DEELgenoot

Periodiek van de Historische Kring Blaricum
NUMMER 71

VOORJAAR 2013

Agenda 2013
tot 21 april
Oude Blaricumse affiches en kalenders.
15 april
Jaarvergadering.
30 april tot medio augustus
Luchtfoto’s en kaarten van Blaricum.

De tentoonstellingen worden gehouden bij de Historische Kring,
Brinklaan 4A. Ze zijn te bezichtigen donderdags van 20.00 - 22.00 uur
en zaterdags van 14.00 - 16.00 uur. De toegang is gratis.

Historische Kring Blaricum
Deelgenoot 71

Voorjaar 2013

Inhoudsopgave
Van Bestuurszijde.........................................................................................1420
Actie – Reactie - Errata................................................................................1423
Notulen jaarvergadering 23 april 2012 ........................................................1426
Schrijven bij de Historische Kring ...............................................................1428
Uitnodiging jaarvergadering ........................................................................1429
In memoriam Henri Klein ............................................................................1430
75-Jarig bestaan van de Oranjevereniging Blaricum ...................................1431
Feestweek 75 jaar OVB ................................................................................1436
Nieuwe aanwinsten ......................................................................................1438
Verslag van de Langeweg-lezing van 21 november 2012 ............................1439
Familie Van Doornik: een korte geschiedenis ..............................................1454
Ab Elbers .....................................................................................................1462

Foto voorpagina: Kee Elders in Blaricumse klederdracht
Bestuur
Voorzitter:
secretaris:
Penningmeester:
Leden:

j.a.m. Vos
Driftlaan 35
V. ten Broeke-abels
Driftlaan 21
P.m.a. van den Breemer
schoolstraat 2
k. majoor, g.H. machielse, r.P. machielse

Ere-leden:
Leden van verdienste:

j. Verwaal, w.j.a. Visser en a.j.g. Lindeman
a. Boersen-de jong, j.goes, F.j.j. de gooijer, N.j.j. de jong,
r.P. machielse en H. rigter

opmaak/beeldbewerking: ton Hartong
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteurs.

redactieadres: Brinklaan 4/a 1261 er Blaricum
e-mail: redactie@hkblaricum.nl
IssN 2213-2309

1419

Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
Het voorjaarsnummer van de ‘Deelgenoot’ ligt voor u. Hierin treft u de uitnodiging aan voor de jaarvergadering op maandag 15 april, de notulen van
de ledenvergadering 2012 en een aantal artikelen van de hand van diverse
schrijvers. Zo is er een beschrijving van de lezing over de Langeweg, heeft
Frans Ruijter een stuk geschreven over Ab Elbers en is er een artikel over
het pand Huizerweg 1.
Leden en contributie
Wat het ledenaantal van de Kring betreft is er nogal wat veranderd het afgelopen
jaar. In totaal is het lidmaatschap van 38 leden beëindigd, waarvan 9 wegens
non-betaling gedurende 2 jaar. De rest zegde om uiteenlopende redenen op. Bovendien kwamen het vorige jaar 7 leden te overlijden. Door deze wijzigingen
is het ledenbestand gedaald tot onder de 600. Het gevolg hiervan is dat onze
inkomsten zijn gedaald. We hopen door middel van een ledenwerfcampagne het
ledental weer terug te brengen tot boven de 600.
Langeweglezing
Op 21 november 2012 werd de lezing over de Langeweg gehouden in het Vitusgebouw. De meer dan 100 aanwezigen genoten van de in beeld gebrachte
interviews met de diverse bewoners van de aanliggende
boerderijen en woningen. Het geheel werd op amusante
wijze aan elkaar gepraat door Frans Ruijter. Inmiddels
hebben Ron Machielse en Jacco Eshuis een uitgebreide
dvd samengesteld van de interviews en de beschikbaargestelde foto’s. Deze dvd is te bestellen bij de Kring. De
verkoopprijs bedraagt € 15,-.
Scholenproject
Op woensdagmorgen 7 en 14 november 2012 hadden we ons gebouw weer opengesteld voor een bezoek van groep 7 en 8 van de Openbare School in de Bijvanck. Terwijl de ene groep een puzzeltocht door het oude dorp maakte werd de
andere groep verteld over de geschiedenis en de oude gewoontes van Blaricum.
In de kelder van ons gebouw werd aan de hand van plattegronden en kaarten de
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zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
indeling en het oude stratenplan van het vroegere Blaricum getoond. Ook waren
de leerlingen erg geïnteresseerd in de oude gereedschappen en voorwerpen die
Bep Machielse liet zien. Het waren twee nuttige ochtenden.
Sal Meijer
In de vorige Deelgenoot deden we een oproep om
schilderijen en etsen van Sal Meijer beschikbaar te
stellen. Inmiddels zijn er 18 werken op afroep beschikbaar. De tentoonstelling willen we houden in
november/december 2013. Uiteraard zijn we nog op
zoek naar meerdere werken. Dus ... als u iets heeft
van Sal Meijer, laat het ons weten! Tijdens de tentoonstelling zijn de werken door ons verzekerd.

