
Uit de Bussumse Historie
De familie Ulrici (I)

Dit verhaal in drie afl everingen gaat 
over vier generaties van de familie  Ul-
rici. De eerste generatie trekt in 1850 
met koets en boot van Frankfurt am 
Main naar Amsterdam. De tweede ge-

neratie komt tot grote welstand, be-
leeft de Belle Epoque, gaat in Bussum 
wonen en ziet dan alle burgerlĳ ke 
zekerheden plots wegvallen door de 
Eerste Wereldoorlog. De derde gene-

ratie probeert de schade en verliezen 
in en na de Eerste Wereldoorlog te 
herstellen, in een tĳ d van economi-
sche teruggang. De vierde generatie 
onderscheidt zich door heldenmoed 
in de Tweede Wereldoorlog, in Neder-
land en Nederlands Indië. 

Vier Ulrici’s komen naar voren:  He-
inrich (1824-1881), Chris (1854-1924), 
Johan (1890-1967) en Henk  (1921-2005).

Van Frankfurt am Main naar Amster-
dam
Heinrich is 26 jaar oud. Waarschĳ nlĳ k 
ziet hĳ  geen toekomst meer in Frank-
furt am Main. In 1850 onderneemt hĳ  
de lange reis naar Amsterdam.
Hĳ  vestigt zĳ n (levens)verzekerings-
kantoor “Assurantiekantoor H. Ulrici, 
sinds 1850” aan het Rokin nr 58, in een 
stĳ lvol huis met een witte natuurstenen 
voorgevel waarin twee leeuwen een ge-
kroond wapenschild vasthouden. 

In 1852 trouwt Heinrich met de Am-
sterdamse Suzanne Jeanne Estoppey. 
Ze verwelkomen zes kinderen: twee zo-
nen, Chris (1854) en Gerardus Jacobus 
(1855) en vier meisjes. Chris  volgt zĳ n 
vader op in het Verzekeringsbedrĳ f.  
Zoon Gerard is ingenieur en verkoopt 
Duitse techniek  aan Hollandse onder-
nemingen: gasmotoren Systeem Benz, 
Siemens Verlichtingsystemen voor  fa-
brieken en stations, leiding-regulato-
ren voor gasverbruikers. 

Vracht- en Scheepsverzekeringen
Chris begint een agentschap in vracht- 

en scheepverzekeringen. Het lĳ kt een 
veilige en zeer winstgevende uitbrei-
ding van de verzekeringsactiviteiten. 
De risicovolle zeilvaart wordt vervan-
gen door stoomvaart. Stoomvaart is 
niet afhankelĳ k van de grillen van de 
natuur. Behalve assuradeur is Chris ook 
averĳ commissaris.  In 1881 overlĳ dt zĳ n 
vader, Heinrich Ulrici, 57 jaar oud.

In 1893 trouwt  Chris, 39 jaar oud, met 
de tien jaar jongere Anna Maria Dirk-
sen, uit Amsterdam.  Vooraf aan het 
huwelĳ k wordt hun voorkind geëcht, 
Johan, geboren in 1890. Chris en Anna 
verhuizen in 1903 van Amsterdam 
naar de Albrechtlaan 9 te Bussum. Zĳ  
zĳ n de eerste bewoners van deze villa. 
Chris  doet volop mee aan het culturele 

leven van Bussum. In april 1910 is hĳ  
lid van het erecomité van de mannen-
zangvereniging “Kunst na Arbeid”. 
In korte tĳ d verkrĳ gt Chris een goede 
naam als assuradeur. Hĳ  wordt in 1903 
tot commissaris gekozen van de Am-
stel-Hypotheekbank te Amsterdam.
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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