeier.
Ze illustreerde vele prentenboeken van onǦ




Voorkantrijmpjesboek,uitgavevanVanHouten
(Weesp,ca.1930).

deranderenAlfredListal(VandeWortelkinderǦ
tjes, 1913), Caroline van Dommelen (NaarKleuǦ
tertjesland, ca.1920), Greta van Rijn (VanApen
en Beertjes en andere vriendjes, 1928) en A.B.
van Tienhoven (De Schatten van Jantje en SinǦ
terklaaskapoentje,1928).FreddiemoderniseerǦ
devoordeAlkmaarseuitgeverijvandegebroeǦ
ders Kluitman in de jaren twintig de prentenǦ
boekenvanAlfredListal(pseudoniemvanWilǦ
lemFrederikGouwe)dooreigentekstentekeǦ
ningenzoalsVandeWortelkindertjes(1913),Het
Dwergjesfeest (1916) en De Zandmannetjes
(1925).DoordezemooieenbraveprentenboeǦ
keniszijbekendengeliefdgeworden.
Freddie illustreerde ook door haarzelf geǦ
schreven kinderboeken zoals De KabouterwinǦ
kel(1945),waarondereenaantalreclameboekǦ
jes, waarin de producten van de desbetreơenǦ
debedrijvennatuurlijkeenrolspelen.Heellief
enaardigisdereeksoveralsmensgekledeen
optredende dieren: Het HondenǦ, Het PoezenǦ,
Het BerenǦ, Het MuizenǦ en Het Konijnenboekje
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Verhaaltjein‘HetHondenboekje’(Amsterdam,ca.1948).

(ca. 1948). Deze boekjes bevatten een aantal
leuke berijmde anekdotes zoals blijkt uit Het
Hondenboekje (met een knipoog naar de werǦ
kelijkheid):
Debaanveger
Hedenwordteraangebonden
vooreentochtjeophetijs
doorwelhonderdkleinehonden:
’tGaatomdeElfǦbenenǦprijs!

TommieKefheefthetgewonnen,
och,watgingdathondjevlug;
nauw’lijkswasdetochtbegonnen,
ofdaarwashijweerterug!

Tommiegaatzijnweekgeldgeven
aandenvegervandebaan,
wanthijzegt:„Dankzijhetvegen,
kwamikhieralseersteaan!”
Enkele reclameboekjes van Freddie zijn: OudǦ
Hollandsche Kinderrijmpjes (ca. 1930) voor C.J.
van Houten & Zoon, Weesp, Job en Sijmen op
stap(mettekstvanE.BelinfanteǦBelinfante;ca.
1935) voor banketǦ en biscuitfabriek C. NieǦ
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mantsverdriet & Zonen, Vlaardingen, en Het
betoverdepoesje(ca. 1955) voor dierenvoerbeǦ
drijf Felix Kattenbrood, Den Haag. Freddie
werkte mee aan de tijdschriften Kiekeboe, De
kinderwereld en De vrouw en haar huis
(1929/1930;kindermodetekeningen)enevenals
Eelco illustreerde ze de Radiobode, het omǦ
roepblad van de AVRO. Ze schilderde ook porǦ
trettenenpersonen.ZesigneerdehaarillustraǦ
tiesvaakmet‘FreddieLangeler’.


Kinderboeken van Eelco

Eelco deed erg veel commercieel werk; voorǦ
beelden ervan zijn: RibbetikenPotterpoot (ca.
1925;voordeNutsspaarbank,Alkmaar,DeAvonǦ
turen van Flipje, het Fruitbaasje van Tiel (met
Freddie, vanaf 1936) voor jamfabriek De BetuǦ
we, Tiel, JoedeGauwdief (ca. 1940) voor zeepǦ
fabriek De Klok, Heerde, De Wonderdrank (ca.
1950)voorBlooker’scacao,Amsterdam,enHet
Toverƪesje (ca. 1950), voor Boldoot, AmsterǦ
dam. Ook illustreerde hij buitenlandse kinderǦ
boekenzoalsdeHarlekijntjeǦreeks(vanaf1921)

TVE35ejrg.2017


Voorkantkleurboek,uitgavevan‘DeKlok’(Heerde,ca.
1940).

van de Duitse schrijfster Josephine Siebe, kinǦ
derboekenvandeDuitserErichKästner(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‘HarmsenvanBeek’,‘Harmsenv.Beek’of
‘HvB’.

JoedeGauwdief
HetverhaaloverJoedegauwdiefzouvandaag
dedagechtnietmeerkunnen.HetgaatnameǦ
lijk over een neger die een pak zeeppoeder
‘Sneeuwwit’ steelt, omdat hij denkt dat hij
daarmeewitkanworden,zodatmenhemniet
meer najouwt. Hij wordt echter gepakt, doorǦ
dat hij door aanraking met het pak een witte
wang heeft gekregen! Maar de neger wordt
niet gestraft, want de verkoper van het zeepǦ
poederzegttegenhem:
Wijgaansaamdewerelddoor

Flipposcoopuitdejarenvijftig

Enikzaljegoedbetalen.
Danmoetj’overalverhalen
Datjezelfs,alsechteMoor
Toonenzultdatin„Sneeuwwit”
Zoo’nenormewaschkrachtzit.

Endanlaatjeelkenkeer
Door’tpubliekjewangbekijken
Enbetastenenbestrijken.
Enjezegt:„Hetdeedgeenzeer,
Eenbewijsdatin„Sneeuwwit”
Heelgeenscherpegrondstofzit.”

Enzijnwijmetreizenklaar,
Danbezitjezooveelcenten,
Datjeruimschootsvanjerenten
Levenkunt,welveertigjaar,
Endanwaschjeineenweek
Heeljezwartebodybleek.[!]

Flipje,hetfruitbaasjevanTiel
Het meest bekend werd Eelco door Flipje, het
fruitbaasjevanTiel.Zeervelenhebbenalskind
genoten van deze vrolijke beeldverhalen vol
avonturenvanFlipjeenzijndierenvriendjes;ze
lazen die verhalen in losse boekjes, in een alǦ
bumofzagendezeineenvoorstellingmeteen
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Flipjesalbummetingevlochtenboekjes,uitgavevan‘DeBetuwe’(Tiel,1936Ǧ1953).



ƪipposcoop.
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
jaren1930bekendwordenbijhetgrotepubliek
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
vanAlfenverzontoenhetventjeFlip,eenbraaf
jongetjemethetlijfvaneenframboosenarmǦ
pjes en beentjes van bessen en een koksmuts
op.DetoenbekendeillustratorvankinderboeǦ
kenDaanHoeksemamaaktedeeerstetekeninǦ
genvoorprentbrieƨaartenzondertekst,Henk
RotgansmaakteervoorheteersteenverhaalǦ
tje bij. De kaarten en boekjes zaten bijde proǦ
ducten.
In 1936 kreeg Eelco van De Betuwe de opǦ
dracht om Flip nieuw leven in te blazen: hij
maakte er tekeningen voor en Freddie dichtte
teksten over nieuwe avonturen van Flipje. LaǦ
ter hielpen hun kinderen mee, vooral met inǦ
kleuren. Het zijn beeldverhalen, gedrukt op
dunne stroken papier en in de vorm van lepoǦ
rello’sofharmonicaboekjes.HetwasdebedoeǦ
lingdatdezestroken–laterƤlmsgenoemd–in
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series in langwerpige albums (eerst een rood,
daarnaeenlichtblauwalbum)werdengevlochǦ
ten, zodat ze makkelijker gelezen en bewaard
konden worden. De series konden worden
verkregen met zegeltjes die uit de etiketten
vandeproductenvanDeBetuwemoestenworǦ
den geknipt en ingeleverd. De stroken kenden
nogeenanderetoepassing:zekondenalseen
soort Ƥlm worden afgedraaid in een zelf in elǦ
kaar te zetten bedrukt kartonnen theatertje,
ludiekƪipposcoopgenaamd.
Flipje is een door de Zomerfee betoverde
framboosdiemeteenluchtballonperongeluk
in Kabouterland belandt en daarna in DierenǦ
land. Daar gaat hij bij enkele jonge dieren woǦ
nen in het pension van juơrouw Schaap. De
hoofdpersoontjesuitdeverhalenzijnBertjeBig
(lui,stout,smulpaap),JasperAap(luienstout),
Kroesje Beer (braaf), Mauwmauw, een poesje
(schattig,maarweleenmuizenschrik),Flapoor
Olifant(lompenzwaar),juơrouwSchaap(altijd
bezigenopvoedend)enoomKlaas(eeneigenǦ
wijze ram, exǦzeeman en broer van juơrouw
Schaap).
DegrappigeenvaakmoraliserendebeeldverǦ
haaltjes beslaan elk tien pagina’s met onder
elkeaƟeeldinginkleureenvierregeligrijmpje.
Intotaalwerdener47seriesvanachtverhaalǦ
tjes gemaakt, die ook als gewone boekjes zijn
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verschenen.

Conclusie

HetartistiekeenpersoonlijkelevenvanFreddie
en Eelco heeft een aantal hoogteǦ en diepteǦ
punten gekend. Hun fantasie en tekentalent
warengrootenhunuitgebreideboekproductie
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 elǦ
kaar, al tekende Eelco wel wat strakker. Hun
prentenǦ en leesboeken zijn om uitgebreid te
bekijken en uit voor te lezen en voor wat geǦ
vorderdelezertjesomzelftelezen.
Vele van hun boeken, waarvan de teksten
meestal op rijm zijn, hadden succes vanwege
hun kindvriendelijke inhoud en leuke illustraǦ
ties.ZebevattengrappigeverhaaltjesmetvroǦ
lijke, gedetailleerde aƟeeldingen in heldere
kleuren.Zetonenoverwegendbravekindertjes
en aardige dieren in een beschermd milieu. Er

komen wel deugdnieten in voor, maar erg
slechtzijndezeniet,daaromwordenzesteeds
mild gestraft. De problemen in de verhaaltjes
zijn niet groot en worden altijd bevredigend
opgelost.Vooronzekleintjeszijndezeboeken
nog steeds geschikt, hoewel de meeste enigsǦ
zins gedateerd zijn, wat taal en onderwerpen
betreft.
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Frederike Martine (Fritzi) ten Harmsen van der Beek,
schrijfster, dichteres en tekenares

