Dependance De Stolpe aan de Borneolaan, 12 mei 1977. (foto SAGV)

Van oud naar jong
Huisjesmelkers in de Hilversumse
bejaardenzorg1
Bonnie van der Pers
In de moeilijke jaren na de Tweede Wereldoorlog veranderde de
functie van veel grote panden in het Gooi van woonhuis naar
woonhuis-annex-kantoorpand, pension of andere huisvesting
voor meer personen. Naast de kosten speelde ook de woningnood
een rol. Eigenaren konden verplicht worden om woonruimte af te
staan en kamers beschikbaar te stellen. Dit kon leiden tot onaangename situaties voor de gezamenlijke bewoners, die min of
meer tot elkaar werden veroordeeld.

De niet-courante panden werden vaak geveild en vervolgens geëxploiteerd door ‘huisjesmelkers’. Zo ook in Hilversum. Sommige waren door de hele gemeente actief,
zoals J.D.F. Krijnen, F. Siersema en J.H. Eggelmeijer.
Deze mannen ontdekten een gat in de markt, waar het de
verzorging en de opvang van ouderen betrof.
Dankzij de in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947) en de AOW (1957) hadden alle ouderen voor het eerst een (bescheiden) eigen inkomen.
Daarmee waren zij zelf verantwoordelijk voor eigen verblijf en verzorging. Dit hoefde niet meer zoals voorheen
op de familie afgewenteld worden.
In de jaren zestig waren er voldoende grote villa’s beschikbaar. Het vinden van verzorgend personeel tegen relatief lage kosten was ook geen probleem gezien de nogal
minimale wetgeving en voorschriften met betrekking tot
bejaardenzorg.
Het aangekochte pand werd vervolgens uitgebreid met
(al dan niet clandestiene) garages en andere (aan)bouwsels. Bouwen zonder vergunning werd - zolang de buren
geen bezwaar indienden - door de gemeente gedoogd of
niet opgemerkt. In gevallen waar bouwvergunningen wel
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Drie tehuizen gingen in 1971 dicht, waaronder Huize Alma aan de Graaf Florislaan. (coll. De Gooi-en Eemlander)

werden aangevraagd maar werden geweigerd, zijn clandestiene bouwwerken zelden of nooit afgebroken. Natuurlijk waren er al bestemmingsplannen, maar als de
gemeente moest kiezen tussen bouwverordening handhaven of woonruimte benutten werd meestal besloten ten
gunste van het laatste. Het op straat zetten van behoeftige bejaarden was ondenkbaar. Exploitanten maakten
dankbaar gebruik van dit sentiment.
In de loop der jaren werd evenwel door de Commissie
voor de Bejaardenoorden Noord-Holland meer en beter
toezicht gehouden. Voor een op winst gerichte eigenaar
kon deze provinciale bemoeienis slecht uitkomen. Aan
de andere kant kon hij er soms zijn voordeel mee doen.
Als bij voorbeeld uitbreiding van het pand de enige manier bleek om aan de wettelijke eisen te voldoen, kon hij
hiermee de gemeente onder druk zetten om zijn bouwplannen goedgekeurd te krijgen. Zowel de gemeente als
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de eigenaar paste zich min of meer aan de toenemende
wettelijke voorschriften aan.
Als het verschil tussen de voorschriften en de praktijk te
groot werd, en daardoor veelal financieel onaantrekkelijker, werd het pand doorverkocht. De koper was meestal
een echtpaar van wie de vrouw als gediplomeerd verpleegster over de vereiste vakkennis beschikte om de exploitatie te mogen voortzetten. Eerdere problemen over
uitbreiding of andere regelgeving kwamen de nieuwe eigenaren pas in een later stadium tegen.
Door de toenemende professionalisering in de zorg in de
jaren zeventig en de wettelijke regelgeving voor mensen
die meestal door hun leeftijd verzorging of verpleging
nodig hadden, werd het exploiteren door particulieren financieel onaantrekkelijk. Daarmee verviel die bestemming voor grote villa’s.
Er werd nadien veel woonruimte omgezet in bedrijfs-

1977 Huize Alma

De Gooi- en Eemlander meldde eind december 1977
dat drie verzorgingstehuizen voor demente bejaarden per 1 februari van het volgend jaar de deuren
zouden sluiten. Het ging om Huize Alma aan de
Graaf Florislaan (foto), Huize Damonda aan de Lindenheuvel en Huize Elvira aan de Koninginneweg.
De drie tehuizen, deel uitmakend van de groep
Medea-verzorgingstehuizen, worden momenteel
nog bewoond door 65 voor het grootste deel demente bejaarden. Voor het drie man sterke verplegend personeel is een aanvrage voor collectief
ontslag ingediend door de eigenaar van de tehuizen, de heer F. Siersema, die momenteel in het buitenland op vakantie is. (..) Bij het personeel, dat
gistermorgen de ontslagbrieven in handen kreeg,
heerst nogal een proteststemming tegen het ontslag. De krant meldt verder onder meer dat de BV
Verenigde Verpleeginrichtingen (Medea) acht jaar
daarvoor van start was gegaan en vijf tehuizen
(naast de genoemde drie ook nog Huize Elisabeth

ruimte. Meestal begon dit met het houden van kantoor
of praktijk aan huis. Het bedrijf groeide en de eigenaar
ging met zijn gezin elders wonen. Als een pand eenmaal
bedrijfsbestemming had, verhoogde dat de waarde
meestal aanzienlijk.
Om aan deze tendens een halt toe te roepen kwam er wetgeving: woonruimte mocht niet meer zonder overheidstoestemming omgezet worden in bedrijfsruimte. Er werd
dus weer gekeken naar mogelijkheden in de woonbestemming.

