
P
r

o
d

u
ct

ie
 M

a
r

ij
ke

 V
er

ko
r

en

 De LaarDers, zoaLs De in  woners  
van Laren worden genoemd, waren een 
koppig keihard ploeterend volkje dat 
niet op vreemdelingen zat te wachten. 
Het enige lijntje met de buitenwereld 
was de postkoets van Amsterdam naar 
Hamburg. Volgeladen met pakketjes, 
telegrammen, brieven en een enkele rei-
ziger deed het voertuig Laren aan als 
pleisterplaats. Bij herberg De Vergulde 
Postwagen van Jan Hamdorff kon men 
slapen. Onder allerminst luxueuze 
omstandigheden. 

begeesterd door schoonheid
Laren was ongerept en stil, totdat Jozef 
Israëls rond 1870 in Amsterdam op de 
koets stapte en, als een soort Colombus, 
op ontdekkingsreis ging in het beeldige 
boerendorp. Hij attendeerde zijn kunst-
broeders op dit stukje Hollandse 
Provençe.  Zo ontstond eind 19de eeuw 
de kunstenaarskolonie De Larensche 
School.  Het Gooi werd voor altijd op de 
kaart gezet en tot op de dag van vandaag 
strijken er vele kunstenaars, kunstlief-
hebbers, artiesten, voetballers en vermo-
genden neer.  ‘Import’, zoals de nieuwe 
Gooische mannen en vrouwen steevast 
worden genoemd door het oude geld, 
heeft vaak geen idee waar de naam van 
hun favoriete lunchtent Hamdorff 
(voorheen Oesters aan de Brink, van de 
Frogers) vandaan komt. Jan Hamdorff is 
de grondlegger van wat Israëls had 

gesignaleerd. Hij wist Laren destijds op 
een zakelijk-artistieke manier tot het 
belangrijkste kunstdorp van Europa te 
maken. Hij organiseerde exposities en 
zomerfeesten in de tuin van zijn hotel in 
hartje centrum. Tout le (beau)monde 
was daar. Schilders en kunstliefhebbers 
kwamen van heinde en verre. Uit Parijs 
en zelfs vanuit Amerika. Zijn herberg, de 
Vergulde Postwagen werd het luxe hotel 
Hamdorff.
Zo zijn staalfabrikant-impressionist 
William Singer en zijn vrouw Anna hier 
ook beland. Begeesterd door de schoon-
heid. Zij hebben twee prachtige woonhui-
zen gebouwd: De Wilde Zwanen in 
Laren, nu het Singer Museum, en het Huis 
Neder   heem dat tot voor kort het gemeen-
tehuis van Blaricum was. Dit ooit zo impo-
sante bouwwerk is nu aan het verloederen 
en wordt bewoond  door een aantal anti-
krakers. Hamdorff en Singer draaien zich 
vast om in hun graf...
Ook Mondriaan, Mauve, Isaac Israëls, Max 
Liebermann, Co Breman, Wally Moes, 
Piet Mondriaan, Jan Sluyters, Leo Gestel, 
Bart van der Leck en vele anderen hebben 
hier meesterwerken geschapen! Net 
als  Rietveld, die eveneens tekende voor 
een aantal huizen in Laren en Blaricum.
De Gooische Academie is nog steeds 
het kloppende hart voor beeldende kun-
stenaars in de streek. Bij acht van de tien 
huizen staan ateliers in de tuinen waar 
druk gekwast en gebeeldhouwd wordt. 

Onder anderen door Bob ten Hoope en  
Judith Wiersema naast vele andere 
onontdekte talenten.  
De druk bezochte atelierroute, dit jaar 
op zaterdag 28 september in Blaricum, is 
een groots opgezette happening die hon-
derden bezoekers trekt. Kunstenaars en 
kunstenmakers stellen hun werk in eigen 
atelier tentoon. 