MariaBoersen

Doordeverschijningvanhetboek‘Jagtlust’vanAnnejetvanderZijlisFritziten
HarmsenvanderBeekvooralbekendals‘muze’en‘ƪodderdiva’vande
kunstenaarskolonieindevilla‘Jagtlust’opEemnesserweg38teBlaricum.Maar
FritziwaseenNederlandseschrijfster,dichteresentekenares.Zijheeftweinig
gepubliceerd,maarwordtdoorsommigentotdebesteNederlandstaligedichters
vandetwintigsteeeuwgerekend.Nahaardoodzijnverschillendepublicatiesmet
werkvanFritziverschenen.Daardoorkanheteenzijdigebeeldvan‘muze’en
‘ƪodderdiva’bijgesteldworden.
FrederikeMartine(Fritzi)tenHarmsenvander
Beekwerdop28juni1927teBlaricumgeboren.
Zij was het oudste kind van het kunstenaarsǦ
echtpaar Eelco ten Harmsen van der Beek en
Freddie Langeler. Haar ouders zijn vooral beǦ
kend geworden door de bij de toenmalige
jeugd populaire Nederlandse stripreeks Flipje,
het fruitbaasje van Tiel. Fitzi had een jongere
broer:Heintje.EelcoenFreddiewarendrukbeǦ
zet met hun tekenǦ en illustratiewerk. Daarom
werdendekinderenopgevoeddoorhuninwoǦ
nende oma Geertrui LangelerǦvan der Mark.
Fritzigingnaardeopenbareschoolennaarde
Gooische School te Laren. Daarna naar het
Nieuwe Lyceum in Hilversum, de RijksnormaalǦ
school voor Tekenonderwijs en de RijksacadeǦ
mievoorBeeldendeKunsteninAmsterdam.Al
dezeopleidingenheeftzijnietafgemaakt.
VervolgensgingFritzialsillustratorvoorzichǦ
zelfwerken.Zijillustreerdebijvoorbeeldin1949
dekinderserieHettreintjevan14.30vandeBlariǦ
cumseschrijverErikUyldertvoorhetAlgemeen
Handelsblad. In maart 1948 overleed haar moeǦ
der Freddie Langeler na een kort ziekbed op
jonge leeftijd. Na een jaar vertrok Fritzi naar
GrenoblewaarzezwangerraaktevandegeoloǦ
giestudentGillesdeMareschal.Zetrouwdemet
hem in Blaricum. In november 1951 werd hun
zoon Gilles geboren. Het huwelijk werd na vier
jaarontbonden.EentweedehuwelijkslootFritǦ
ziin1956metdeschrijverRemcoCampert.Dat
huwelijkwerdin1960ontbonden.1
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FritziwoondemethaarouderseerstopAchterǦ
om 13 in Blaricum. Deze atelierwoning was in
1902 in opdracht van de kunstschilder Evert
Pietersverbouwdenuitgebreid.Dearchitecten
A. Jacot en W.Oldeweit waren daarbij betrokǦ
ken. Daarna woonde Fritzi op Langeweg 7 in
het huis DeKalebas, ontworpen door de archiǦ
tectK.Elzinga.In1935verhuisdeFritzimethaar
ouders en broer naar de Torenlaan 23a, waar
haar ouders een atelierwoning hadden laten
bouwendoordeNaardensearchitectKlaasvan
denBerg,eenleerlingvanDudok.NahetoverǦ
lijdenvanvaderEelcotenHarmsenvanBeek,in
1953,bleefFritzimethaarbroerHeinkortwoǦ
nenaandeTorenlaan.Van1954tot1971woonǦ
de Fritzi in de door haar gekraakte vervallen
villaJagtlustaandeEemnesserweginBlaricum.
De manier van leven in deze villa is door het
boek Jagtlustvan Annejet van der Zijl zeer beǦ
kend geworden. Inmiddels is de veertiende
drukervanverschenen.


Het boek Jagtlust

HetboekJagtlustverscheenin1998;deonderǦ
titelvanhetboekluidt:HoeineenGooisbuitenǦ
huis de wereld openging. Het geeft een goed
inzichtinhettijdsbeeldvandejarenvijftigvan
de vorige eeuw, met name van de toenmalige
kunstzinnige avantgarde. Schrijvers als Remco
Campert, Gerard Reve, Cees Nooteboom en
veleanderenkwameninJagtlustoverdevloer.
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In het boek wordt aandacht geschonken aan
hetkunstenaarsleveninLarenenBlaricummet
als centrum hotel Hamdorơ. In deze kunsteǦ
naarsomgevingkwamendeoudersvanFritziin
Blaricum te wonen, waar zij goed pasten. FiǦ
nancieelwarenergeenproblemen:indecrisisǦ
jaren kwamen vele opdrachten voor zowel
Freddie als Eelco binnen. Het huishouden was
zoals Fritzi in haar dagboek schreef het huisǦ
houdenvanJanSteen.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 geǦ
worden tot een buitenverblijf van de LeidseǦ
pleinǦscene.3 In die tijd verscheen het interne
krantjeDeJagtlustkoerierineenoplagevanéén
exemplaar onder redactievanWouterKampert
met de wetenswaardigheden over het bonte
leveninJagtlust.
NahetvertrekvanRemcowasdetooninhet
Blaricumse buitenhuis gezet. Fritzi werd omǦ
ringd door een schare bewonderaars en beǦ
wonderaarsters.4 In begin jaren zestig werden

velenvandeindejarenvijftignogonbekende
en arme schrijvers en kunstenaars goedbetaalǦ
de en vaak bekende Nederlanders. Zo debuǦ
teerdeRemcoCampertalsromanschrijvermet
Hetlevenisvurrukkulluk,JanVrijmanwerdeen
televisietalent en verschillende kunstenaars
maaktennaamonderanderendefotograafEd
vanderElsken.5


Fritzi’s literaire werk

OokFritziwasinmiddelsbekend,zewerdbenaǦ
derddooruitgeversdiehaarwerkwildenpubliǦ
ceren.ZeverstuurdehaartekeningenengedichǦ
ten naar Vrij Nederland. In die jaren is ook het
gedicht Geachte Muizenpoot ontstaan. En daarǦ
mee maakte Fritzi naam: van haar dichtbundel
Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichǦ
ten werden in 1965 meer dan 1000 exemplaren
verkocht.6IndejarendaarnaschreefFritizivoor
VrijNederland en Tirade, maakte verhalen voor
het Algemeen Handelsblad en verzon het stripǦ
verhaalGewonePietenAnderePiet.
In1969verscheenhaartweedeverhalenbunǦ
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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klein huisje aan de Burgemeester BrouwerǦ
straat, nr. 7, in het Groningse Garnwerd. Hier
ging ze weer schrijven: in 1975 verscheen de
verhalenbundelHoenderlustenin1975dedichtǦ
bundelKusofikschrijf.
HetboekJagtlustisdeelsgebaseerdopmonǦ
delinge geschiedenis. In het dankwoord en de
verantwoording van het boek worden meer
danvijftigmensenbedankt,omdatzijherinneǦ
ringenaanJagtlustgedeeldhebben. 7Devraag
is dan natuurlijk in hoeverre mondelinge geǦ
schiedenis na meer dan vijfǦenǦtwintig jaar beǦ
trouwbaar is. En de naam van Fritzi staat niet
op de lijst, de hoofdpersoon van het geheel.

VolgensvriendinenbuurvrouwSusanRohdein
Garnwerd voelde de dichteres zich door het
relaasinhetboekpijnlijkgekwetst.8
NadedoodvanFritzizijnverschillendeboeken
verschenendiedenadrukleggenophaarwerk.
De samenstellers van het boek In goed en
kwaadschrijven over Jagtlust: De achteraf geǦ
construeerde mythes over vrije liefde en dito
geldstromen doen geen recht aan de volharǦ
dendepogingenvanHarmsenvanBeekomals
illustratorhaardagelijksbroodteverdienen.9
HierondereenvandemeestbekendegedichǦ
tenvanFritzitenHarmsenvanderBeek:


Aanmijnneerslachtigepoes,tervertroosting
bijhetoverlijdenvanzijngebroed
Goedemorgen?HemelsemevrouwPing
isUdezachtenachtbevallen,hebbendeonǦ
deugende,geheimzinnigeplantennaarbehoren
gegeurdenzijnhopelijkgeenvanuwoverige
zuigelingenaandebuilenpestbezweken?
HebtUdeinteressantenerveuzegodvruchtige
vogeltjes,vromegoedertierendemevrouw,alwel
bekeken,druktelefonerendvan:hallo,metpiet
komjeopmijntakǦodesierlijkelevendige
vogels,allemaalallemaalvoordebravepoes,
dieveelbeproefdedroevigemoeder.Javerdomd,
dezeziekte,lievebeklagenswaardigemevrouw,
iseenwrederakkerenzoveeliswelduidelijk:
ervaltniettegenoptebaren,waarzelfshet
begrafeniswezen,dieintiemehuisgenoot,die
zeerbekendeschenkerookvanlauwemelk,
opzijnverlengdeachterpotenhetter
aardebestellenwelhaastnietmeerbijkan
benen,nietwaar,damePing,radarbesnorde,
dubbelgepuntmutste,mevrouwogigepoezin?
Hetisnubetertezittenzonderweemoedin
derauwegeurigeochtendlucht,nudezonnog
tederisendegordijnenlevendigindegoede
vrolijkewind.Ohalmstaartigevoortreơelijke,
kijk,zwijgzamezwakzinnigeallerliefste,
erloopteenbelangwekkend,héélkleinmaar
bijzonderlekkerbeestjetussendekiezelstenen
onderdehemelsblauwehortensia
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In 2012 verscheen Ingoedenkwaad.Verzameld
werk.Opdeomslagstaat:
Veel van haar collega’s, onder wie A. Roland
Holst,RemcoCampert,J.BernlefenHugoClaus,
warenindebanvanhaartalent.Vanafdejaren
tachtig leefde ze teruggetrokken, schuw geworǦ
den van te veel ongewenste aandacht. Ze stond
niettoedatdeboekenoflossetijdschriftpublicaǦ
ties bij haar leven werden herdrukt. In ‘In goed
en kwaad’ is voor het eerst haar literaire werk
bijeengebracht.
Ookwordenwaarderingenvanhetwerkvan
Fritzivermeld:
Het oeuvre van Fritzi Harmsen van Beek is
bescheiden en toch wordt ze nog altijd tot de
grootse dichters van Nederland gerekend. –Ǧ J.

Bernlef,in‘DeGroeneAmsterdammer’.
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
GroeneAmsterdammer’.
Wat me in het proza en in de poëzie van Ten
HarmsenvanderBeekopvaltisaandeenekant
haargefascineerdzijndoortaalenaandeandere
kant het besef van de hulpeloosheid van elke
menselijkepogingzichvollediguittedrukken.–
JanFontijn,in‘HetParool’.
De nieuwste prozaǦpublicatie ‘Neerbraak’ van
de schrijfster F. ten Harmsen van der Beek is
subliem. – Peter van Gestel in ‘Elseviers Literair
Supplement’.
In Ingoedenkwaad is het volledige literaire
werkvanFritziopgenomen.Bijna500pagina’s.
NaastdeeerderuitgegevenwerkenalsGeachte
Muizenpoot,Watknaagt,GewonePiet en AndeǦ
rePietwordeninhethoofdstukVerspreidwerk
allerleikortestukjesprozavermeldwaaruithet
wereldbeeldvanFritziduidelijkwordt.Eenpaar
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titels: Ooit in je leven voorover gelegen met je
neus?MeneerǦachtigemantelpakken.BentUwel
goedgenoegvoordezielvaneenpoes?
Stoetenritseldingen
Fritzi was niet alleen verhalenschrijfster en
dichteres,maarhadookbeeldendetalenten.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, uitgeǦ
geven in 2015, door de samenstellers ervan,
Maaike Meijer en Joost Kircz, ruime aandacht
besteed.Indeinleidinggevenzeaandatzein
hun boek aandacht willen vragen voor al die
anderedingendieFritziHarmsenvanBeekwas
en deed behalve dichteres zijn. Er is daarom
aandachtvoorhaareigen‘stoetenritseldingen’
zoals tekenwerk, gelegenheidswerk, interieurǦ
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 aƟeeldingen van vele brieven met illuǦ
stratiesdiezijgeschrevenheeft.Variërendvan
een felicitatie voor oma tot een envelopbrief
aan haar zoon Gilles. Ook haar manier van
schrijvenvaltop:zoisereenzogenaamdeslakǦ
kenbrief aan Tita Pannekoek eind jaren vijftig,
waarindecontourenvaneenslakingevuldzijn
met letters. Fritzi tekende op allerlei voorwerǦ
pen bijvoorbeeld ook op eieren en sigaretten.
Inhoofdstuk2Eenlevenindocumenten,illustraǦ
ties en foto’s staat het leven van Fritzi uitgeǦ
beeld door middel van familiefoto’s en aƟeelǦ
dingenvandiverseillustratiesvanhaarouders.
Ook een kleurenschets van de door haar ouǦ
ders gebouwde atelierwoning aan de TorenǦ
laanstaatvermeld.EnuiteraarddiverseillustraǦ
ties van Fritzi. Hoofdstuk 3 is getiteld SpelenǦ
derwijs en gaat over Fritzi als professionele
tekenares. Naast aƟeeldingen van moeder
Freddie Langeler vinden we vele tekeningen
van Fritzi. Zij maakt prachtige muizen, zeer
verƤjndenhumorvol.Ookkaneenvergelijking
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getrokken worden tussen de FlipjeǦ
aƟeeldingenvanhaarvaderendetekeningen
die Fritzi van Flipje heeft gemaakt. Maar het
boekje dat Fritzi over hem maakte, Flipje in
Kabouterland, werd afgekeurd in de jaren vijfǦ
tig.