de ‘beste’ tijden droeg de b.v. de verantwoording

Jozef Krijnen

kele maanden geleden. In Huize Alma waren vol-

Jozef Dominicus Franciscus Krijnen (1914-2000) heeft
vaak een perceel of pand aangeschaft om het een paar
uur later weer door te verkopen. Een voorbeeld hiervan
is Borneolaan 6, dat in 1961 van Van Hengel-Versteegh
via Krijnen naar Van Hartingsveldt ging. Soms zaten er

op de hoek Graaf Florislaan/Koninginneweg en
Huize Marlisa aan de Vondellaan) exploiteerde. In

voor de verzorging van 150, hoofdzakelijk uit Amsterdam afkomstige bejaarden. Huize Elisabeth was
een jaar eerder al dicht gegaan, Huize Marlisa en-

gens de krant de minst ‘zware gevallen’
ondergebracht.
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Bejaard in Hilversum
Begin 1972 was bijna veertien procent van de Hilversummers 65 jaar of ouder. In Nederland lag dit percentage gemiddeld rond de tien. Van de Hilversumse ouderen
woonde 82 procent in een gewone gezinswoning, of in
een tehuis met minder dan vijf personen. De Inspectie Bejaardenoorden in Noord-Holland hanteerde namelijk een
ondergrens van vijf bedden om in aanmerking te komen

Advertentie voor het ‘eerste’ (Blaricumse) Refugium
van Eggelmeijer.

voor een officiële status als bejaarden(te)huis. In oktober
1972 vermeldde de inspectie 48 bejaardentehuizen in
Hilversum, waaronder ook verpleeginrichtingen, met een
totaal van 2167 bedden - goed voor 16 procent van de bejaarden.
Als synoniem voor ‘verzorgingstehuis’ werd in Hilversum
zowel ‘bejaarden(te)huis’ als ‘bejaardenoord’ gebruikt.
Doel van deze instellingen was huisvesting en verzorging
van bejaarden die op grond van lichamelijke of geestelijke
conditie of vanwege een sociale indicatie niet meer in staat
zijn om in eigen leefmilieu een zelfstandige leefwijze te
handhaven en die in het algemeen slechts weinig of incidenteel medische en/of verpleegkundige zorg behoeven.2
De term ‘verpleegtehuizen’ echter stond in principe voor
instellingen die voor alle leeftijdsgroepen open waren. In
de praktijk was het overgrote deel (rond 75 procent) van
de patiënten bejaard. Patiënten die geen continue specialistische hulp nodig hadden, maar wel deskundige geneeskundige behandeling en voortdurende verpleging en
verzorging, kwamen terecht in verpleeghuizen voor somatisch zieken. Als er sprake was van psychisch gestoorde

bejaarden,

kwamen

deze

in

aparte

verpleegtehuizen.
Van de 18 procent niet-thuis-verblijvende bejaarden
woonde (in 1972) 8,2 procent een in een verzorgingstehuis en 2,2 procent in een verpleegtehuis. Een interessante melding betreffende het jaar 1968 gaf overigens
aan, dat driekwart van de bejaarden in particuliere (commerciële) tehuizen in Hilversum afkomstig was van buiten het Gooi.
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enkele maanden tussen de aanschaf en de verkoop van
een pand zoals bij Hoge Naarderweg 58. Hij kocht het
van de Gooise Handel- en Exploitatiemaatschappij in januari 1966 en verkocht het in oktober aan de heer en mevrouw Bevelander die er Huize De Windroos
exploiteerden.
Krijnen exploiteerde zelf ook pensions. In de loop van
de jaren zestig veranderde hij zijn beroep van melkbezorger in bejaardenverzorger. Hij nam Koninginneweg
35 over van pensionhoudster C.G. Haasnoot-Willemsen
en ook het huis iets verderop, nummer 41. Beide panden
werden verpleegtehuizen, respectievelijk Elvira en Elisabeth.
Exploitatie betekent expansie. In 1965 wilde Krijnen
beide panden vergroten om aan de wettelijke eisen te voldoen. Hij had 36 personen gehuisvest in Koninginneweg 35 terwijl de sanitaire voorzieningen en
recreatieruimte volgens de provinciale verordening
maximaal 24 personen toestond. Inmiddels was hij ook
eigenaar van de panden Graaf Florislaan 9, 11, 23 en 25,
Koninginneweg 27, 35 en 41 en Lindenheuvel 9. In augustus 1969 verkocht hij alles door aan Frederik Siersema, die de exploitatie van de bejaardenhuizen
voortzette.
De Commissie voor de Bejaardenoorden in Noord-Holland had zich al in 1968 uitgesproken over zulke transacties. Er werd op gewezen dat de wet er niet in voorziet, dat,
wanneer de houder tijdens de procedure zijn bejaardenoorden verkoopt, de aanwijzing op zijn opvolger over gaat. Een termijn
van drie maanden werd gesteld. De commissie kan zich er
volledig mee verenigen, dat aan de heer J.D.F. Krijnen te Hilversum een aanwijzing ingevolge artikel 9, juncto artikel 7, met toepassing van artikel 10, lid 3, van de Wet op de bejaardenoorden
met betrekking tot de vijf bij hem in exploitatie zijnde bejaardenoorden wordt gegeven. 3
Krijnen had in 1968 Pension Quies, De Rozenhof, Pension Trompenberg, De Horn I en De Horn II, allemaal

in Hilversum, als bejaardenoorden aangemeld, dus ze
ressorteerden onder de Wet op de bejaardenoorden.
Krijnen stond overigens niet al te best aangeschreven in
Hilversum. Zo berichtte De Gooi- en Eemlander in januari
1966 over een verpleeghulp, die door Krijnen werd ontslagen nadat zij zich telefonisch tot de provinciale dienst
voor het toezicht op de bejaardentehuizen had gewend
met het verzoek een onderzoek in te stellen naar misstanden in het nog niet zolang geleden in gebruik genomen tehuis.
De Horn I en De Horn II aan de Graaf Florislaan 9 en 11
waren twee aparte verzorgingstehuizen, die hij in 1968
samenvoegde en de naam Alma gaf. Bij aanvang van de

verbouwing werd de zolder bewoond door buitenlandse
arbeiders.