eetadressen
Een aantal restaurants draagt nog steeds 
de naam van belangrijke kunstenaars uit 
vroegere tijden. De lekkerste caesar 
salad van Nederland kun je eten bij 
Grand Café Hamdorff, mijn favoriete 
lunchtent. Het uitzicht op de eens zo 
levendige zomertuin krijg je er gratis bij. 
Vroeger dansten en dronken daar de 
kunstschilders, nu kom je er onder ande-
ren Paul de Leeuw tegen met zijn gezin. 
Bij Elefante Bianco, ‘het Italiaanse 
familierestaurant in het Gooi’, genieten 
ouders van een goede hap terwijl hun 
kroost in het souterrain door een heuse 
oppas wordt vermaakt. Hier kun je 
zomaar Marco Borsato met vrouw en 
kids tegenkomen…
Nick Vollebregt, het café-restaurant 
aan de overkant van het Singer Museum, 
is een favoriet eetadres van de happy few 
van het Gooi, onder wie Willeke Alberti. 
John de Mol legt graag een kaartje in 
café de Oude Tak terwijl zus Linda sushi 
eet in de Red Sun in Blaricum. NB: zon-
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Laren en Blaricum waren ooit dromerige boeren dorpjes in de ongerepte natuur.  
Maar toen de schilder jozef israëls naar het Gooi kwam, veranderde de streek.  
Local Marijke Verkoren neemt je mee op een ontdekkingsreis naar ’t Gooi.

rondje 
’t Gooi

Laren & BLaricum
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der reservering geen tafeltje. Met valet 
parking, dat dan weer wel. Restaurant 
Rust Wat in Blaricum is de hotspot 
waar de Gooische vrouwen rond lunch-
tijd sla heen en weer schuiven. ’s Avonds 
tref je de dames er weer aan. Nu mét 
hun gespreksonderwerpen van die mid-
dag: hun verloofdes en echtgenoten.

things to do
De ziel voeden met Gooische schoon-
heid doe je in het Singer Museum 
waar momenteel tot en met 19 januari 
een prachtige expositie is van de kunste-
naar Henri le Sidaner (1862-1939). Al 
tijdens zijn leven was le Sidaner populair 
bij een groot publiek. Anna en William 
Singer, de oprichters van het museum 
waren goed bevriend met de Franse 
kunste   naar en kochten talrijke doeken 
van hem. De tentoonstelling is samen-
gesteld door directeur Jan Rudolph de 
Lorme met medewerking van de kunst-
historicus en achter   kleinzoon van de 
kunstenaar Yann Farinaux-le Sidaner. 
Absoluut een juweel van een tentoon-
stelling!  
Ook de galeries in Laren en Blaricum 
zijn meer dan een bezoek waard. Vooral 
Janknegt Fine Art, gevestigd op de 
legendarische Brink in Laren. Deze 
kunsthandel vertegenwoordigt internati-
onaal erkende eigentijdse kunstenaars.
Sla de Gooische heide, bossen en het 
Gooimeer niet over. En ga vooral wan-
delen door het schilderachtige Blaricum. 
Dat ondanks alles toch een no-nonsense 
dorp is gebleven. Zo vind je er nog 
immer operationele boerenbedrijven 
tussen de door televisie- & filmprodu-
centen tot paleizen verbouwde boerde-
rijen met weelderige zwembaden. 
Grappig om te zien: het zijn de agrariërs 
die de moguls van Hilversum nuchter 
houden. 
Ook een must is een uur in de rij staan 
bij IJssalon De Hoop. Om te midden 
van de rode broeken geduldig te wach-
ten op je bolletjes koud Blaricums goud.
Nieuwe oude designoutfits koop je, net 
als Anita Witzier en Liz Snoijink, bij de 
Gooische Outlet in Blaricum. De 
grootste van Midden-Nederland. Je 
vindt hier meer dan tienduizend stukken 
van merken als Prada, Dior, Louboutin, 
Gucci, Hermès, Chanel. Je kunt het zo 
gek niet bedenken.

van boven naar onder
christianne van altijd bloemen aan de dorpsstraat 9 in blaricum. de eurokraam van asperge-boerin marielle 
bakker op de angezechtsweg in blaricum. oud woonhuis en atelier van de gebroeders jacob en willem dooye-
waard, nu woont er een tv-producent. het singermuseum. la george in laren. paulien huizinga met kroost op 
de vrijdagmarkt in laren voor de sint jan.
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het merendeel van 
de huizen heeft 
een atelier in de 
tuin waar druk 
wordt gekwast  
en gebeeldhouwd 