‘FlipjeinKabouterland’.Hetvergetenverhaal
Nadedoodvanhaarvaderschreefentekende
Fritzi een nieuw avontuur van Flipje: Flipje in
Kabouterland. Jamfabriek De Betuwe besloot
het verhaal niet uit te brengen. Men vond het
avontuur niet lieƪijk genoeg, er komt een onǦ
christelijk toverbos in voor en een muis gaat
vechtenmeteenkabouter.Datwaszestigjaar
geleden.In2015werdhetverhaalalsnoguitgeǦ
brachtalseenkleurboek.
Inhetboekjewordtookdegeschiedenisvan
Flipje, het fruitbaasje van Tiel, uitgelegd. In
1935 werd Flipje, een nieuwe reclameƤguur,
‘geboren’ bij het vijftigjarig bestaan van de
jamfabriekDeBetuweinTiel.DeƤguurFlipjeis
een framboos en heeft armen en benen van
aalbessen. Na een jaar gingen Eelco ten
Harmsen van der Beek en Freddie Langeler
nieuweFlipjeǦverhalenmaken.Flipjegaatleven
in een sprookjesachtig land met kabouters,
feeën en dieren. Hij komt meer dan honderdǦ
vijfentachtig dierenvriendjes tegen. Hij is een
wijs, moraliserend mannetje dat overal een
oplossingvoorkanbedenken.
DeavonturenvanFlipjestaanoplangestroǦ
ken van een meter, die om de potten heen
warengevouwen.DestrokenkunnenalsboekǦ
jewordengelezenofmetbehulpvandeƪippoǦ
scoop, een papieren theatertje, als ‘rolprent’
wordenbekeken.


Waardering

Nahetverschijnenvanhetverzameldwerkvan
Fritzi in 2012 kwamen ook nieuwe waarderinǦ
gen.InTZUM,eenliteraireweblogopinternet,
schrijftJoneLeusinkeenessaymetdaarineen
zeergoedonderbouwdemeningoverhetwerk
vanFritzi.Hierondereenaantalcitaten:

TVE35ejrg.2017

Daar [bedoeld is Jagtlust, MB] werd ze het
middelpunt van vele talentvolle Amsterdamse
kunstenaarsdieallen,warsvanhetvijftigerjaren
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
gepubliceerdwerdenin‘Tirade’enlater,alsbunǦ
del, bij de Bezige Bij. ‘Geachte Muizenpoot en
achttien andere gedichten’ werd een literaire
sensatieenbeleefdenogindatzelfdejaar(1965)
eentweededruk.
En:
Het gedicht heeft het karakter van een vertelǦ
ling, als alle gedichten van Harmsen van Beek.
Daarnaastzijnalleingrediëntendiehaarwerkzo
ongekendpopulairmaakten,aanwezig:deminuǦ
tieuze beschrijving van het heel kleine en onǦ
zichtbare, het bijzondere perspectief, de beelǦ
denrijkdom, de springerige zinsbouw, de vele
inversies,hetaanroepenvanhetopperwezenen
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,alsinhoudenthematiekhaargeheiǦ
meboodschapmeegeeft.
Totslot:
al kletsend in onaơe, almaar uitwaaierende zinǦ
nensteldeHarmsenvanBeekexistentiëlevraagǦ
stukkenaande orde.Overigensmetbehulpvan
een enorme belezenheid. In ’13 manieren om in
tranenuittebreken’lezenwedatzealopjeugdiǦ
ge leeftijd Spengler las: ‘Nu heb ik, in mijn prille
jeugd, lang voordat ik de Duitse taal machtig
was,OswaldSpenglergelezen,ommijnvaderte
verbluơen (en verblùft was hij), daaruit een
soort spooky voorgevoel van nevelachtig onbeǦ
hagen omtrent alles wat ik had gehoopt dat
positief zou uitvallen in mijn leven overgehouǦ
den...’
Waarderingwaseraleenaantaljareneerder.
In2003promoveerdedeneerlandica,inmiddels
hoogleraar,AnnievandenOeverophetwerk,
de poëzie en de verhalen van Fritzi Harmsen
vanBeek.VolgenshaarbeheersteFritzihetvak
volledig.InhetproefschriftFritziEnHetGrotesǦ
ke wordt een nieuw begrippenkader gebruikt.
Gangbare begrippen en oordelen worden tusǦ
sen haakjes gezet, kritisch herwonnen, omgeǦ
keerd en in een nieuw kader gezet. En dat als
eerbetoonaaneenschrijverbijwienietsis,wat
hetlijkt.10WatFritziHarmsenvanBeekschrijftis
zoverbluơendsamenhangend,zouitgewerkt,zo
doordacht. Maar ze wil geen schrijver zijn die
metgezag spreekt. Volgens Van den Oever beǦ
heerst Harmsen van Beek het ambacht. Wat
chaoslijkt,istechniek.Alsvoorbeeldnoemtze
de papieren knipsels die Fritzi maakte. Deze
knipselsplakte zeoptussendeureninJagtlust.
Het zijn ragƤjne kunstwerkjes en ze moet er
heelveeltijdaanbesteedhebben.11
De emeritus hoogleraar Maaike Meijer, die
eerder de biograƤe van M. Vasalis schreef, is
bezigmeteenbiograƤevanFritzitenHarmsen
vanderBeek.Enwellichtzalnahetverschijnen
van deze biograƤe het beeld van de muze en
ƪodderdivavervagen.
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De Singers en De Stijl
Een Amerikaans verzamelaarsechtpaar in Laren en
Blaricum

AnnevanLienden

‘Anabstractstyleisalwaysbad’.iMetditcitaatisdetoonvoorditartikelgezeten
lijktdeklooftussenhetAmerikaanseverzamelaarsechtpaarWilliamenAnnaSinger
endeabstractekunstvanPietMondriaanenanderekunstenaarsvanDeStijl,zoals
gesuggereerdindetitel,onmogelijkteoverbruggen.IndegeschiedenisvanLaren
enBlaricumzijnzoweldeSingersalsPietMondriaanenookBartvanderLeckvan
betekenisophetgebiedvandebeeldendekunst.Zeverblevenertochindezelfde
periode,ofniet?Inditartikelzalikingaanopdefactorendiemeespeeldenbijhet
bestaanvandezeschieronoverbrugbareklooftussentwee–hierrelevante–
wereldeninééndorp.InwelkekringenbewogendeSingersendeavantǦgardisten
zichinLarenenBlaricum?Wieadviseerde(n)deSingersbijhunkunstaankopen?Om
dezevragentebeantwoordenzalikomtebeginnenkortaangevenomwelke
redenenhetAmerikaanseechtpaarSingernaarLarenkwam.

Van Parijs naar Laren
Inhetvoorjaarvan1902maaktenWilliamHenry
Singer Jr. (1868Ǧ1943) en Anna SingerǦBrugh
(1878Ǧ1962)tijdenshunverblijfinParijsplannen
omnaarLarendoortereizen.Zeinformeerden

per brief vanuit de Franse hoofdstad bij Jan
Hamdorơ naar de prijs van ‘kamers met een
mooiuitzicht’indienslogement,waarzevoor
de periode van ‘eenige maanden’ dachten te
zullenverblijven.2
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Vorigepagina:WilliamSinger,‘HeidelandschapbijdeTafelbergwegteBlaricum’,1902,olieverfopdoek,102x178,5
cm,SingerLaren,schenkingKoninklijkeNotariëleBroederschapRingAmsterdam1994[94Ǧ2Ǧ1].

Interieurfotovandeeetkamerinvilla‘DeWildeZwanen’,Laren,1911.

William Singer, zoon van een welgestelde
staalmagnaat uit Pittsburgh (VS), wilde van
kindsafaanalkunstenaarwordenenkreegvan
zijn ouders de vrijheid om zich als zodanig te
ontwikkelen.Dankzijeengenereuzeschenking
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
heleverderelevenƤnancieelonaƢankelijk.
SingerskeuzevoorParijsalseersteEuropese
bestemmingwasnietverwonderlijk.Parijswas
omstreeks 1900 het belangrijkste kunstcenǦ
trum van Europa. Direct na aankomst in Parijs
schrevenWilliamSingerenzijnreisgenootMarǦ
tinBorgord,deschilderenbeeldhouwerbijwie
SingerinPittsburghschilderǦenmodeltekenlesǦ
senhadgevolgd,zichdirectinbijdeAcadémie
Julian, de vrije tegenhanger van de Ecole des
BeauxArts,waardehelftvanhetstudentenbeǦ
standuithetbuitenlandkwam.
DekeuzevoorLarenalstweedebestemming
na Parijs was begrijpelijk voor de beginnende
landschapschilder die op de internationale
kunsttentoonstellingeninhetCarnegieInstitute
in Pittsburgh werk van de Haagse School en
van Larense schilders had leren kennen. LandǦ
schappen en genrestukken van onder anderen
Hendrik Willem Mesdag, Anton Mauve, Albert
Neuhuys en Hein Kever waren onder AmeriǦ
kaanse verzamelaars zeer in trek. William SinǦ
ger wilde zich als landschapschilder verder
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ontplooiennaarvoorbeeldvandezeHollandse
meesters. Gedurende de eerste jaren in Laren
hanteerde hij de schilderstijl van de Haagsche
School: een vlotte, haast schetsmatige, duideǦ
lijk zichtbare penseelstreek en een naturalisǦ
tisch kleurpalet, waarin schakeringen van
groen,bruinengrijsoverheersen(aƟ.1).
Inmei1903verruildendeSingershunkamers
in Hotel Hamdorơ voor een huis met een vrijǦ
staand atelier op Oude Naarderweg 11. Die zoǦ
mer ontdekte William Singer via zijn NoorsǦ
Amerikaanse leraar en reisgenoot Martin
BorgorddeschoonheidvanNoorwegen.Singer
wasmeteendieponderdeindrukvandeoverǦ
weldigendenatuurenvondinhetNoorselandǦ
schap de belangrijkste inspiratiebron voor zijn
werkvanafdatmoment.Metdebouwvanvilla
De Wilde Zwanen in 1911 leken de Singers zich
deƤnitief 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(nuSingerheimengenoemd).HetechtǦ
paar Singer keerde weliswaar enkele keren
terugnaardeVerenigdeStaten,maarverbleef
gedurendederestvanhunlevenafwisselendin
Laren(laterkortetijdinBlaricum)eninOlden,
Noorwegen. De Singers beschouwden NederǦ
land en Noorwegen als hun tweede en derde
vaderland.
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MiaStark,‘DeheerSlijperenzijnMondriaans’,1933,potlood,waterverf,krijteninktoppapier,25,8x26,1cm,Singer
Laren[06Ǧ2Ǧ10].


Destartvaneenkunstverzameling
De Singers richtten hun Larense villa in met
schilderijen van Amerikaanse kunstenaars,
Franse beeldhouwers, met antiek meubilair en
wandtapijten en met de Tiơanylamp die ze in
NewYorkhaddengekocht(aƟ.2).BijdeingeǦ
bruikname van villa De Wilde Zwanen begon
Anna Singer een gastenboek. Hierin liet zij als
eersten de Larense kunstenaars tekenen met
wiezijenhaarmanindieeerstejarenbevriend
warengeraakt:ArinaHugenholtz,EvertPieters
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
EmilievanKerckhoơenEvertPieters.


Vernieuwers in Laren en Blaricum 1914Ǧ
1918
Na de eerste jaren in villa DeWildeZwanen te
Laren verbleven de Singers gedurende vrijwel
de gehele Eerste Wereldoorlog noodgedwonǦ
geninNoorwegen–alsAmerikanenkondenze
nietvrijdoorEuropareizen.InhetGooistreek
in deze periode juist een groot aantal vooruitǦ
strevende kunstenaars neer. Diverse uit België
gevluchte kunstenaars vestigden zich hier,
onder wie Gustave De Smet (aƟ. 3), Frits van
denBergheenJulesVermeire.PietMondriaan,
diesindsbegin1912inParijsverbleef,wasvoor
eententoonstellingvanzijnwerkinNederland,
toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog
uitbrak.Opadviesvanzijnfamiliedeedhijgeen
pogingenomterugtereizennaarParijs.MondǦ
riaan was in eerdere jaren al vaker in Laren
geweest, waar hij onder anderen Co Breman,
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PietMondriaan,‘JoopSiedenburgaandepiano’,1903Ǧ
1904,zwartkrijtenhoutskooloppapier,43,3x28cm,
GemeentemuseumDenHaag.