Frederik Siersema
Bij het uitbreiden van zijn ondernemingen volgde Siersema de gangbare methode in de jaren 1960-1970. Hij
bracht de vijf van Krijnen overgenomen verzorgingstehuizen Alma, Damonda, Elisabeth, Elvira, en Marlisa
onder in de groep Medea Verzorgingstehuizen. De achtertuinen van percelen Koninginneweg 35 en Graaf Florislaan 9 grenzen aan elkaar. In 1970 was er geen bezwaar
tegen het uitbreiden met een administratiegebouw in
deze achtertuinen. Een jaar later werden de etages van El-

De vernieuwde ingang bij de Verpleeginrichting
voor demente bejaarden De Berken, 12 juli 1972.
(foto SAGV)

Het logo van de stichting, 1973.
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Voordat Borneolaan 35 onderdak bood aan bejaardenoord Refugium huisvestte de villa onder meer
– in de tweede helft van de jaren ’50 – een kinderpension.

vira zonder bezwaar veranderd.
Het pand aan de Lage Naarderweg 78 was al in 1932 gedeeltelijk in gebruik als woonhuis, en gedeeltelijk als
kantoor met keuken door H. Bunders, eigenaar van de
Coöperatieve Keukens te Hilversum. Siersema kocht het
pand in 1972 om een centrale keuken voor zijn verpleeginrichtingen te maken.
Bij zowel de opbouw van Siersema’s bejaardenhuizen als
hun afbouw later in de jaren zeventig werden op allerlei
manieren de kosten gedrukt. Vaak leidde dat tot het uitbuiten van patiënten. Het was zeer eenvoudig deze bejaardenhuizen op te richten, maar op een gegeven
moment waren ze niet meer rendabel. De toegenomen
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salariskosten verhielden zich ongunstig tot de door Gedeputeerde Staten vastgestelde verpleegprijs.
Soms was de verkoop van een pand makkelijk omdat de
buurman het graag wilde kopen. Zo wilde A.W.J. Vierkens
van de Lage Naarderweg 80 in 1972 graag nummer 78
hebben voor een plaatwerkerij en spuiterij. Toen Siersema het voor zijn centrale keuken wilde kopen, ging de
gemeentelijke voorkeur uit naar ‘huisvestingsdoelen’
boven die van bedrijven. Uiteindelijk kwam de autoshowroom van Ton Vierkens BV in dit pand toen Siersema het in 1978 van de hand deed.4
Halverwege de jaren zeventig stelde Siersema zijn panden Alma aan de Graaf Florislaan 9 en 11 beschikbaar als

‘regionaal ontvangstcentrum voor rijksgenoten’.5 Twee
jaar later was hij bereid de panden aan de gemeente te
verkopen.6 Hij had ook Koninginneweg 35 willen verkopen - Huize Elvira zou per 1 februari 1978 sluiten - maar
gezien de slechte toestand van dit pand was de gemeente
er niet in geïnteresseerd. Siersema vroeg daarna toestemming om de benedenverdieping een kantoorbestemming te geven en koppelde deze wens aan de
mogelijke verkoop van Graaf Florislaan 9/11. De gemeente ging akkoord, maar zei dat hij alsnog de gebruikelijke procedures moest volgen.
Eind 1976 ging Huize Elisabeth op de hoek Koninginneweg 41 en Graaf Florislaan dicht. Het pand werd in mei

1977 een centrumgebouw van het Rozekruisers, Genootschap Lectorium Rosicrucianum.
Huize Marlisa aan de Vondellaan 8 ging rond de zomer
van 1977 dicht. Siersema had dit pand, dat hij van Eggelmeijer had overgenomen, in 1969 aan de gemeente verkocht. De gemeente wilde het pand destijds hebben in
verband met een verkeersdoorbraak. Acht jaar later kwam
Siersema terug op deze transactie en wilde het pand van
de gemeente voor vijf jaar huren, zodat hij het aan zuster
Van Rooyen kon onderverhuren. Zij was de hoofdverpleegster in zijn bejaardenoorden aan de Graaf Florislaan
9/11 en de Koninginneweg 35. B en w gingen hiermee akkoord. De gemeentesecretaris veronderstelde, dat zij kamers aan verpleegsters zou gaan verhuren om enige
inkomsten te verwerven. Hierdoor zou zij gecompenseerd worden voor het verlies van haar arbeidsovereenkomst na verkoop van de bejaardenoorden.7
Eigenlijk wilde Siersema het pand aan de Vondellaan 8
van de gemeente terugkopen. Dat lukte hem uiteindelijk
in 1979 door slim en hard te onderhandelen. De gemeente wilde, zoals boven vermeld, de panden Graaf Florislaan 9/11 heel graag kopen om daarin woningen voor
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens te creëren.
Omwonenden maakten hiertegen bezwaar. De gunstige
ligging van Huize Elvira aan de Koninginneweg 35, waarvan de achterzijde grenst aan de kort daarvoor door de
gemeente gekochte panden Graaf Florislaan 9/11, bracht
de gemeente toch weer tot onderhandeling met Siersema.
In ruil voor Koninginneweg 35 zou hij Vondellaan 8
mogen terugkopen. Het waardeverschil tussen de twee
percelen werd gecompenseerd met een storting van de
gemeente aan Siersema van 250.000 gulden.8 In februari
1979 werd Koninginneweg 35 verbouwd tot acht appartementen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.
In 1980 zocht Siersema contact met de Stichting Omroep
Woningbouw, die het pand ging verhuren aan jongeren.
De Stichting bracht eenvoudige voorzieningen aan en
verrekende de vaste lasten met de bewoners van de tien
kamers. De huurovereenkomst heeft bestaan tot de opheffing van de stichting in 1998.
Inmiddels was er al een Wet AROB procedure begonnen
door omwonenden van Graaf Florislaan 9/11. Dit proces
met betrekking tot bouwvergunning Stichting Woningcorporatie ‘Het Gooi en Omstreken’ liep tussen 1978 en
1980. Uiteindelijk, werd de bestemming verzorgingstehuis veranderd in jongerenhuisvesting (met zestien
wooneenheden).9

