
(eerste) vrouw. Na Mary's afwijzing 
(zij verlooft zich met Rudolf Mauve) 
vindt hij troost bij Carry, de andere 
dochter van Betsy. Moeder en doch- 
ter hadden inmiddels Walden verlaten 
omdat daar Truida Everts als nieuwe 
vriendin van Van Eeden, haar intrede 
had gedaan. Carry laat dan haar ei- 
gen huis in Bloemendaal bouwen. Nico 
trouwt haar in 1902 en trekt bij haar 
in. Betsy laat een huis vlak naast hen 
bouwen. En dat blijft zo: voordurend 
is zijn schoonmoeder in de buurt. Dat 
kan soms handig zijn, je hebt altijd een 
oppas in de buurt, maar het kan ook 
de verhoudingen in een gezin vertroe- 
belen. Esther Blom vermoedt dan ook 
dat de aanwezigheid van Betsy de re- 
latie tussen Carry en Nico nadelig 
heeft beïnvloed. 

Het tweede contact met Bussum vindt 
plaats als hij zich in 1912 met zijn ge- 
zin en schoonmoeder tijdelijk vestigt 
in Bussum op de Kon. Sophielaan. In 
die tijd zou hij kennisgemaakt kunnen 
hebben met de vrouw die zijn tweede 
echtgenote zou worden. Tosa van der 
Werff woonde nl. in die tijd (vanaf 
haar huwelijk met Op de Coul in 1907) 
in de Nagtglaslaan met als achter- 
buren het gezin van Carry's broer. 
Maar Esther Blom vermeldt niets over 

enig contact uit die tijd. Het derde con- 
tact met Bussum is min of meer clan- 
destien te noemen. Na de geboorte 
van het vijfde kind in 191 8 verslech- 
tert de relatie tussen Carry en Nico. 
Nico, die altijd al geïnteresseerd was 
in intellectuele en zelfstandige vrou- 
wen en met hen vriendschappelijke 
relaties en briefwisselingen onderhield, 
zoekt zijn heil bij de intelligente en vro- 
lijke Tosa van der Werff. Haar huwe- 
lijk met Theo Op de Coul stelt dan al 
niets meer voor. In 1921, enkele maan- 
den na de geboorte van hun eerste 
kind, trouwen Tosa en Nico. Zij gaan 
dan in Nico's huis in Blaricum wonen. 
Carry vestigt zich met haar 5 kinde- 
ren en moeder weer in Bloemendaal. 
Waar Van Eden hen volgens Esther 
Blom min of meer regelmatig bezoekt. 
Op Walden deed indertijd al het rijm- 
pje de ronde: Aan wie is hij verknoch- 
ter, aan moeder of aan dochter? 

Verder wordt door Esther Blom het 
dorp Bussum niet meer genoemd. Van 
Suchtelen heeft nog wel contact met 
Van Eeden maar dat lijkt zich te be- 
perken tot het min of meer zakelijke. 

Joke van den Bosch 

Bussum kalender 
Wegens het succes van vorig jaar heeft ons lid de heer J.H. Schweitzer opnieuw een 
kalender samengesteld met oude foto's van Bussum. De kalender kreeg de naam 
"Aan de grenzen van Bussum " en is te koop bij drukkerij "Atlantis " aan de 
Poststraat en kost f. 7,-. 
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