KeesvanDongen,‘Hetblauwehoedje’,voor1937,olieǦ
verfopdoek,55x33cm,SingerLaren,schenkingAnna
SingerǦBrugh1956[56Ǧ1Ǧ169].

Derk Meeles, Jan Sluijters en de Ƥlosoof MaǦ
thieu Schoenmaekers ontmoette. Vervolgens
verbleef hij tot eind 1917 op drie verschillende
adresseninLarenenhadopverschillendelocaǦ
tiesinBlaricumeenatelier.
Vanaf het moment dat Bart van der Leck in
april 1916 naar Laren verhuisde, begonnen
Mondriaan en Van der Leck hun ideeën over
hetuiterlijkendefunctievanhetkunstwerkuit
te wisselen. Dit intensieve contact leidde tot
een vruchtbare wisselwerking en wederzijdse
beïnvloeding, die op dit moment in een tenǦ
toonstelling in het Haags Gemeentemuseum
inzichtelijkwordtgemaakt.3Mondriaanwerdin
deze periode gesteund door kunstpaus H.P.
Bremmer en door de verzamelaar Sal Slijper,
die ongeveer 200 werken van Mondriaan bijǦ
eenbracht die zich nu in de collectie van het

GemeentemuseumDenHaag bevinden (aƟ. 4).
Ook een andere vooruitstrevende verzamelaar
ondersteundekunstenaarsalsHermanGouwe,
Herman Kruyder, Gustave De Smet en Quirijn
van Tiel door werk aan te kopen en hen soms
zelfsvaneenmaandelijksetoelagetevoorzien:
de sinds 1919 in Laren woonachtige verơabriǦ
kantP.A.Regnault.
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Kunsthandel Frans Buơa & Zonen

Na hun terugkeer naar Nederland kwam het
echtpaar Singer begin jaren twintig in contact
metJoopSiedenburg,diein1922eigenaarwas
geworden van de befaamde Amsterdamse
kunsthandel Frans Buơa & Zonen, sinds 1808
gevestigd in de Kalverstraat.4 Het lukte de
nieuwbakkenkunsthandelaaralgauweengoeǦ
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GustaveDeSmet,‘BrinkteLaren,avond’,1916,olieverfopdoek,113x133cm,SingerLaren,aankoopStichtingVrienǦ
denvanhetSingerMuseum,metsteunvandeVerenigingRembrandtenhetVSBFonds2000[00Ǧ5Ǧ1].

derelatieoptebouwenmetWilliamSinger.Als
diens vertegenwoordiger verzorgde hij niet
alleen tentoonstellingen van Singers werk in
zijn eigen zaak, maar ook in andere kunsthanǦ
delsinbinnenǦenbuitenland.DaarnaastorganiǦ
seerdehijhettransport,deverzekeringenhet
inlijsten van de kunstwerken, vervaardigde
fotoreproducties, publiceerde catalogi, verǦ
stuurdeuitnodigingen,plaatsteadvertentiesen
zorgdeervoordatSingersschilderijeninmuseǦ
ale collecties werden opgenomen. TegelijkerǦ
tijdhaaldeSiedenburghetechtpaarSingerook
binnen als klant. Siedenburg verkocht aan hen
vooral klassiek moderne beeldende kunst van
eindnegentiendeenbegintwintigsteeeuwdie
hij net als zijn voorgangers regelmatig in zijn
kunsthandel tentoonstelde: van Franse meesǦ
ters, onder wie de Barbizonschilders tot de
Haagse School en bekende, gewaardeerde
kunstenaars als John Macallan Swan, Lourens
AlmaTademaenMariusBauer.
Siedenburg had in zijn jonge jaren in Laren
gewoond en was in de periode 1903Ǧ1910

hoofdredacteur van het satirisch tijdschrift De
WareJacob.5Uitdietijdkendehijonderandere
Kees van Dongen, Leo Gestel en Jan Sluijters,
dieallenillustratiesvoorhettijdschrifthadden
gemaakt. Siedenburg kende Piet Mondriaan
eveneenspersoonlijk(aƟ.5).Daarnaasthadhij
in Laren Jacob (Jaap) Dooijewaard leren kenǦ
nen,dievanafdejarentwintigregelmatigmet
deSingersmeereisdenaarNoorwegenendaar
bij hen verbleef. Dooijewaard moet de verbinǦ
dingsoƥcierzijngeweesttussenSiedenburgen
de Singers. De kunsthandelaar zette DooijeǦ
waard als bemiddelaar in om Singer over te
halentothethoudenvantentoonstellingenen
bij het verkopen van aanbod uit zijn kunsthanǦ
del.
Opbasisvanzijnvooruitstrevendesmaaken
netwerk verjongde Siedenburg het tentoonǦ
stellingsprogramma van kunsthandel Buơa
doorexpositiesinterichtenvanonderanderen
KeesvanDongen,LeoGestel,ConstantPermeǦ
ke, Jan Sluijters en Matthieu Wiegman. AlhoeǦ
wel de Singers via Siedenburg ook – zij het
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ChrisBeekman,‘DrieƤgurenmethandkar’,1917,olieverfopdoek,45,2x75,3cm,SingerLaren,aankoopStichting
VriendenvanhetSingerMuseummetsteunvandeVerenigingRembrandt2003[04Ǧ1Ǧ1].


slechts zijdelings – met sommigen van deze
kunstenaars in contact kwamen, kochten de
Singersgeenwerkvanhen,terwijlAnnaSinger
een groot aantal andere kunstwerken aanǦ
schafte voor de inrichting van de nieuwe villa
NederheeminBlaricum(1937).
De enige modernist van wie de Singers via
Siedenburgeenwerkverwierven,wasHetblauǦ
we hoedje van Kees van Dongen (aƟ. 6). Dit
portret schonk Siedenburg, die het werk van
de kunstenaar cadeau had gekregen, vermoeǦ
delijkaanAnnaSingeralsdankvoordeƤnanciǦ
ële steun die zij hem geboden had toen hij in
acute geldnood kwam, doordat hij het monuǦ
mentale Portret van comtesse Anna de Noailles
niet direct kon verkopen aan het StedelijkMuǦ
seumAmsterdam.
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 deǦ
cember1946uithetregistervandeKamervan
Koophandelhadlatenuitschrijven,lijktookalle
contact met Anna Singer verbroken. Taxateur
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en organisator van veilingen Paul Brandt sr.
kocht in de jaren vijftig diverse werken voor
Anna Singer, onder andere van Johannes BosǦ
boom, Gerrit Willem Dijsselhof en Albert NeuǦ
huys.


Onverenigbare werelden: de collectie
Singer na 1956

Na de opening van het SingerMuseum in 1956
kocht Anna Singer nog diverse kunstwerken
voor de museumcollectie, onder andere van
George Hendrik Breitner enRaoul 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 uitgeǦ
breid met moderne werken van Co Breman
(aƟ. 7) en Nico van Rijn (aƟ. 8), die beiden
schilderdenmeteengestippeldetoetsinheldeǦ
reenfellekleuren.Viaschenkingenenlegaten
van diens erven kon in de jaren tachtig een
representatiefoverzicht van het werk van FerǦ
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BartvanderLeck,‘Compositie’,1918,olieverfopdoek,
40x32cm,SingerLaren,bruikleenuitparticulierbezit
[02Ǧ1Ǧ1].


JanSluijters,‘Larenslandschapmetoktoberzon’,1910,
olieverfopdoek,59x72cm,StedelijkMuseumSchieǦ
dam,inbruikleenbijSingerLaren[12Ǧ4Ǧ1].



dinandHartNibbrigruimindecollectieworden
opgenomen. Deze aanwinsten vormden de
aanzet tot een nieuw verzamelbeleid van het
museumgerichtophetwerkvandeNederlandǦ
semodernisten,metdenadrukopkunstenaars
die op enig moment in het Gooi hebben geǦ
werkt.6
Precies dat vernieuwende werk was in de
verzameling van de Singers onderbelicht, of
zelfs onbelicht,gebleven. Inmiddels zijn kunstǦ
stromingen als het kubisme, luminisme en exǦ
pressionisme goed in de museumcollectie verǦ
tegenwoordigd. Via bruiklenen en aankopen
werden de afgelopen vijftien jaar werken van
ChrisBeekman(aƟ.9),BartvanderLeck(aƟ.
10), Herman Kruyder (aƟ. 11), Otto van Rees,
LodewijkSchelƢoutenGustaveDeSmet(aƟ.
2) aan de collectie toegevoegd. Meest recent
verwierf het museum een klein schilderij van
Herman Kuijt (1893Ǧ1978). Deze vrijwel onbeǦ
kende kunstenaar heeft in de korte periode
waarin hij als schilder werkzaam was (1909Ǧ
1924), een zeer beperkt oeuvre nagelaten. BijǦ
zonderisdathijindeperiode1909Ǧ1911zijaan
zijwerktemetJanSluijters,zoalstezienisaan
Kuijts LandschapbijLaren (aƟ. 12) en Sluijters’

Larenslandschapinoktoberzon (aƟ. 13). Beide
werken stralen letterlijk door de felle kleuren
endeinkortepenseelstrekendikopgebrachte
verf. Herman Kuijt kwam in contact met Jan
Sluijters, toen de Amsterdamse schilder met
zijnnieuweliefdeGreetvanCooteninvillaVita
Nuova verbleef. Kuijts moederwas op dat moǦ
ment de pensionhoudster van het etablisseǦ
ment aan de Hilversumseweg. Op beide schilǦ
derijen is de weg tussen Hilversum en Laren
herkenbaar aan de elektriciteitspalen. Door de
opdeschilderijennogopenakkersraastnuhet
verkeeroverderijkswegA1.
Van enig contact tussen Sluijters, die van 1909
totmaart1911inLarenverbleef,endeSingers,
dieinseptember1911hunvillaDeWildeZwanen
betrokken, is vermoedelijk geen sprake geǦ
weest.EvenminhebbendeSingersPietMondǦ
riaanindeoorlogsjarenkunnenziendansenin
hotelHamdorơ.
Als resultaat van het verzamelbeleid van de
laatstedecenniatoontdemuseumcollectievan
Singer Laren nu een representatief overzicht
van de Nederlandse beeldende kunst uit de

TVE35ejrg.2017

159


HermanKruyder,‘Stierkalf’,1932,olieverfopdoek,109x132,5cm,SingerLaren,bruikleenCollectieRegnault[97Ǧ4Ǧ2].

periode 1880Ǧ1940. In aanvulling op de oorǦ
spronkelijke verzameling van de Singers doet
de huidige museumcollectie recht aan het feit
datinLarenenBlaricumveelmeergeschilderd
werd dan heidelandschappen met schapen en
boereninterieursmetmoedersenhunkinderen
alleen.7 De Gooise schilderdorpen7 bleven ook
na1900belangrijkebroedplaatsenvoordiverse
vertegenwoordigers van de modernistische
kunststromingen en waar Mondriaan cruciale
stappenzettevanuitzijnstrevennaareennieuǦ
we beeldende kunst en een van de drijvende
krachten was achter het ontstaan van DeStijl,
nu100jaargeleden.
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100 jaar DeStijl

Ter viering van het jubileumjaar van De Stijl
hebben diverse musea door heel Nederland
tentoonstellingengeorganiseerd.Kunstwerken
uitdecollectievanSingerLarenzijnditvoorjaar
en deze zomer te zien in de volgende exposiǦ
ties:
 RietveldsMeesterwerk.LeveDeStijl, Centraal
Museum,Utrecht,t/m11juni2017;
 Werken voor een betere wereld, GemeenteǦ
museum,Helmond,t/m13augustus2017;
 ChrisBeekman;deafvalligevanDeStijl,StedeǦ
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lijk Museum, Amsterdam, t/m 17 september
2017;
 Lou Loeber, De Oude School, Kortenhoef, 10
junit/m2juli2017.
SingerLaren toont dit najaar hoogtepunten uit
de eigen collectie in de tentoonstelling De
mooiste modernisten (10 oktober 2017 t/m 7
januari2018).NaastdeHaagseSchoolschilders
en de Amsterdamse impressionisten is hierin
werktezieneengrootaantalmodernistendie
in Laren en Blaricum werkzaam zijn geweest,
onder wie Chris Beekman, Co Breman, Gijs
Bosch Reitz, Leo Gestel, Ferdinand Hart NibǦ
brig, Herman Kruyder, Bart van der Leck, Jan
Sluijters en Gustave De Smet. Onderdeel van
deze tentoonstelling zijn aƥcheǦontwerpen
vanBartvanderLeck,LouLoeberenhetBauǦ
haus. In de tentoonstelling is ook aandacht
voordeexpressionistenvandeBergenseSchool
en DePloeg, met werken van Else Berg, MomǦ
mie Schwarz, Matthieu Wiegman, Jan Altink,
Johan Dijkstra, H.N. Werkman en Jan Wiegers.
Eengrootaantalvandezewerkenwerdin2014
aan de Singercollectie toegevoegd dankzij een
omvangrijke schenking van tachtig kunstwerǦ
kendoordeverzamelaarRenéeSmithuis.