Eggelmeijers eerste rusthuizen
Johan Hendrik Eggelmeijer (1910-1977) deed aanvankelijk van alles voor de kost: rijwielstaller, loodgieter, hulp-
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Op 15 december 1971 opende de verpleeginrichting voor demente bejaarden Refugium na elf maanden een lustobject
te zijn geweest voor slopers en bouwers weer de deuren, zo
meldde De Gooi- en Eemlander de volgende dag. Directeuren J. den Butter en D.F. Kegge prikten als openingshandeling aan de voordeur bevestigde ballonnetjes kapot. Daarna
was er een druk bezochte receptie in een van de drie recrea-

tieruimtes. ’s Avonds, toen de patiënten na een plezierig
dagje uit in Hotel Hilfertshom weer terug waren in hun tehuis, maakten wij een plaatje van deze sfeervol ingerichte
recreatiezaal, die met zijn muren van kurk, een plafond van
hout en allemaal nieuwe meubels slechts een onderdeel
vormt van het geheel vernieuwde interieur.

besteller PTT. Eind 1945 verhuisde hij met zijn (eerste)
vrouw Cornelia van der Touw en hun kinderen Han en
Anne-Marie vanuit Rotterdam naar het Gooi. Hij kocht
rusthuis Refugium aan de Zwaluwenweg 1 te Blaricum
en liet zich als pensionhouder inschrijven.
Eggelmeijer was actief in de in de Gooise afdeling van de
Nederlandse Vakbond voor het Pension-, Rusthuis- en
Kamerverhuurbedrijf Peruka, en in de Propagandacommissie van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Laren-Blaricum.
In 1952 verhuisde Eggelmeijer naar de Grintbank in

Laren, waar zijn echtgenote verantwoordelijk werd voor
De Heidepol, een ‘Rust- en Verpleeghuis voor bejaarde
bed-patiënten’. Rusthuis Refugium werd verkocht.
In 1953 kocht Eggelmeijer panden in de Leeghwaterstraat (nr. 107) en het Achterom (89) in Hilversum. Het
jaar daarop kocht hij twee huizen aan de Snelliuslaan
(29/31) en liet zich in Hilversum inschrijven als pensionhouder. Zijn ‘hotelbedrijf ’ De Berken (Snelliuslaan 29)
had drie filialen: Refugium (Stroeslaan 5, in juni 1963
verplaatst naar Borneolaan 35), Nadesda (Vondellaan 6)
en Acacia (Sumatralaan 2).
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Eggelmeijer leed aan expansiedrift. In de jaren vijftig en
zestig kocht hij het ene pand na het andere. Meestal
waren dat relatief kleine percelen, totdat hij Albertus
Perkstraat 75 kocht, een perceel van 32,60 are. Hier exploiteerde hij De Berken, inmiddels aangeduid als ‘rusthuis’ of ‘verpleeginrichting, voornamelijk bedoeld voor
de verzorging van gestoorde bejaarden’.
Eggelmeijer en zijn zoon Han, een verkoper, zagen brood
in de aankoop van onroerende goederen ten behoeve van

de zorgsector. Zij handelden snel, verhuisden vaak, en
kregen een slechte reputatie in de regio.
Als Eggelmeijer percelen kocht, vroeg hij standaard een
bouwvergunning voor garages en aanbouwsels aan. Zo
ging het ook aan de Albertus Perkstraat 75: een garage
(1963), uitbreiding en verbouwing van het verpleeghuis
(1966), een recreatieruimte (1967). Deze uitbreidingen
van De Berken werden gevolgd door een toename van het
aantal patiënten.

De gang van zaken rond het faillissement van Refugium trok landelijk de aandacht. Dit artikel komt
uit het Nieuwsblad van het Noorden van 29 december 1973.
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Dépendance Refugium gaat dicht kopte De Gooi- en Eemlander op 11 januari 1974. Eigenaar van de Verpleeginrichting
Aquarius aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading was de thans in Spanje vertoevende John den Butter (30). Het bood
op dat moment onderdak aan dertien licht demente bejaarden. De meesten kwamen uit Rotterdam, Gouda en Woerden.
Aquarius was ongeveer zes jaar als verpleeginrichting in gebruik geweest, en twee jaar voor de sluiting nog verbouwd.

Frans Osendarp
Eggelmeijer was in 1960 hertrouwd met Johanna Valkenaars, maar in de jaren zestig werd duidelijk dat Eggelmeijer van de herenliefde was. Zijn veel jongere vriend,
Frans Ferdinand Osendarp, een getrouwde metaaldraaier
en monteur, stapte over naar de zorgsector en werd adjunct-directeur in De Berken. Ze kochten in 1967 samen
een huis in de Bakkerstraat. Een jaar daarna hadden ze
de financiële onafhankelijkheid van hun echtgenoten geregeld zonder van deze te scheiden.
In 1966 exploiteerden Eggelmeijer en Osendarp diverse
inrichtingen voor ‘geestelijk gestoorde’ bejaarden. Volgens de gemeente en de inspecteur van Volksgezondheid
ging het hen meer om winst dan om zorg. Zo zou De Berken in gebreke zijn gebleven met betrekking tot de beschrijvingen van overlijden en technische kwesties als de
brandweereisen voor verwarming en noodverlichting. Er
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kwam een openbare hoorzitting voor Gedeputeerde Staten. Eggelmeijers boekhouding bleek te wensen over te
laten. Hij zou ook het totale aantal patiënten over de drie
inrichtingen moeten terugbrengen van 117 tot 70, wat hij
dodelijk voor zijn bedrijf achtte. Vooral de eis om een reductie van 55 naar 31 patiënten in De Berken viel Eggelmeijer tegen gezien zijn ingrijpende verbouwingsplannen. In de dependance aan de Vondellaan waren uitbreidingen gaande, die een verdubbeling van het aantal
patiënten (van zeven naar veertien) mogelijk zou maken.
Onder De Berken vielen in 1968/1969 maar liefst elf ‘verpleeginrichtingen’. In Hilversum waren dat ’t Keerpunt
(Oude Amersfoortseweg 42), Solhverv (Van Lenneplaan
37), De Engh (Oude Enghweg 1), Acacia (Sumatralaan 2),
Refugium (Borneolaan 35), Nadesda (Van Oldebarneveltlaan 63) en Libra (Graaf Florislaan 25). Verder had Eggelmeijer nog vestigingen in Hollandsche Rading

(Aquarius, Tolakkerweg 92), Blaricum (Capricornus,
Schapendrift 62), De Harskamp (Het Kröllerhuis) en
Dordrecht (Gravensteijn).

