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De familie Ulrici (II)

Zoon Chris woont met zĳ n gezin Al-
brechtlaan 9 te Bussum.  In 1905 gaat 
zĳ n kantoor naar de Keizersgracht 
147-149, de zesde etage, het gebouw 
van  de Eerste Hollandsche Levensver-
zekeringsbank.  In 1918 richt hĳ  een 
bĳ kantoor op in Rotterdam, Wĳ n-
straat 68.

Schwerin Villa
In 1915 verhuizen Chris en Anna van 
de Albrechtlaan 9 naar de Lindenlaan 

15 in Bussum, naar de  “Schwerin Vil-
la”. Deze villa is gebouwd voor 1905. 

De  villa is  monumentaal van vormge-
ving. Zeer opvallende zĳ n de bovenlich-
ten op de parterre en eerste verdieping. 
De Schwerin Villa heeft de bovenlich-
ten voorzien van uitbollend paars glas 
uit één stuk. Ze zĳ n geplaatst in een 
boogconstructie, waardoor verschillen-
de ruit-grootte ontstaan. Elke ruit is op 
maat geblazen.  De villa heeft een bal-

kon over de volle breedte van de voor-
gevel, gedragen door vier zuilen met 
kapitelen en drie bogen, afgezet met 
een balustrade met twaalf bogen. Deze 
twaalf bogen van de balustrade zĳ n ge-
vuld  Jugendstil smeedwerk. De ramen 
van driehoek op het balkon bevatten 
glas-in-lood met Jugendstil-motieven. 
De voorgevel is versierd met twaalf im-
posante muurankers met bloemmotief. 
Op de tweede verdieping is een loggia 
die aansluit op de twee slaapkamers. 

Op deze hoogte is de voorgevel bekleed 
met halfronde terracotta pannen/te-
gels die als leien over elkaar gehecht 
zĳ n. Het oorspronkelĳ ke tuinhek  is in 
Jugendstil  gesmeed. Dit hek gaat tot 
borsthoogte en de poort tot ooghoogte.  
(Op de tekening is het hek lager geposi-
tioneerd om het zicht op de villa niet te 
hinderen.)  

Verzekeren in Oorlogstĳ d
In 1914 begint de Eerste Wereldoorlog. 
De scheepsverzekeringen, waarvan 
Chris Ulrici een agentschap heeft, blĳ -
ven garant staan.  
Ulrici meldt dat in 1916 in één week 
negen schepen verloren zĳ n gegaan en 
dat dit geen probleem was  voor de sol-
vabiliteit van het verzekeringsbedrĳ f. 
Maar dit is grootspraak. Er zĳ n natuur-
lĳ k wel grote problemen in de verzeke-
ringswereld. De verliezen  zĳ n enorm.
Het Algemeen Handelsblad van 30 april 

1918 meldt dat Chris  Ulrici vanaf 1 
mei 1918 ophoudt lid te zĳ n der Ven-
nootschap onder Firma H. Ulrici. Chris 
is bĳ  zĳ n terugtreden 64 jaar oud. Hĳ  
nam de scheepsverzekeringen in het  
bedrĳ f op. Vele scheepsrampen heeft 
hĳ  moeten afwerken. Dit is een aanslag 
geweest op zĳ n gezondheid. Het is aan 
zĳ n zoon, de jonge Johan, om het verze-
keringsbedrĳ f in rustigere wateren te 
brengen.
GERARD HOOGENDIJK

Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank, hoek  Keizersgracht/Leliegracht

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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Schwerin Villa, Lindenlaan 15 met Jugendstil hek naar foto van Martin Heyne. TEKENING 
VAN AUTEUR.