Anne van Lienden studeerde kunstgeschiedenis
en museologie aan de Universiteit van AmsterǦ
dam.ZewerktealsconservatorbijhetScheringa
Museum voor Realisme in Spanbroek en bij de
ING Collectie. Sinds 2010 is ze conservator bij
SingerLaren.
Noten

van een nieuwe kunst, Gemeentemuseum Den
Haag, 11 februari t/m 21 mei 2017. Zie Hans JansǦ
sen,PietMondriaan&BartvanderLeck.DeuitvinǦ
ding van een nieuwe kunst. Laren 1916Ǧ1918. Den
Haag/Zwolle2017.
Zie voor de geschiedenis van deze kunsthandel:
Sylvia Alting van Geusau, Mayken Jonkman en
Aukje Vergeest (red.), Kunsthandel Frans Buơa &
Zonen1790Ǧ1951.Schoonheidtekoop.Zwolle2016.
Sylvia Alting van Geusau, ‘Kunst aan de KalverǦ
straat. De handelszin van de Ƥrma Frans Buơa &
Zonen’, in:KunsthandelFransBuơa&Zonen1790Ǧ
1951. Schoonheid te koop. Zwolle 2016, p. 53. Zie
ookLienHeyting,Dewereldineendorp,schilders,
schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en BlariǦ
cum1880Ǧ1920.Amsterdam1994.
RaassenǦKruimel en K. Verboeket, Reƪectie van
een collectie. Eigen bezit en toekomstbeeld. Laren
1992.
Zoals getoond in de tentoonstelling Mauve tot
Mondriaan in Singer Laren van 30 januari t/m 18
mei 2014. Zie Emke RaassenǦKruimel, Caroline
RoodenburgǦSchadd, Mauve totMondriaan.Made
inLaren.Laren/Bussum2014.

4.

5.

6.

7.




1. Anna Singer ontleende dit citaat, ‘An abstract
style is always bad. Only concrete examples can
give style’, aan de Franse Ƥlosoof en essayist
EmileChartier(1868Ǧ1951)ennoteerdehettijdens
de Tweede Wereldoorlog in haar dagboek. ArǦ
chief Singer Laren. H. Schretlen, Loving Art, De
William&AnnaSingerCollectie.Zwolle2006,p.127
enp.240,noot52.
2. Brief van W.H. Singer aan Jan Hamdorơ, d.d. 04Ǧ
04Ǧ1902,inschetsboekvanW.HSinger,particulieǦ
re collectie, Laren. H. Schretlen, Loving Art, De
William&AnnaSingerCollectie.Zwolle2006,p.46
enp.234,noot28.
3. PietMondriaan&BartvanderLeckǦDeuitvinding
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Kunstwerken uit (de omgeving van) Blaricum
OpdevolgendebladzijdenzietueenaantalkunstwerkendieinenrondBlaricumgeǦ
maaktzijn,demeesteinhetbeginvandevorigeeeuw.

EvertPieters(1856Ǧ1932),Vrouwinochtendnevel,1902,olieverfopdoekoppaneel,100x120cm(SingerLaren,
bruikleengemeenteBlaricum).
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AntonMauve(1838Ǧ1888),DeTorenlaanteLaren,1886,olieverfopdoek,52x38cm(SingerLaren,bruikleenvan
RijksmuseumAmsterdam).
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EvertPieters(1856Ǧ1932),Zomerdag,ongedateerd,olieverfopdoek,81x94cm(SingerLaren).
CoBreman(1865Ǧ1938),Namiddag,Blaricum,1903,olieverfopdoek,26x54cm(SingerLaren).
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CoBreman(1865Ǧ1938),Korenschoven(Hooipolder),1905,olieverfopdoek,44x71cm(coll.gemeenteLaren).
BartvanderLeck(1876Ǧ1958),Ploegen,1913,olieverfopdoek,55x73cm(SingerLaren).
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BartvanderLeck(1876Ǧ1958),Boerinmetkoe,1916Ǧ1917,kleurenlithograƤe,380x480mm(SingerLaren).
LouLoeber(1894Ǧ1983),RoggeveldenbijBlaricum,1921,olieverfopdoek,44x52cm,(SingerLaren).
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ChrisBeekman(1887Ǧ1964),Gezichten,1918Ǧ1919,caseïneverfopdoek,32,3x75,7cm(KröllerǦMüllerMuseum,Otterlo).
JoanCollette(1889Ǧ1958),DorpsgezichtBlaricum,1917,krijttekeningmettransparantewaterverf,488x576mm
(SingerLaren).

TVE35ejrg.2017

167

HermanKruyder(1881Ǧ1935),Degelehond,circa1929,olieverfopdoek,43x57cm(coll.gemeenteBlaricum).
LouLoeber(1894Ǧ1983),Maninatelier,1926,olieverfoppapierophardboard,51x39cm(SingerLaren).
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Sal Slijper, makelaar, betrokken Blaricummer,
kunstliefhebber

RonvandenBerg

Eenkiekjeuiteenfamiliealbum.Nietsbijzonders,eenheelgewonefoto.Eenvrouw
inklederdrachtbuigtzichovernaareenjongetjeopklompentegendeachtergrond
vaneenschilderijwaarop,nietaltenatuurgetrouw,eenmolenineenniet
gedetailleerduitgewerkte,nietgoedherkenbareomgeving.Zokunjeernaarkijken.

Jekuntookheelanderskijken,metBlaricumse
ogen. En dan is die doorsnee foto best bijzonǦ
der. Want dan zie je, in Blaricumse klederǦ
dracht, de uit Blaricum aƨomstige Monique
van Dalen staan, getrouwd met de eveneens
uit Blaricum aƨomstige Henk van Driekus van
Lambert Vos de molenaar, ofwel Henk MeelǦ
muis.Naasthaar,alskleineBlaricummeruitgeǦ

dost, hun dan negenjarige zoon Tijmen (van
Henk van Driekus van Lambert Vos de moleǦ
naar).1
Hetvanrond1916daterendeschilderijachter
henisvandehandvanPietMondriaan,mogeǦ
lijk(zekerwetendoeikdatnatuurlijknietmaar
het is een verleidelijke gedachte) gemaakt,
toenhijatelierhieldinDeGroteBasseldinBlariǦ
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
bedrijfwas.Tijmen,dejongenopdefoto,isde
achterkleinzoonvanJanPuijk,delaatstemoleǦ
naar.Defotoisin2014genomeninhetLarense
SingerMuseumtijdens de tentoonstelling MauǦ
vetotMondriaan.
Mondriaan maakte meer schetsen van deze
Blaricumse molen en vereeuwigde hem drieǦ
maalinolieverf:inrood,inblauwenbijavond.3
Hetdoekmetderodemolenzataanvankelijkin
decollectievandeinBlaricumwoonachtigeSal
Slijper, die het in 1922 voor een overzichtstenǦ
toonstelling van Mondriaans werk uitleende
aanhetStedelijkMuseuminAmsterdam.Daaris
het gebleven, eerst als bruikleen, uiteindelijk
alsschenking.Alsbestuurslidvandevereniging
Blaricums Belang zou Slijper zich, een jaar of
wat later, inspannen voor het behoud van de
afgebeeldeBlaricumsemolen.
Over Slijper, makelaar in onroerend goed,
betrokken Blaricummer, kunsthandelaar en Ǧ
verzamelaarengrondleggervandeMondriaanǦ
collectie in het Haags Gemeentemuseum, gaat
ditartikel.
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SalSlijperrond1965.

Amsterdam

De
AmsterǦ
damse makeǦ
laarSalSlijper,
zo wordt hij
nog wel eens
aangeduid in
publicaties
waarin
hij,
meestal
in
verband met
Mondriaan,
wordt
geǦ
noemd. Maar
iemand die de
laatste 54 jaar van zijn leven in Blaricum heeft
gewoond, die mag je toch echt wel BlaricumǦ
mer noemen, ook al is hij dan in Amsterdam
geboren. In januari 1884, als Salomon Bernard
Slijper,opeennadejongstevandezevenkinǦ
deren van Bernard Ezechiël Slijper (1843Ǧ1903)
enElisabethBenedictus(1851Ǧ1888).Hetjoodse
gezin woonde ten tijde van Sals geboorte in
een bovenhuis aan de Amstel, tegenover de
plek waar een paar jaar later, in 1887, theater
Carrézijn deuren zouopenen. Vader verdiende
eenruimbelegdeboterhamindediamanthanǦ
del. Na het vroege overlijden van zijn vrouw –
zewerdmaar37–hertrouwdehijmethundan
twintigjarige Duitse dienstmeisje Mathilda CoǦ
hen (1869Ǧ1943). Met haar kreeg hij nog twee
dochters. Saillant detail: ook Sal zou later met
z’nhuishoudster(?)trouwen.
DejongeSalomonSlijperhadeenbehoorlijk
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 tegenǦ
woordig een betrekking met aanzien. Maar
kennelijkwashijgeenechtecarrièrejager,want
hoewel hij het goed deed bij die voorganger
van ABNǦAmro, hield hij het al na enkele jaren
voor gezien. Sal kon niet goed tegen werken
opzo’ngeslotenkantoorentrokdewijdeweǦ
reld in – van zijn deel van de erfenis van zijn
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toen pas overleden vader kon hij zich dat perǦ
mitteren–,keerdenogevenbijdebankterug,
verbleefeentijdjebijzijnstiefmoederdienade
dood van haar man naar Duitsland was verǦ
trokken,omtenslottein1908inAmsterdamte
gaan wonen. Eerst op de Stadhouderskade,
later, met zijn ook naar Amsterdam teruggeǦ
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
dathetzijnleveneenbeslissendewendinggaf,
wantopeenplezierritje,opeenmooiezondagǦ
middag,zostelikmijvoor,kwamhijinhetGooi
terecht. Het beviel hem blijkbaar, want de zoǦ
mervan1915brachthijdoorinpensionDeLinǦ
denvan mevrouw Hannaert op Oude NaarderǦ
weg12,inLaren.4Daarleerdehij–overbekend
verhaal–PietMondriaankennen.
Verblijvend in Laren zag Slijper al gauw dat
het wat verderop nog veel mooier was. Toen
hij zich deƤnitief in het Gooi vestigde, deed hij
datdanookinBlaricum,waarhijin1916opde
veilingdeboerderijkochtvandeweduweLamǦ
bertus Rigter.5 Precies honderd jaar geleden,
op 18 oktober 1917, werd hij daar als inwoner
‘zonder beroep’ ingeschreven. Religie: NederǦ
lands Israëlitisch. Een maand eerder al had
Johanna Hamdorơ (1886Ǧ1976), Nederlands
Hervormd, zich er als ‘huishoudster’ laten inǦ
schrijven. Hoe het precies zat tussen die twee,
gaat ons niet aan, maar zij moet meer zijn geǦ
weest dan zijn huishoudster: niet zo maar zal
Mondriaan haar vanuit Parijs hebben geschreǦ
ven, hoe gezellig hij het in zijn Gooise periode
op de Blaricumse boerderij had gevonden.
‘Levensgezellin’ of ‘huisgenote’ lijkt me een
meerpassendetermvoorhaarpositie.
Behalve ‘mejuơrouw Hamdorơ’, zoals Slijper
haar aanduidde, woonde ook George Nypels6,
bekendbuitenlandcorrespondentvanhetAlgeǦ
meen Handelsblad met Slijper in de boerderij,
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MoniquevanDalenenhaarzoonTijmenvooreenschilǦ
derijvanMondriaanuitcirca1916.