Stichting Verpleeginrichtingen De Berken
Eggelmeijer liet via zijn raadsman, mr. A. Hoekema, het
Hilversumse college van burgemeester en wethouders
weten, dat hij zijn verpleeginrichtingen zou afmelden als
bejaardenoorden in de zin van de Wet op de bejaardenoorden om ze onder te brengen in de nog op te richten
Stichting Verpleeginrichtingen De Berken. Het doel van
deze stichting was: huisvesting, verzorging en verpleging
van geestelijk gestoorde bejaarden, een en ander in overeenstemming met de recente inzichten in richtlijnen op gerontologisch en
geriatrisch gebied, zulks op algemene grondslag. Op die manier
zouden Eggelmeijers inrichtingen voortaan onder artikel
7 van de Krankzinnigenwet vallen.
De brief van Hoekema vermeldde zes dependances in Hilversum: Acacia, Refugium, Solhverv, De Engh, ’t Keerpunt, en Nadesda. Drie van deze huizen, die geleid
werden door mensen die geen familierelatie hadden met
Eggelmeijer, gingen niet verder onder de naam De Berken: de broers Lammers zetten respectievelijk Acacia en
’t Keerpunt voort, terwijl de heer Vis Solhverv leidde.

Na 1971 ging De Engh verder onder leiding van mevrouw
W.J. Rácz-van Efferen. Zij was getrouwd met Laszlo Rácz,
een zoon uit een eerder huwelijk van Eggelmeijers tweede
vrouw.
Nadesda werd na 1971 door Eggelmeijers schoondochter, de bejaardenverzorgster Nadezda Griskov, en haar
tweede man, Hans Christiaan Laurits Broni, voortgezet.
Uiteindelijk gingen maar drie van de in maart 1968 vermelde elf filialen van De Berken samen met De Berken op
de Albertus Perkstraat 73-75 om de nieuwe stichting te
vormen. Van de Hilversumse dependances was dat er
maar één: Libra. Robert Cohen de Lara, sinds 25 april
1969 voorzitter van het dagelijks bestuur, fungeerde vanaf
1 januari 1971 als algemeen directeur van De Berken.

Refugium in de Borneolaan
Zoals al vermeld was Refugium in juni 1963 verplaatst
naar de Borneolaan 35, een maand nadat Eggelmeijer dit
pand van mevrouw Doesburg-van Gelder had gekocht.
Refugium stond bij de gemeente als rusthuis en als verpleeginrichting ingeschreven. Eggelmeijer bracht de vereiste brandtrap achter het pand in 1964 aan. In de loop
van de jaren zestig koesterde hij plannen om De Berken
fors uit te breiden. Binnen zijn doelstelling (‘verpleging

Tehuis voor Oud-Verpleegsters Ardjoeno, Borneolaan 13, 1950.
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Het leggen van de eerste steen voor verpleeghuis De Stolpe aan de Zonnelaan. 15 oktober 1975. (foto SAGV)
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van demente bejaarden’) moest hij rekening houden met
de Wet Ziekenhuisvoorzieningen van 25 maart 1971. Op
grond van dit artikel werd het verboden instellingen te
bouwen zonder voorafgaande toestemming van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Volgens
Dr. W.L. Meijering, Geneeskundig Inspecteur voor de
Geestelijk Volksgezondheid voor Noord Holland en
Utrecht, had Refugium geen erkenning.
Toen Eggelmeijer in 1971 De Berken in een stichting had
ondergebracht, stootte hij vele panden met hun verpleeginrichtingen af aan degene die op dat moment de
panden exploiteerden. In het geval van Refugium bedacht Eggelmeijer een andere constructie. Formeel bleef
hij zelf eigenaar van het pand aan de Borneolaan 35.
Daarnaast sloot hij op 1 augustus 1970 een huurkoopakte met een vennootschap onder firma Verpleeginrichting Refugium. De vennoten waren J. den Butter en D.P.
Kegge. Voor pand en bedrijf was deze vennootschap aan
Eggelmeijer gedurende tien jaar een maandelijkse betaling verplicht.
De gemeente Hilversum beschouwde Den Butter en
Kegge als exploitanten en eigenaren van het bejaardenoord Refugium voor demente bejaarden. De Gooi- en Eemlander van 15 december 1971 meldde dat de patiënten
allemaal dames waren en dat dit huis ‘tot een jaar geleden eigendom van de veelbesproken heer J. H. Eggelmeyer’ was. Toen Den Butter en Kegge het huis
overnamen, hadden ze de ‘koude, ongezellige sfeer’ met
‘zeil op de vloer, en zithoekjes tussen de bedden’ veranderd. Na het aanleggen van centrale verwarming hadden ze de volgende verbeteringen gerealiseerd: sfeervolle
verlichting, vloerbedekking, terras met bloembakken achter het
huis, een isoleerkamer en een eigen ziekenzaaltje met zuurstof- en
zuiginstallatie, nood- en nachtverlichting, bezigheidstherapie,
drie recreatieruimtes. De volgende dag plaatste de krant een
gezellige foto van feestvierende bejaarden ter ere van de
heropening na elf maanden verbouwing.
Officieel ging Verpleeginrichting Refugium voor verpleging van gestoorde bejaarden vanaf 1 januari 1971
verder als vennootschap met twee vestingen: één aan de
Borneolaan 35 en één als filiaal voor verpleging van demente bejaarden Aquarius aan de Tolakkerweg 92 in
Hollandsche Rading. Aquarius, dat in 1968 nog onder
Eggelmeijers De Berken viel, werd later ingeschreven als
een zelfstandige vestiging van de heer J. den Butter.
In augustus 1973 kocht Eggelmeijer nog twee panden
aan de Borneolaan, de ernaast liggende nummers 33 en
31 en de tuin erachter, grenzend aan Sumatralaan 25.
Hij wilde Refugium uitbreiden met een kantoor (nr. 31),
een recreatie- en therapiehuis (nr. 33) en een beddenhuis (nr. 35). Voor uitbreiden van het aantal bedden van
36 naar 100, kreeg hij geen medewerking na de nega-
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tieve adviezen van de G.G.D., de bejaardeninspectie en
de inspecteur van de volksgezondheid.

