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De familie Ulrici (III en slot)

Het Post Bellum
Johan Ulrici (1890) trouwt in 1915 
met  Johanna Alida Wester. Zĳ  wonen 
Albrechtlaan 22 Bussum.  Johan en Jo-
hanna  mogen  zes kinderen verwelko-
men: Johan, Ans, Henny, Marja, Henk 
en Greet.  Het gezin verhuist naar de 
Schwerin Villa met het prachtige trap-
penhuis, het brede balkon, de grote 
hoge salon met de imposante schouw; 
een villa vol herinneringen. Maar de 
tĳ den zĳ n slechter geworden. En het 
huis wordt te groot en teveel voor en-
kele personen. Voor groot onderhoud 
was geen geld. 

In 1921 begint Johan de Algemene Ver-
zekering Maatschappĳ  “De Hanze”. Het 
zet de eerdere zaken voort. Deze po-
ging tot reorganisatie en voortzetting 

van het oude bedrĳ f  blĳ kt geen succes.  
Eind 1923 wordt het faillissement aan-
gevraagd. Vader Johan  Ulrici en moe-
der Johanna blĳ ven met hun kinderen 
in de Schwerin Villa wonen. 

Dochter Henny gaat in Nederlands In-
dië wonen en  wordt in 1942 geïnter-
neerd in een vrouwenkamp. 

Verzetsman
Zoon Henk Ulrici ontwikkelt zich in 
40-45 tot een belangrĳ k Nederlands 
verzetsstrĳ der. Hĳ  saboteert de spoor-
lĳ nen in het Gooi en bĳ  Amersfoort om 
het vervoer naar Duitsland te hinderen. 
Als hĳ  na de oorlog verneemt hoe zĳ n 
zus Henny in een Jappenkamp door-
gebracht  heeft en hoort welke chaos 
er heerst na de Japanse terugtocht uit  

Nederlands Indië,  meldt hĳ  zich als 
vrĳ williger voor de Eerste Politionele 
Actie. Hĳ  onderscheidt zich bĳ  de lucht-
landingsacties rond Djokjakarta en op 
Sumatra in december 1948. Tĳ dens de 
Tweede Politionele Actie  is hĳ  actief 
op West - Java. Met zĳ n commando-
eenheid jaagt hĳ  op de overloper Pon-
cke Princen. (Er is in 1968/1969 door 
Herman Wigbold (Vara) veel kritiek 
geuit op deze militaire acties. Bĳ  de 
beschuldigingen van militaire wreed-
heden werd niet in beeld gebracht de 
totale chaos en  moordpartĳ en op de 
achtergebleven Nederlanders).  In 1953 
wordt hem de Militaire Willems-Orde 
verleend voor zĳ n verzetswerk en zĳ n 
moed, voortvarendheid en doorzet-
tingsvermogen bĳ  het bestrĳ den van 
het bendewezen in Nederlands Indië.  

Einde Schwerin Villa
Deze  wordt in 1992 afgebroken. Op 
deze plaats staat nu een appartemen-
tencomplex.  Voor veel Bussumers was 

de afbraak van de Schwerin Villa een 
pĳ nlĳ k verlies.
De bouw eind negentiende eeuw, de be-
woning door een groot gezin van stand, 
het verval en de sloop van de villa en 
vervolgens het hergebruik van het per-
ceel  voor appartementen, weerspiegelt 
een historische ontwikkeling: de stan-
densamenleving van vóór de Eerste 
Wereldoorlog is geleidelĳ k overgegaan 
naar een egalitaire samenleving, met 
kleine gezinnen en zonder huishoude-
lĳ k personeel.  
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De Schwerin Villa in 1980.          FOTO: MARTIN HEYNE

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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Uitreiking Militaire Willems-Orde door Prins Bernhard aan Henk Ulrici. Na zĳ n pensione-
ring als infanterieoffi cier, verhuist hĳ  naar  Mallorca waar hĳ  overlĳ dt op 29 januari 2005, 
83 jaar oud.
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