‘de mooiste van Blaricum’7, gelegen op
Meentweg 195 (eigenlijk: huizing 195), alias
Burgemeester Heerschopweg 2, alias EikenǦ
laantje2.Hetgaatbijdezedrieadressen,door
Slijper wat door elkaar gebruikt, steeds om
hetzelfde
pand
tegenover
kapper/
sigarenhandel Töpfel (die er toen overigens
nognietzat).
Opdieboerderijontvinghijzijnvelevrienden
uitdekunstwereldonderwieMondriaan,dieer
later met plezier aan terugdacht, en diens
broer Louis, onderwijzer aan de Humanitaire
School in Laren. Helaas, gedwongen door z’n
opdatmomentslechteƤnanciëlesituatie–dat
is tenminste het gebruikelijke verhaal – verǦ
kocht Slijper in 19298 het pand. Dat liever dan
dat hij voor de door Helene KröllerǦMüller geǦ
boden f 5.000,Ǧ Mondriaans Evolutie uit zijn
verzameling verkocht. Hij bleef overigens wel
zittenwaarhijzat(alshuurder?).Inapril1939–

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: DorpsǦ
straat 14. Uiteraard samen met Johanna HamǦ
dorơ,huisgenotesinds1917.
Op‘uitnodiging’vandeJoodseRaadvertrok
Slijper in 1942 naar de Amsterdamse RivierenǦ
buurtominhetzelfdejaar,onopgemerkt,naar
de Dorpsstraat terug te keren. Hidde van der
PloegschreeferaleenmooistukoverinHei&
Wei;ikzalerdaaromnietoveruitweiden.9Wel
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: DasBunteLebenuit 1907 en ComǦ
positie uit 1909.10 Hier moet hij zich vergissen.
Indecatalogusvan1942zijndedoekenniette
vinden;zestaan,samenmetwerkuitdezogeǦ
hetencollectieGoudstikker,waaroverinlatere
jaren zo veel te doen is geweest, in die van
1940:nrs204en205.HijkochtDasBunteLeben,
dat in 1972 door zijn weduwe werd verkocht.
Wélin1942zouSlijperinBlaricumnogzijnbeǦ
zocht door TelegraaƦournalist Jacques Gans
die hem twee Mondriaans van Joop SiedenǦ
burg(vankunsthandelBuơaindenHaag)aanǦ
bood.‘Slijperzagkansdetweevoor75pieklos
tekrijgen’.11
Kort na de oorlog, in 1947, trouwde Slijper
dan – ik zou zeggen: eindelijk – met Johanna,
zus van architect Wouter Hamdorơ (in hun
jeugd traden ze incidenteel op: Wouter op viǦ
ool,JohannaenzusIdaoppiano)12,nichtjevan
Jan Hamdorơ van het Larense hotel. Voor beiǦ
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 SlijǦ
pers stiefmoeder Mathilda die volgens één
enkelebronin1917vanafdeNicolaasWitsenkaǦ
de was meeverhuisd? Ik denk van niet: terwijl
SlijpersookenigetijdinwonendebroerEduard
Bernard netjes in Blaricum werd ingeschreven,
is een inschrijving van Mathilda niet te vinden.
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LaarderCourant‘DeBel’,14Ǧ4Ǧ1939.

SalSlijper(1930)doorHenrivandeVelde.

Endaarkomtbij:zezatvlakvoorhaartweede
huwelijk: in 1928, met Matthijs S.J. Hakkert,
man van haar overleden zus, vleeshouwer in
Rotterdam. De enige bron lijkt bovendien op
anderepuntennietsteedsbetrouwbaar.
Op Dorpsstraat 14 moet menig big shot uit
de museumǦ/kunstwereld (onder anderen verǦ
zamelaarster Peggy Guggenheim en de AmeriǦ
kaanse Mondriaanverzamelaar Sidney Janis
metzijnvrouw)hebbenaangekloptomSlijpers
Mondriaans te bekijken of te leen te vragen
voor te organiseren tentoonstellingen. Keus
genoeg want ‘vanaf de wanden stonden de
Mondriaansinrijenvantientallenstuks’.13
In het pand aan de Dorpsstraat heeft Sal
Slijper tot zijn dood gewoond, wat teruggeǦ
trokkendelaatstejaren,verzorgddoorJohanǦ
na.Hijoverleedin1971,naeenkorteziekteen
werdbegravenopdeJoodsebegraafplaatsaan
deAmersfoortsestraatweginBussum.


Makelaar

MisschienisdeaanduidingAmsterdamsemakeǦ
laar voor Sal Slijper toch niet helemaal misǦ
plaatst. Aan de Stadhouderskade in AmsterǦ
damwoondehij,in1908teruggekeerdvanzijn
reizen, bij makelaar De Roode bij wie hij ook
gewerkt zou hebben, om in 1912 aan de NicoǦ
laas Witsenkade voor zichzelf te beginnen.14
HetlijkteropdatSlijperinAmsterdamnoglang
een kantoor aanhield, al is niet duidelijk waar:
nog in 1946 betaalde hij voor kantoorhuur en
schoonhouden:‘kantoorAmsterdam’.15
Pasin1919werdhijvoorheteerstalsmakeǦ
laarvermeld:inhetkadasterBlaricum,Huizen,
Laren.
Ofschoon de Kamer van Koophandel voor
Gooilandpas in mei 1927 zijn aanvraag tot beǦ
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noeming als makelaar behandelde, was Slijper
dusaleerderalszodanigwerkzaaminhetGooi.
Indeplaatselijkebladentrofiknieteerderdan
in 1927 advertenties van hem aan. Vanaf dan
timmerde hij als makelaar aan de weg. Hij
vroeggemeubileerdelandhuizentehuur,bood
dieooktehuur(oftekoop)aan.Hijwas,zowel
als te raadplegen deskundige als ook als hanǦ
delaar, zeer actief op de onroerendgoedveilinǦ
gen/openbare verkopingen die veelal gehouǦ
den werden in Gooilust, het tegenwoordige
Spijkstra.Verderbemiddeldehijnatuurlijkbijde
aanǦenverkoopvangrond,huizenenbedrijfsǦ
panden,boodzichaanalstaxateurvanonroeǦ
rend goed en meubilair en deed, als vertegenǦ
woordiger voor de Nederlandsche Lloyd, in
huisǦ en inboedelverzekeringen. Om het voorǦ
gaandewatmeerinvullingtegeven:
 Slijper bemiddelt bij de aankoop van de
grond aan de Bloemlandsche weg waarop
jeugdherberg Zonnehoeve verrijst (in nu onǦ
voorstelbaar ijltempo: zo half maart 1933
wordt de bouw voor f 25.986,Ǧ gegund aan
Kok uit Naarden; een maand later is de eerǦ
stesteengelegdenbeginjunivanhetzelfde
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‘DeBel’,9Ǧ7Ǧ1926.
jaarvindtdefeestelijkeopeningplaats,waarǦ
bijSlijperaanwezigis).
 HijbemiddeltbijtransactiesvandevermaarǦ
de wiskundige L.E.J. Brouwer, die zich in de
jaren dertig als grootgrondbezitter (38.000
m2
bouwgrond
rond
Torenlaan/
Matthijssenhoutweg) ƪink roerde in de onǦ
roerendgoedhandel.
 De verkoop, in 1936, van theehuis De TafelǦ
berg door Jan van Breemen aan Evert
LanphenkomtviaSlijpertotstand.
 Bij een niet onomstreden uitbreidingsplan
voor Huizen vertegenwoordigt hij de grote
projectontwikkelaarDeAmstel.
 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 kunstǦ
lieƢebberofjebenthetniet…
 Genoemde Hein van de Velde koopt eind
1937deboerderijvanJanRigteropKerklaan
7,eenpandwaarvandegeschiedenisinDeelǦ
genoot 69 door Joep Vos uitgebreid is beǦ
schreven.17Bemiddelaar:S.B.Slijper.

In 1930 schilderde Van de Velde (1886Ǧ1969)
Slijpersportret.Kochtdezehetofkreeghijhet
alsbetalinginnaturavanbemiddelingskosten?
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
Tillyenhaartweedeman,indeoorlogisgedeǦ
porteerd en dat Van de Velde lid was van de
NSB en na de bevrijding werd opgepakt en
geïnterneerd,kijkikermetandereogennaar.
JezouveronderstellendatgenoemdeactiviǦ
teitenSlijpereenruiminkomenbezorgden.Zo
bezienisdegesignaleerdegeldnoodwaardoor
hij z’n boerderij moest verkopen, niet goed te
verklaren. Begonnen de zaken pas na 1929
goedtelopenofinvesteerdehijmisschientoch

teveel–ofgewoonveelliever–inzijnkunstcolǦ
lectie?


Betrokken Blaricummer

De betrokkenheid van Sal Slijper bij het dorp
blijkt onder meer uit zijn activiteiten rond geǦ
meenteraadsverkiezingen en uit zijn bestuursǦ
functiebijdeverenigingBlaricumsBelang.Juist
omdathethemuitsluitendgingomhetdorpsǦ
belang, sloot hij zich niet aan bij gevestigde
partijen als de S.D.A.P. – dat was politiek –,
maarondersteundehij‘neutralen’.In1931werd
namens het comité van Neutrale Kiezers oudǦ
kolonistGeorgeEnzlinverkozendie–vanwege
gedoe over de gevoerde campagne – voor de
raadszetel bedankt. In 1935 en 1939 onderǦ
steunde Slijper de kandidatuur van prof. dr.
L.E.J. Brouwer voor de Neutralen resp. GeǦ
meentebelang. Vooral in 1935 werd Brouwer
door de socialisten hard aangevallen. Niet alǦ
leenhadhijdeoprichtingvaneenafdelingvan
de Liberale Staatspartij met zijn handtekening
ondersteund (en was dus niet politiek neuǦ
traal),ookhadhijalsgrootgrondbezitterbeweǦ
zen dat hij ‘zijn bezit stelde boven het algeǦ
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‘Blaricumsemolen’(1927),etsvanJ.G.indeBerken.

meenbelang’doorteweigerengrondteverkoǦ
pen waarop van B & W ‘Rietveldbouw’ mocht
plaatsvinden. Die weigering is niet in het beǦ
lang van de gemeenschap, zo was het verwijt.
Slijper, persoonlijk wél geporteerd voor het
modernebouwen,verdedigdezijngoedeklant
Brouwer tegen deze aanvallen. Slijper zelf
heefthijbijmijnwetennooitdeambitiegehad
ominderaadtekomen.