Onbetaalde rekeningen
In 1972 stapelden de onbetaalde rekeningen zich op en
op aanmaningen werd niet gereageerd. Op 26 november
1973 werd Verpleeginrichting Refugium failliet verklaard.
Zowel de vennootschap als beide vennoten werden aansprakelijk gesteld.
Den Butter en Kegge kwamen echter niet opdagen bij de
behandeling van de faillissementsaanvraag voor de rechtbank in Amsterdam. Den Butter bleek in het Spaanse vakantieoord Torremolinos te zitten, bij Eggelmeijer, die
daar sinds 1970 woonde.
Volgens De Gooi- en Eemlander had Eggelmeijer een personeelslid opdracht gegeven het huis van Den Butter in Kortenhoef leeg te halen. Pas twee weken daarna kwam de
curator bij Refugium het faillissement melden aan de 28
werkloze personeelsleden, voor wie er nu geen geld meer
was. De Gooi- en Eemlander gaf een verbijsterend beeld van
de dertig demente bejaarden die kort voor kerst als vee in

De nieuwbouw van De Stolpe in 1975. (foto SAGV)
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autobussen werden geladen en afgevoerd naar bejaardenhuizen als De Berken, Libra, Accacia en een tehuis in Dordrecht. Den
Butter zou voor drie à vier ton een huis hebben gekocht
terwijl hij al een vermoedelijke schuld van vijf à zes ton
had. Deze schuld was ten nadele van de belastingen, melk- en
groenteboer, bakker en degenen die bij de verbouwing van het rusthuis in 1972 betrokken waren.
Den Butter werd in januari 1974 in huize Hillegonda aan
de Javalaan 2 gesignaleerd waar hij, volgens de krant, zakelijk contact zocht met een verpleegster van Aquarius zij werkte een half jaar bij Refugium en zou vóór die tijd
al bevriend zijn geweest met Den Butter. Er werd over een
eventuele overname van Aquarius met ingang van 4 februari gespeculeerd.
De inschrijving van Refugium in het Handelsregister
werd doorgehaald in verband met het faillissement. Het
onroerend goed was eigendom van Eggelmeijer die, door
de constructie van de huurkoopakte, als schuldeiser gold.
Eggelmeijer gaf vanuit Torremolinos opdracht om zo
snel mogelijk zijn inmiddels leegstaande panden aan de
Borneolaan (de nrs. 31, 33 en 35) te verkopen.

Burgemeester Gülcherlaan 47
Het lag voor de hand dat Stichting De Berken alle percelen grenzende aan haar terrein aan de Albertus Perkstraat
73-75 zou willen opkopen om verdere uitbreiding te vergemakkelijken. Dat gebeurde dan ook met de Burgemeester Gülcherlaan 47 (van G.A.J. Middag), de
Borneolaan 13 (Stichting Tehuis van Oud Verpleegsters)
en de Zonnelaan 24 (Matser).
Het pand aan de Burgemeester Gülcherlaan 47 is de andere helft van de dubbelvilla aan Albertus Perkstraat 73. In
1972 leidde de aanschaf van dit pand tot het indienen van
vele bezwaarschriften van omwonenden, onder meer
omdat de ingang van de verpleeginrichting werd verplaatst. Verder vonden er ongewenste veranderingen in
de woonwijk plaats: bomen werden gekapt, tuinen verdwenen onder grinttegels, een garage werd omgebouwd
tot een ‘morgue’ (mortuarium). Het voormalige woongedeelte van dit pand zou tot revalidatieruimte worden omgebouwd. Deze onttrekking van woonruimte en
verandering van de bedoelde bestemming zat buurtbewoners dwars, zeker toen onregelmatigheden werden geconstateerd zoals een isoleerbarakje tegen de tuin van
Burg. Gülcherlaan 45 waarin een jeugdige psychiatrische patiënt sinds meer dan een jaar dierlijke geluiden produceert en rammelt aan zijn gesloten deur.10
Het college van b en w verwierp echter alle bezwaren.
Ook de aangevraagde verbouwing van Albertus Perkstraat
75 mocht doorgaan. Het ging om de verandering van het
souterrain, het aanbrengen van een gang met liftschacht
en trappenhuis aan de achterzijde van het perceel, het vergroten van het perceel aan de achterzijde met een uitbouw
om de corridor-hal te veranderen en – ten slotte - het
plaatsen van een (tijdelijk) houten gebouw voor het geven
van bezigheidstherapie. Deze bezigheidstherapie zou de
bejaarde bewoners niet alleen afleiding verschaffen, maar
ook hun motoriek verbeteren.
Plannen voor een nieuw gebouw aan de Burg. Gülcherlaan werden goedgekeurd door het provinciebestuur van
Noord-Holland, ondanks bezwaren van omwonenden.
Volgens De Stolpe (deze naam kreeg De Berken op 13 augustus 1974 met adres Burg. Gülcherlaan 47) zouden daar
75 ‘minder-verzorgingsbehoevende’ bejaarden onderdak
kunnen krijgen. In 1984 waren de discussies nog steeds
gaande, maar uiteindelijk kwam het gebouw er.
De huidige Stichting De Stolpe met adres Franciscusweg
10 heeft als activiteit ‘verpleeghuizen voor psychogeriatrische patiënten’.

