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Mevrouw Mispelblom Beijer was 
in de jaren ’50 een bekende en 
opvallende verschijning in Bus-
sum. 

Zij woonde vanaf 1909 samen met 
haar echtgenoot A.J. Mispelblom 
Beijer in Villa Eykenrode. Het hu-
welijk strandde. Daarna woonde 
Maria achtereenvolgens in de 
Rostocklaan, J.H. van ’t Hoffweg, 
op het Wilhelminaplantsoen, de 
Landstraat, Pension Benjamin 
Franklin, de Prinsenstraat en tot 
slot in één van de krotwoningen 
aan de Veldweg.

Haar liefde voor dieren was gren-
zeloos. In 1920 werd ze, samen 
met veearts H. ter Beek uit Naar-
den, benoemd tot bestuurslid 
van de ‘Gooische afdeeling der 
Vereeniging tot bescherming van 
dieren’. Samen met Ter Beek vatte 

zij in 1922 het plan op voor de op-
richting van een ‘dieren-asyl’. Ze 
gaf lezingen voor de radio en de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Huisvrouwen.

Financieel ging het steeds verder 
bergafwaarts met Maria. In ruil 
voor diensten en voedsel schil-
derde ze leveranciers, mensen die 
haar hielpen, hun familie en hun 
huizen.
Rob Rector (78), zoon van het ar-
tiestenechtpaar Nellie en Dick, 
kent haar uit de beginjaren ‘50. 
Zijn moeder had Maria een keer 
uit medelijden van straat geplukt 
en een kopje thee aangeboden. 
In ruil voor de daarna ontstane 
vriendschap paste Maria op als de 
ouders moesten optreden en schil-
derde ze de kinderen. Rob kreeg 
tekenles bij haar ‘thuis’. Via de 
kerk had Maria tijdelijk onderdak 

gekregen in Pension Benjamin 
Franklin aan de Vlietlaan. Rob 
verkeerde in de veronderstelling 
dat het hele huis van haar was. 
Maria voerde tot ontsteltenis van 
de pensionhouders daar zelfs de 
ratten. Misschien dat ze daarom 
moest vertrekken. Naar de Veld-
weg. 

Op 12 februari 1957 bracht de poli-
tie haar 13 (!) honden (plus een kat 
en doos vol muizen) naar het asiel, 
waar de dieren diezelfde dag nog 

werden afgemaakt. 
Maria’s dierenarts, F.J. 
ter Beek, was niet ge-

raadpleegd. Er versche-
nen ingezonden stukken in Bus-
sumsche Courant. ‘Het drama aan 
de Veldweg’ werd ook landelijk en 
internationaal nieuws. 

Op eerste Kerstdag 1957 overleed 
Maria Louise in ’s-Hertogenbosch. 
Volgens overlevering was ze daar, 
zwaar verwaarloosd, naar toe ge-
bracht. Een flinke wasbeurt in het 
Brabantse ziekenhuis zou haar de 
genadeklap hebben gegeven. 

Margreet de Broekert

Bronnen: Stads- en Streek-
archief Naarden (woonkaar-
ten, Bussumsche Couranten)
Leidse Courant (1957), Gooi en 
Eemlander (1957) 

Naschrift
Weet u meer over deze vrouw of 
heeft u ook een schilderij van 
haar, meen dan graag contact met 
ons op.

Maria Louise Mispelblom Beijer - Theunissen (II)

 De krotten aan de Veldweg.

 Leidse Courant van 12 maart 1957.

Leeuwarder Courant van 20 maart 1957.