BlaricumsBelang
Op 9 oktober 1919 werd de vereniging BlariǦ
cums Belang opgericht door onder anderen
Slijper en de letterkundige Victor van VriesǦ
land.18 In ieder geval tot 1940 was Slijper penǦ
ningmeester. In die hoedanigheid vertegenǦ
woordigde hij de vereniging op, oneerbiedig
uitgedrukt, bruiloften en partijen: bij de oƥciǦ
ële heropening, in 1937, van de vernieuwde
Huizerweg/Torenlaan,in1940bijdeaanbieding
van een adresaande gemeenteraad,met 2181
handtekeningen tegen de samenvoeging van
Laren en Blaricum, bij de begrafenis van wetǦ
houder Piepers in 1933, bij die van de schilder
HermanKruyderin1935enz.enz.
Blaricums Belang, als je het mij vraagt een
wat elitair gezelschap van gegoede burgers,
was ondanks een niet indrukwekkend ledental
(156in1933)eenverenigingwaarmeerekening
werd gehouden. Vanaf 1923 werd van de jaarǦ
vergaderingen vaak uitgebreid verslag gedaan
in de lokale pers; jaarvergaderingen, afwisseǦ
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lend gehouden bij Raven (dit is Gooilust; BlariǦ
cums Belang zette er een weinig succesvolle
soosopvoordeleden),VitaNova,Parkzichten
Ruimzicht (helaas ‘versjiekt’ tot Bellevue; het
zicht wat minder ruim en fraai door een parǦ
keerplaats). Slijper deed dan verslag van de
ƤnanciëlesituatieenmengdezichindediscusǦ
sies. Omdat ik me moet beperken, stip ik
slechtstweeonderwerpenaan:modernearchiǦ
tectuurendemolenvanPuijk.
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 RietveldǦbouw geheel was afgeweǦ
zen, was ze in Blaricum alleen toegestaan
‘onder bepaalde voorwaarden, namelijk op
terreinen die wat verscholen liggen
(hilariteit)’.19Bijdeverkoopvanbouwkavelsin
de buurt van de Matthijssenhoutweg (door
Brouwer?) werd zelfs de vrees uitgesproken
dat de bouw van een RietveldǦlandhuis de
waarde van de omliggende kavels zal doen
dalen. Slijper is een van de pleitbezorgers van
demodernearchitectuurenhetverslageindigt
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
bepaaldebouwwerkennietmooivinden’.
NietalleendemoderneRietveldǦarchitectuur
kan Slijpers goedkeuring wegdragen, hij heeft
evenzeer hart voor de allesbehalve moderne
Blaricumse molen ‘die aan het landschap een
zeerbijzondercachetgeeft’.20BlaricumsBelang
begint een actie om via particuliere giften duiǦ
zend gulden in te zamelen, voldoende voor
restauratie en exploitatie van de molen. Maar
hetvoorstelvanB&Wdattotbehoudvande
molen moet leiden, wordt door de gemeenteǦ
raad getorpedeerd. Over het door Blaricums
Belang bijeengebrachte bedrag van f 666,05
gaathetmooieverhaaldathettotgrote–enin
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‘Compositie’(1914)vanPietMondriaan(coll.GemeentemuseumDenHaag).











NicovanRijn,‘Zelfportretmetpalet’(1947);olieverfop
doek.SchenkingRenéeSmithuis,2014(coll.Singer
Museum).

dat geval begrijpelijke – woede van de BlariǦ
cumsegeverswerddoorgeschovennaarLaren,
ten behoeve van de molen aldaar. Maar zoals
meermooieverhalen:hetkloptniet.Blaricums
Belang heeft, voorzover mogelijk,de bijdragen
aandegeversterugbetaald.
De molen werd in 1928 gesloopt.21‘Gelukkig
hebben we de foto’s nog’. En de kunst: een
schilderijvandemolendoorEliasStark(tevens
deuitvindervandetandpastaintubes)22ende
schetsenendedrieschilderijenvanPietMondǦ
riaan, waarvan Sal Slijper er twee in zijn bezit
heeftgehad.


Kunsthandelaar en Ǧverzamelaar

Jehoorthetnietveelmeertegenwoordig,het
mooie,watouderwetsewoord‘verkneukelen’.
Maarhierishetdenkikopzijnplaats.Wantdat
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
MondriaanvanwiehijCompositie6zaghangen
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 MondriǦ
aan23mijnsinziensovertuigendzien,datterugǦ
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
zijnfamiliewerdgezegddathijzicheensmoest
laten nakijken. Maar hij gelóófde erin, bleef
kopen,somsverkopen(zowelSlijperalsandere
vriendenonderwiedearchitectJ.J.P.OudverǦ
kochten voor Mondriaan voor f 25,Ǧ de bloeǦ
mentekeningen, die deze puur vanwege de
goedeverkoopbaarheidmaakte)maarbovenal
promoten.ZozetteSlijperzichinvoordeoverǦ
zichtstentoonstelling bij Mondriaans vijftigste
verjaardag in het Stedelijk Museum in AmsterǦ
dam, leende, toen de kunstenaar aan bekendǦ
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heidbegontewinnen,stukkenuitzijncollectie
uit en gaf tientallen werken in bruikleen, eerst
aan datzelfde Stedelijk, later aan het Haags
Gemeentemuseum.
Verkneukeld moet Slijper zich hebben over
de voorǦ en doorzichtige pogingen van direcǦ
teur Louis Wijsenbeek (1912Ǧ1986) van het GeǦ
meentemuseum om een schriftelijke toezegǦ
gingvanhemlostepeuteren,dathijzijnMondǦ
riaancollectie aan het Gemeentemuseum zou
nalaten. Alles haalden ze uit de kast: ze verǦ
noemden een zaal naar hem, schonken hem
eenerepenning,lieteneenportretbustemaken
die,omgevenmetveelpubliciteitwerdonthuld
enindehalgezet24,stuurdeneentaxidiehem
van huis naar Den Haag vervoerde, behandelǦ
denhemmetalleegards,fêteerdenhem,zorgǦ
den er vermoedelijk voor dat hij een lintje
kreegenlietendoorHamdorơinLareneenjaar
lang maaltijden op de Dorpsstraat bezorgen.
Allesvoorzijnkunst.
Slijper zal ervan genoten hebben en terwijl
hij bij testament allang had bepaald dat zijn
verzameling,tegeneennietnoemenswaardige
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vergoeding van f 100.000 plus een jaargeld
voorJohanna,naarhetHaagseGemeentemuseǦ
um zou gaan, liet hij Wijsenbeek in het ongeǦ
wisse,zichverkneukelend.VoorhetGemeenteǦ
museum was het dan ook best spannend, na
Slijpers overlijden in 1971. Maar men kon daar
opgelucht ademhalen: de door Salomon BerǦ
nard Slijper van Dorpsstraat 14 in Blaricum in
bruikleen gegeven Mondriaans mochten er
blijven.Intotaalginghetomzo’n200werken.
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
DooijewaardenAnnaSinger‘dierommelnietin
hunbezitwildenhebben’.25


Op het juiste moment

HetbelangvanSlijpervoorMondriaanendiens
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 MondriǦ
aansenbrachthetwerkonderdeaandachtvan
zijn veelal niet armlastige cursisten.26 Vanaf
1916 verstrekte hij Mondriaan een jaarlijkse
toelage.OokHeleneKröllerǦMüllernamMondǦ
riaaninhaarverzamelingop.InParijsbekostigǦ
de het Nederlandse echtpaar Wim en Tonia
Stieltjes (half Surinaams, model, suơragette;
schitterendgeportretteerddoorJanSluijters27)
samen met anderen jarenlang materiaal en
onderdak.Enzowarenerwelmeer.
Maar Slijper was er op het juiste moment:
Bremmer had op enig moment Mondriaans
toelagegehalveerd en in 1920 geheelgestaakt
en Mondriaan raakte zodanig in geldnood dat
hij overwoog het schilderen op te geven. OnǦ
derandereeengroteaankoopdoorSlijpervan
voor de Eerste Wereldoorlog in Mondriaans
Parijseatelierachtergeblevenwerk,steldehem
instaatdoortegaan.
Over Slijper en Mondriaan, hun vriendschap
(?) en de totstandkoming van de collectie is al
zoveelgeschreven,datikhethierbijlaat,maar
nietzondertemeldendatdeaanvankelijkdoor

Slijper niet gewaardeerde, niet begrepen ComǦ
positie6uitDeLinden,laterdoorhemisaangeǦ
kocht.
Kort voor de bezetting ontvangt Slijper een
brieƨaart uit Amerika. Mondriaan laat weten
dat hij veilig is aangekomen. Het is het laatste
watSlijpervanhemhoort.


Meer dan Mondriaan

Hoewel hij er zijn naam in de Nederlandse
kunstgeschiedenis mee vestigde, was het niet
uitsluitend Mondriaan, waar Slijper belangǦ
stelling voor had. De Mondriaans stonden bij
hemthuis,getuigeeenberichtuit192428,waarǦ
in gemeld wordt dat ‘de collectie Mondriaan,
dieimmersschattenvertegenwoordigt’bijeen
brandje gelukkig gespaard was gebleven. Eén
schilderijwerdaandeonderzijdedoorhetvuur
aangetast;ikhebnietkunnenachterhalenwelk
enwatermeeisgebeurd.
IneenleegstaandatelieropJagersweg13in
LarenhadSlijpernogzekerzo’n500schilderijǦ
en opgeslagen.29 Dat was werk van andere
schildersdiehijverzamelde.Voordehandelof
deheb.
Eniginzichtinzijnverderecollectie‘vanklinǦ
kende namen’ biedt de recensie van een verǦ
kooptentoonstellingvantekeningenenschildeǦ
rijen uit Slijpers bezit bij Kunsthandel Twenthe
in1924.30NietmeerdanéénbloemenaquarelleǦ
tje van Mondriaan zat erbij. Verder werd werk
aangebodenvannuminderbekendeschilders,
stijlHaagse/LarenseschoolalsVanderMaarel,
Van Beever, Fekkens, Schulman en Legras.
‘Enkele werken zijn reeds door lieƢebbers
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 DooijeǦ
waard, Jaap Weijand en, iets heel anders, van
Kandinsky.OpvallendafwezigisdeBlaricumse
Lou Loeber die begin jaren twintig bij Slijper
overhuiskwamenzichlietinspirerendoorde
Mondriaans die ze daar bestudeerde. Heeft hij
vanhaarnooitietsgekochtofgekregen?
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Een grote verzameling bezat Slijper wél van
de in Hilversum geboren Nico van Rijn (1867Ǧ
1962)die,alzoujedataanzijnzelfportretniet
zeggen, uit diverse beschrijvingen naar voren
komt als een zeer zonderlinge ziel, teruggeǦ
trokkenlevend,godsdienstwaanzinnig,inmonǦ
nikspij met hoed en lange baard door Laren
zwervend.Slijperzouzichhebbeningespannen
om hem uit de psychiatrische inrichting te haǦ
len, waar hij elf jaar zou hebben gezeten,31
steunde hem door zijn werk, van de kwaliteit
waarvan hij blijkbaar overtuigd was, aan te
kopenenhemeenatelieraantebieden.
OfSlijperdirectvandekunstenaarkochtdan
wel, zoals het gerucht luidt, voor spotprijzen
van de nonnen die het in ruil voor maaltijden
vandestraatarmeVanRijnkregen,iseenmoeiǦ
lijk te beantwoorden vraag. Van Rijns werk is
een aantal malen op exposities te zien geǦ
weest, bijvoorbeeld in 1947 bij de Blaricumse
Kunstzaal Van Lier aan de Binnenweg. Al lijkt
datvoordehandteliggen,helemaalduidelijkis
nietofdatgingomwerkuitSlijperscollectie.In
1974, bij de door Gabriël Smit geopende verǦ
kooptentoonstelling van Van Rijns werk in het
Singer, zal dat wél het geval geweest zijn. Dit
museum, dat in 2004 nog een Van Rijn aanǦ
kocht en in 2014 het afgebeelde zelfportret
door de verzamelaar Renée Smithuis geschonǦ
kenkreeg,heeftnuachttekeningenenschildeǦ
rijenvandezeGooiseschilderinbezit.MomenǦ
teelgeenvanalletezien.Jammer.In1986,bij
voorzover ik weet, de laatste grote tentoonǦ
stelling van werk van Van Rijn, bij Kunsthandel
Scherpel in Den Haag, kwamen de enkele tienǦ
tallenschilderijenentekeningenwelalleuithet
bezit van Sal Slijper. Natuurlijk, Nico van Rijn
was geen Mondriaan, geen Kandinsky ook.
Maar zijn werk verdient een beter lot dan het
museumdepot.
DeBergensekunstverzamelaarJacobHemelǦ
rijk werd dit voorjaar in museum Kranenburgh
aldaar geëerd met een tentoonstelling van
werk uit zijn collectie. Met de tentoonstelling
ronddeCaldiccollectiein2004endierondde
verzameling van J.F.S. Esser in 2005 heeft het
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Singer ook getoond oog te hebben voor het
grote belang van particuliere verzamelaars. Bij
de tentoonstelling Gedurfd Verzamelen 2010 in
het JoodsHistorischMuseum rond onder andeǦ
ren Sal Slijper lag het accent wel héél erg op
Mondriaan.WatzouhetmooizijnalshetSinger
nu eens een tentoonstelling zou inrichten
waarop ook de iets mindere goden uit Slijpers
collectie – zoals Nico van Rijn – de plaats krijǦ
gen die ze verdienen. Als passend eerbetoon
aan die prominente Blaricumse makelaar en
kunstlieƢebber:SalomonBernardSlijper.