Ardjoeno en Zonnehof
De Berken kocht in november 1972 het voormalige rusthuis voor verpleegsters, Ardjoeno, aan de Borneolaan 13,
van de Stichting Johanniter Tehuizen. Volgens voorzitter

Verzorgingstehuizen in Hilversum11
naam

adres

aantal
bejaarden
Ariadne
Oude Enghweg 38
8
Acacia
Sumatralaan 2
32
Andante
Rossinilaan 56
6
Avondzon
Van Hengellaan 2
44
Bergzicht
Vaartweg 113
21
de Berken-Libra
Albertus Perkstraat 75
128
Bethel
Oranjelaan 1-3
52
Boddaert-Schuurbeque Boeye Bergweg 16
27
De Bongerd
Graaf Florislaan17
7
Boomberg
Vaartweg 42
120
De Brem
Soestdijkerstraatweg 80 9
St. Carolus
Bosdrift 96
75
De Dennen
Chr. de Wetlaan 1
12
De Eekhof
Krugerweg 5
8
D’Eglantier
Egelantierstraat 124
180
Gooilust
Burg. Lambooylaan 11
6
‘t Heem
Rossinilaan 9
29
Jan’s Huis
Zonnelaan 15
10
‘t Keerpunt
Oude Amersfoortseweg 42 7
Flat Kerkelanden
Franciscusweg 137
217
Lux Vincit
Hertog Hendriklaan 6
11
Montana
Heuvellaan 50
9
Oud Inima
Gnoelaan 1
12
De Pol13
Hoge Naarderweg 93
27
Refugium
Borneolaan 35
34
Van Renesse
Sparrenlaan 26
25
Rhododendron
Domeinweg 2
12
Rozenburg
Regentesselaan 21
28
Logement Sterkenburg
Lage Naarderweg 6
11
De Thye
Soestdijkerstraatweg 67 18
Gooiers erf
Willem Barendtszweg 9 220
Zuiderheide
Diependaalselaan 337
269

type12
part
part
part
pc
part
alg
part
alg
part
nh
part
rk
part
part
alg
part
part
part
part
rk
part
part
part
part
part
part
part
part
part
part
hum
pc

Verpleegtehuizen in Hilversum14
naam

adres

Alma
Damonda
Elvira
Elisabeth
Marlisa
De Orchidee
Villa Carla16
Vogelsangh
De Windroos
De Wulverhorst
Zonnekant
Solhverv
De Zonnehoek
Chr. Verpleegtehuis

Graaf Florislaan 11
Lindenheuvel 9
Koninginneweg 35
Koninginneweg 41
Vondellaan 8
Neuweg 245
Boslaan 7
Nimrodlaan 12
Hoge Naarderweg 58
Rossinilaan 5
Heuvellaan 16
Van Lenneplaan 37
’s-Gravelandsweg 166
Paulus van Loolaan 21

aantal
bejaarden
16
8
41
17
9
80
14
40
9
75
11
6
5
140

type15
part
part
part
part
part
alg
part
pc
part
part
part
part
part
pc
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De Stolpe, 16 november 1983. (foto SAGV)

Cohen de Lara moesten zowel het in 1925 aangebouwde
gedeelte als de in 1962 geopende vleugel gesloopt worden om plaats te maken voor de trapsgewijs nieuwbouw,
die in de achtertuin richting Insulindelaan zou aflopen.
Hij noemde deze instelling geen ziekenhuis, maar iets
tussen een verpleeginrichting en een bejaardenhuis in,
met kamers voor maximaal drie personen waardoor echtparen niet gescheiden hoefden te worden. Dit pand - zo
legde hij in De Gooi- en Eemlander van 15 oktober 1975 uit zou een open karakter krijgen met een ‘bruin café’ voor kennissen van de bewoners en buurtbewoners om de bewoners te bezoeken en 250 vierkante meters in de kelder voor
bezigheidstherapie.
In oktober 1976 was Verpleeginrichting Libra van de
Graaf Florislaan 25 naar De Stolpe op Borneolaan 13 verplaatst. De officiële opening van Dependance De Stolpe
voor 70 ‘intensief-verzorgingsbehoevende bejaarden’
(met een kolossale keuken) vond in mei 1977 plaats. Vijftig man verzorgend personeel staat 24 uur per dag klaar voor de
bewoners.17
De Woningcorporatie Atrium (later De Alliantie) kocht
begin 2004 Borneolaan 13 van de stichting De Stolpe (opvolger van Stichting De Berken). Na protesten van om-
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wonenden kwamen hier geen 32, maar 25 appartementen
voor jonge starters.
De villa aan de Zonnelaan 24 was in de jaren zestig in gebruik als bejaardenoord De Zonnehof. Projectontwikkelingsmaatschappij Johan Matser N.V., die het pand had
gekocht, bood het aan De Berken te huur aan. De ligging
pal naast De Berken was ideaal voor het gewenste gebruik
als zusterhuis. Vanaf 1972 voerden Cohen de Lara en de
gemeente een correspondentie om uiteindelijk in 1974 tot
aankoop van dit pand te komen.

