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Hendrik Theodorus Boel-en

Het is interessant dat wij nu, door het artikel in het C0NTACTBLAD van okto-
ber 1985, wat meer weten over deze bewoner van villa SPiEGELHOEVE. Tot nu
toe was H.Th.Boelen in Bussum vooral bekend aLs een van de promotors van't
vi.lladorp Bussum in de jaren rond 1880.

Reeds ín 1874 liet hij Spiegelhoeve bouwen, één van de oudste villa's in het
Spiegel. Spieqelhoeve lag bij de Nassaulaan spoorwegovergang, ongeveer ter
plaatse van het huidige planLsoentje. Rond 1900 werd de vi1la afgebroken.
Dankzij de heer Bouwman aan de Huizerweg beschikken wij nog over een foto van
dat oude huis, qefotografeerd door zijn qrootvader.

In 1B7B schreef Boelen in de krant dat de Lindelaan de roem van Bussum uit-
maakte en betaal-de prompt f 100,- toen er geld nodig was voor de begrinding
van die l-aan.

Hij was verbonden aan het dagblad Dt AMSTERDAMMTR en schreef daarin zijn trGooi-

sche Schetsen'r met de duidelijke bedoeli-ng de Amsterdammers naar Bussum te
Lokken. Lyrisch schrijft hij in 1874 :

tt De Spíegel in Bussum is ín aLLe opzí.chten een schiLderachtíg oord.
De uegen zíjn er nogaL meniguuLdí7, maar níet breed, kronkeLend en
aLLen zeer dtk zanderr,g, uerder bíjna oueraL bouuLand, meest rogge,
boekueít aít bLoeiend en aar.dappeLen, aardig omLíjst door bosehaad-
jes uan eikenhakhout. Híez, en daar belangr,ljke hoogtes uan haLf be-
groeide, haLf naakte duíngrond en dat aLles opgeuroLíjkt door ne-
derige huisjes en hutjes, soms in aLLergrilLígste uorm daar neer-
gegooid.
Daarbíj híez, en daav. brem, braam en dopheídestruiken en heuueLtjes
met talloze uíLde uíooLtjes. l'laar De SpíegeL een ueinig meez, beav,-
beíd uas, uond men een enkel aeiLand en fraai beuken-, spavren- en
Laríxhout. t'

In Hotel Nj-euw Bussum hield de dichter op 27 april 1877 een voordracht "Mijn
broer de Minister", een blijspel in f bedrijven.
0ver dat Hotel Nieuw Bussum (thans liqgen daar de 0ranjeflats) schreef hij :

't Het HoteL Níeuu Bussum Ligt in een goed aangesLagen maar nog ieug-
díg pLantsoen, trouuens alLes uat men híer ziet is nog sLechts dv'ie
jaaz, hoogstens oud.
De gezíchten uít dít hotel zíjn naar aLLe uíndstneken, uooraL op de
bouenste kamers uezenLijk zeer ríant.
Naast het hoteL staat een flínke stalLtouder,íj, met o.a. een stal uoor
ueL 20 paarden, In de tuín aan rruzíekkíosk en daav,uoor een grooten
houten tent. tt
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Boelen was een voorvechter voor het behoud van het landelijk schoon in Bussum,
waardoor hij nogal eens in conflict kwam met de grond- en huizenspeculanten
van die tijd. Zijn Bussum is verdwenen, doch dankzij zijn nauwkeurige beschrij-
vingen hebben wij een prachtig beeld hoe het eens was.

Een nader onderzoek over hem en zijn werk kan mogelijk noq waardevol materiaal
voor Bussums historie opleveren. Van beroep was hij cargadoor en scheepsreder
in Amsterdam. In 19O6 woonde op de Lindenlaan nummer 17 een Jacobus Boelen,
eveneens cargadoor. De famifienaam Boelen komt in Amsterdam nog veelvutdig
voor. Het lijkt redelijk te veronderstell-en, dat er j-n de familie nog het een
en ander bewaard is gebleven over zijn werk, misschien wel de Gooische Schetsen.
vYie van onze Leden wil zich daar eens in verdiepen?
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