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

Noten
1. Foto:ThijmenvanderZwaan,medewerkerSinger
Museum,Laren.MetdankaanMoniqueVos.
2. Een zogeheten zeskante korenmolen; zelf heb ik
ergeenverstandvanenontleenditaanMartinE.
van Doorniks informatieve boek Vanstanderdtot
zeskantinBlaricumuitDecember2012.NietuitgeǦ
zie:https://www.albelli.nl/
geven
maar
onlinefotoboekǦdelen/c0a92aa4Ǧbf42Ǧ4575Ǧa2c9Ǧ
d2249a7547ee.Aanbevolen!
3. ZieJoop.M.JoostenRobertP.WelshPietMondriǦ
an Catalogue Raisonné, nrs C13 (de molen op de
foto; in bezit van het Stedelijk Museum, AmsterǦ
dam) C14 (een blauwe variant, door Mondriaan
geschonkenaanRudolfKatzenechtgenote;nuin
hetDallasMuseumofArt)enC16(Molenbijavond;
collectieHaagsGemeentemuseum.
4. De diverse bronnen verschillen op dit punt: somǦ
mige hebben het overDeLinden, andere over De
Lindenhof. Idem voor de straatnaam: PavilǦ
joenswegofOudeNaarderweg.IkhouhetopDe
Linden, Oude Naarderweg 12. De Lindenhof was
(enis)opnr.10enDeKleineLindenhofop8.
5. MartijnF.LeCoultre,DehutvanMondriaan.Laren,
2015.6
6. OverGeorgeNypels(1885Ǧ1977)verscheenvande
hand van Henk van Renssen de biograƤe met
reisrapportages De revolutieverzamelaar: George
Nypels, verslaggever tussen twee wereldoorlogen.
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Amsterdam,2008.
7. FrieseKoeriervan21Ǧ3Ǧ1969.Zo’n30jaarlaterhad
troubadour Rob van der Bas er zijn cabaret De
Rietzolder, waar bekende artiesten optraden. Zie
Frans Ruijter, ‘De troubadour’, in:Hei&Wei 280,
november2004.
8. MartijnLeCoultre.
9. HiddevanderPloeg,‘DeBlaricumsemecenasvan
PietMondriaan’,in:Hei&Wei,6mei2016.Zieook:
Mandy Prins: ‘Salomon B. Slijper (1884Ǧ1971),
vriend,verzamelaarenmecenasvanPietMondriǦ
aan’,in:GedurfdVerzamelenVanChagalltotMondǦ
riaan,Zwolle,2010.
10.Gé van der Pol/Gerbe van der Woude, Blaricum,
haarlandhuizenenvilla’s,haaratelierwoningenen
hutten,haarbijzonderebewoners.Renkum,2009.
11. JacquesGans,DeTelegraafvan21Ǧ3Ǧ1972.
12. Zoowereedsaankondigden,vielerookietsanders
tegenieten.DegezustersJohannaenIdaHamdorơ
gavenopdepiano,haarbroerWouter opdeviool
een paar nummers ten beste. Een welverdiend
applaus loonde voor de onberispelijke voordracht,
terwijlruikers,doorhetbestuurvan„Laren'sBloei"
aangeboden, de welwillendheid dankte, aldus De
GooiǦenEemlandervan21Ǧ2Ǧ1906.
13. GévanderPol/GerbevanderWoude.
14.Zie:http://www.genealogieǦvandee.nl/genealogie/
getperson.php?
personID=I228575&tree=tree1MandyPrins,inhaar
boeiende en goed gedocumenteerde artikel,
heeft voor Slijpers activiteiten als makelaar in de
periode1908Ǧ1919overigensgeenhardebewijzen
kunnenvinden.
15. MandyPrins.
16.DeZevenLindenteBlaricuminaschgelegd,aldus
LaarderCourantDeBellvan10Ǧ5Ǧ1932.Deboerderij
werd hierna gekocht door Jacob Dooijewaard en
herbouwd (architect H.C. Elzinga). De van der
Veldes vertrokken eerst naar Achterom 13. HoeǦ
wel ze in 1935 scheidden, belandden beiden volǦ
gens het Bevolkingsregister op Kerklaan 7 dat in
1937doorHenrigekochtwerd.
17. Kerklaan 7. Joep Vos, in: DEELgenoot 69, zomer
2012.
18.MartijnLeCoultre.
19.DeBelvan16Ǧ11Ǧ1934.
20.DeBelvan2Ǧ6Ǧ1925.
21. Voor de geschiedenis van de molen en voor een
minderbeknoptverslagvandepogingenomdiete
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 VosǦvan Dalen die mij

hieropattendeerde.EliasStark(1849Ǧ1933),tandǦ
arts en schilder, uitvinder van de tandpasta in
tubes. Ter gelegenheid van zeventigste verjaarǦ
dag hield hij een verkoopexpositie om kapitaal
bijeen te brengen waarmee in Laren een bejaarǦ
denhuisgestichtkonworden.
23.Léon Hanssen, De schepping van een aards paraǦ
dijs.PietMondriaan1919Ǧ1933.Amsterdam,2015.
24.PortretbustedoorRuudRooyackers,in1960inde
hal van het museum geplaatst, tegenwoordig in
depot.
25.GévanderPol/GerbevanderWoude,p.80.
26.Hildelies Balk, De kunstpaus H.P. Bremmer 1871Ǧ
1956.Bussum,2006.
27.Jan Sluijters (1881Ǧ1957) portretteerde haar diverǦ
se malen, bijvoorbeeld:PortretvanToniaStieltjes
(1922) en het prachtige, Negerin met rode sjaal
(coll.SingerMuseum).
28.BlaricummerCourant van 14Ǧ10Ǧ1924. Of de collecǦ
tie in 1924 al ‘schatten’ vertegenwoordigde? TeǦ
recht plaatst Mandy Prins daar vraagtekens bij.
Het kwam de handelaar Slijper mogelijk gewoon
goeduitomhetzovoortestellen.
29.GévanderPol/GerbevanderWoude.
30.DagbladTubantiavan27Ǧ12Ǧ1924.
31. Gebaseerd op https://studio2000.nl/nicolaasǦ
petrusǦquirinusǦnicoǦvanǦrijnǦ200.


TVE35ejrg.2017

179

Agenda
Activiteiten

mei
12
HKHuizenorganiseerteenwandelingoverlandgoed
OudNaarden.Verzamelenom19.00uuropdeparǦ
keerplaatsFazantweg.Aanmeldengewenst.
13
OpenDagTVEinsamenwerkingmetHKBlaricum.Het
themaisditjaar:Blaricumsekunstenaarsinde20e
eeuw.
14
OppadmetAlbertusPerk.SporenvandeDuitseBezetǦ
tingmetondermeereenbezoekaandecollectievan
RonMantenmetvondstenuitdeTweedeWereldoorǦ
log.FietstochtonderleidingvanPieterHoogenraad
enRobLoois.Verzamelenom14.00uurmetƤetsop
deKerkbrink,Hilversum.
16
HistorischCaféNaardenontvangtMarloReeders,
directeurGroteKerk,dieeenlezinggeeftoverhet
Gooisvrouwtje.Aanvang20.00uur.Locatiethansnog
nietbekend.
HKHuizenhoudtzijnjaarvergaderingmetnadepauze
eenpresentatieoverNaarderEng/OudNaarden.
PlaatsdeBrassershoeve,Waterstraat2,Huizen.AanǦ
vang20.00uur.
juni
10
HKHuizenorganiseerteenƤetstochtVillawijkenrondǦ
omHuizen.Verzamelenom13.30uurparkeerplaats
Fazantweg,aanmeldengewenst.
11
OppadmetAlbertusPerk.KunstindeopenbareruimǦ
te.FietstochtonderleidingvanRobLooisenClaudia
Gianottenlangseenaantalkunstwerken.Verzamelen
om14.00uurmetƤetsopdeKerkbrink,Hilversum.


Tentoonstellingen
Historische Kring Baerne
Hoofdstraat1a,Baarn
ExpositieWerkaandeWinkel.Woevan14.00Ǧ16.00
uurenzavan11.00Ǧ13.00uur.
Historische Kring Blaricum
Brinklaan4A,Blaricum
ExpositievanschilderijenentekeningenvanEppo
Doeve,t/m17september.Dovan20.00Ǧ22.00uuren
zavan14.00Ǧ16.00uur.
Comenius Museum
Kloosterstraat33,Naarden
VastetentoonstellingVivatComenius,gewijdaanhet
levenenwerkvandeberoemdeTsjechischegeleerde
JanAmosComenius(1592Ǧ1670).DiǦzovan12.00Ǧ17.00
uur.
Historische Kring Eemnes
OudheidkamerEemnes,Raadhuislaan21,
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ExpositieoverstreekdrachteninEemnes.Zavan14.00
Ǧ16.00uur.
Geologisch Museum Hoƪand
Hilversumseweg51,Laren
PermanenteexpositieGooisVerleden.Hierkomende
geologische,paleontologische,archeologischeen
landschappelijkefacettenvanhetGooiaanbod.DiǦzo
13.00Ǧ16.30uur.Elkederdezondagvandemaandiser
eenlezingvan14.00Ǧ15.00uur.
Historische Kring Laren
DeLindenhoeve,Burg.VanNispenstraat29,Laren
Digitaletentoonstellingonlineoverdegeschiedenis
vandegezondheidszorginLaren.IndeLindenhoeveis
eenexpositiemetvoorwerpenoverditonderwerp.
Eigencollectie.Za.van14.00Ǧ16.00uur.
Museum Soest,
Steenhoơstraat46,Soest
Historieenwisselexposities.Hetmuseumheefteen
uitgebreideexpositieoverdeTweedeWereldoorlog
ingericht.DezeisgeheelgerichtopSoestenSoesterǦ
berg.Zaenzovan13.30Ǧ17.00uur.
Museum Spakenburg
OudeSchans47Ǧ63,BunschotenǦSpakenburg
OpeenprachtigeplaatsaandeoudehavenentegenǦ
overdeeeuwenoudescheepswerfligtMuseumSpaǦ
kenburg.TentoonstellingHoogwaterbescherming:Een
volgenderampvoorzijn.Dezetentoonstellinggaatin
opverschillenderampenzoalsdiehebbenplaatsgeǦ
vondenin1916en1953.Bijzondereaandachtiservoor
dezelfwerkendewaterkeringdieinSpakenburg
wordtaangelegd.Totmediojuni.VanapriltotnovemǦ
beropmaandag13.30Ǧ17.00uur,dinsdagt/mzaterdag
10.00Ǧ1700uurzondaggesloten,vannovembertot
aprilopwoensdagt/mzaterdag12.00Ǧ16.00uur.
Museum Weesp
Nieuwstraat41,Weesp
PermanentetentoonstellingWeesp:vanveenlandǦ
schaptotindustriestadmeto.a.Weesperporseleinen
reclamemateriaalvanVanHouten.WoeǦzo13.30Ǧ17.00
uur.
Stadswandelingen
Huizen:IederetweedezaterdagvandemaandwanǦ
delingdoorhetauthentiekedorp.
Aanvang14.00uurbijhetHuizerMuseumSchoutenǦ
huis,Achterbaan82,1271TZHuizen.

Naarden:VerenigingVestingstadNaardenorganiseert
iederederdezondagvandemaandeenstadswandeǦ
linginenomdevesting.Aanvang12.30uurbijde
UtrechtsePoort,Ruysdaelplein.

Blaricum:1aprilvertrekvanafAchterdeDeel,het
onderkomenvandeHKaandeBrinklaan4a.Startom
14.30uur,aanmeldenbijsecretaris@hkblaricum.nl

AstridBecker
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