Uitbreiding De Stolpe
In 1977 nam De Stolpe een pand aan de Heuvellaan 16
over en maakte hierin een tehuis voor psychisch-sociaal
gehandicapten. Zij richtte de stichting De Stelle op.
Cohen de Lara breidde aan de Borneolaan 11- in samenwerking met de Tomingroep - De Stelle uit met een
tweede tehuis. Het idee was een keten van tehuizen op te
richten voor mensen die geen therapie, maar wel begeleiding nodig hadden. Het tehuis voor vierentwintig bewoners aan de Heuvellaan was de eerste schakel, een
‘hostel’ met veel begeleiding van een psychiater, socioloog, maatschappelijk werkster en sociaal verpleegkun-

dige. De Borneolaan was de tweede schakel, een ‘pensiontehuis’ met minder intensieve begeleiding gedurende
maximaal twee jaar. De derde schakel zou een ‘grouphome’ zijn.
Begin jaren ‘90 kwam veranderde de bejaardenzorg en
verschoof in de richting van zorgverlening bij mensen
thuis. De provincie Noord-Holland stelde in maart 1994
het Plan Verzorging en Verpleging 1997-2001 vast.
De Stolpe moest van de provincie in haar verzorgingshuis
aan de Borneolaan 13 (met 40 medewerkers en een zware
afdeling psycho-geriatrie) sluiten. Daarbij gingen 55 bedden verloren, terwijl er bij de uitbreiding aan de Zonnelaan maar vijftien bedden extra beschikbaar kwamen.
Andere huizen moesten ook inkrimpen. Enkele jaren na
de sluiting van de vestiging aan de Borneolaan 13 verplaatste het ernaast liggende filiaal De Stelle haar inwoners naar elders in de buurt

Faillissement Eggelmeijer
In december 1976 vroegen diverse leveranciers het faillissement van Eggelmeijer aan, dat op 8 februari 1977

NOTEN

werd uitgesproken. Een half jaar later, op 31 augustus,
overleed Eggelmeijer in Spanje. Zijn testament had hij
daar laten opmaken en volgens Nederlands recht hadden
de erfgenamen daarom geen claim op de nalatenschap.
Alle activa moesten te gelde worden gemaakt om zoveel
mogelijk aan de schuldeisers tegemoet te komen.
Voor de curator - mr. H.H.F.M. Hüffner - was dit geen gemakkelijke opdracht gezien het ontbreken van administratie vanaf 1972. Door de vermenging van zakelijke en
privéposten was het met name moeilijk om de financiële
verhouding tussen Eggelmeijer en Osendarp vast te stellen. Het tweetal had op 17 december 1970 een vennootschap onder firma opgezet met als doel het kopen, verkopen,
huren en verhuren van onroerende goederen alsmede het verhuren
en op die basis exploiteren van verpleeginrichtingen. Met uitzondering van een vijftal huizen waren al deze panden
vóór het faillissement verkocht.
Op 27 december 1988 waren de preferente crediteuren allemaal betaald. De concurrente crediteuren, onder wie
Osendarp, kregen 25 procent van hun vordering uitgekeerd. Het tijdperk Eggelmeijer was definitief ten einde.

meenteraad d.d. 11-1-1979, kenmerk SO 3.0..
Ombouw tot appartementen heeft in 1989 plaats gehad
volgens De Graaf Florislaan in Hilversum, 1890-1998, blz. 30.
10
De Gooi- en Eemlander d.d.12-5-1977. Met intens-verzorgingsbehoevende bejaarden werden diegene bedoeld
voor wie in bejaardencentra onvoldoende verpleegmogelijkheden waren, maar die te goed waren om voor een
geestelijke of lichamelijke kwaal in een verpleeghuis opgenomen te worden.
11
Aangemeld ingevolge de Wet op de bejaardenoorden,
Nota bejaardenhuisvesting 25-7-1973.
12
part=particulier (commerciël) tehuis. Voor niet-commerciële tehuizen: alg=algemeen; hum=humanistisch;
nh=Nederlands hervormd; pc=protestants christelijk;
rk=rooms-katholiek
13
Ontheffing verlenen en voor een periode van vijf jaren onder
voorwaarde dat de bezetting van de vijf-persoonskamer wordt teruggebracht tot vier personen en de serre van drie tot een persoon.
NHA 589 inv. nr. 322, Notulen vergadering 8-10-1979
punt 4.2 van de Commissie voor de Bejaardenoorden
Noord-Holland.
14
Zie noot 11.
15
Zie noot 12.
16
NHA 589 inv. nr. 322, Ontheffing volgens notulen voor
de vergadering 23-6-1983 van de Commissie voor de Bejaardenoorden Noord-Holland.
17
SAGV Bouwvergunning dossier 12435, Brieven d.d. 276 en 7-7-1972; zie ook De Gooi- en Eemlander van 12-7-1972.
9
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Dit artikel is een samenvatting van een gedeelte van een
onderzoek naar de geschiedenis van de Borneolaan. Het
volledige onderzoeksdossier is te raadplegen bij het
Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum:
SAGV029, inv. nr. 1316, ‘Documentatie onderzoek B. van
der Pers’.
2
Nota bejaardenhuisvesting, door ir. P.R. Nifterik, d.d. 25-71973; SAGV Stedenbouwkundige dienst 1960-1982, mag.
nr. 100.
3
Zie notulen van de vergadering 13-12-1968 van de Commissie voor de bejaardenoorden in Noord-Holland,
Noord Hollands Archief 589 inv. nr. 322.
4
Uiteindelijk (medio 2013 volgens de Woonbode 24-52012) zouden zijn panden 83-87 weer in de sector woonzorgvoorziening terugkeren als een project van King
Arthur Groep: huisvesting voor 22 mensen met geheugenproblemen en dementie.
5
SAGV Bouwvergunningen dossier 4185,Brief d.d. 2310-1975 van J.C.J.N. van Tielraden.
6
SAGV Bouwvergunningen dossier 4185, Notulen verandering b en w gehouden op 5-12-1977.;
7
Siersema verkocht haar zijn bejaardentehuis Damonda
aan de Lindenheuvel 9. Dit huis zou per 1-2-1978 sluiten.
In mei 1984 werd het pand gesloopt; er zijn twee vrijstaande villa’s op het perceel gebouwd.
8
SAGV Bouwvergunning dossier 7555, Besluit van de ge-
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