Sal Meijer Zelfportret

Tentoonstellingen
De huidige tentoonstelling van oude affiches en kalenders eindigt in de laatste
week van april. Op 30 april begint de expositie van landkaarten, plattegronden
en luchtfoto’s van Blaricum. Deze tentoonstelling duurt tot de laatste week van
augustus. Daarna zijn de etsen van Bob ten Hoope aan de beurt. Sal Meijer sluit
dit jaar de rij.

Flesjes Gooische streekelixer

Likeurﬂesjes
Bent u op zoek naar een
cadeautje? Sinds kort verkopen we flesjes likeur
op basis van honing. Op
het etiket staat ‘Gooische
streekelixer. Deze streekelixer dankt zijn naam aan
de bewoners van het Gooi,
die van oudsher gebruiksrechten op de Gooische
gronden hadden. Bijen
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
waren belangrijk voor de Erfgooiers. De honing in deze streekelixer is afkomstig van Gooische bijenschansen’. Het is een flesje met een inhoud van 25 cl en
bevat een alcoholpercentage van 14,5 %. De verkoopprijs bedraagt € 6,95. Met
de aanschaf steunt u de Kring en de Gooise bijenhouders.
Beterschap
In ons verenigingsgebouw zijn we altijd druk: we organiseren tentoonstellingen,
beheren het archief op de woensdagmiddag, scannen foto’s op de donderdagavond en op de zaterdagmiddag ontvangen we leden en niet-leden die voor informatie over allerlei zaken komen.
Het afgelopen jaar is daardoor de buitenkant van ons pand in het vergeetboek
geraakt. Daar werden we door Ab Elbers fijntjes op gewezen nadat hij begin januari de bomen had gesnoeid, de dakgoten had schoongemaakt, de hemelwaterafvoer had gereinigd en al het afgevallen blad op het hele terrein had opgeruimd.
We hebben zijn berisping ter harte genomen en beterschap beloofd voor 2013.
Het bestuur wenst u veel leesplezier.

Bij de Historische Kring zijn interessante uitgaves verkrijgbaar
die te maken hebben met de geschiedenis van Blaricum.
ARTIKEL

Kroniek deel 2 (1905-1912)
Leden
Kroniek deel 3 (1913-1918)
Leden
Kroniek deel 4 (1919-1922)
Kunstenaarsboekje
Naamlijst kunstenaars
Deelgenoot
Wandelroute Blaricum
Ansichten
Alles over hooibergen door Suzanne Jurgens
Heb je nog nieuws…?! door Frans Ruijter
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PRIJS €

12,50 Niet-leden 14,75
14,75 Niet-leden 17,00
18,50
5,00
1,50
2,25
0,50
0,50
10,00
24,95

Actie – Reactie - Errata
In deze rubriek kunt u reageren op onjuistheden of aanvullingen geven
op eerder verschenen uitgaves van de ‘DEELgenoot’. Wij danken u voor
uw correcties en suggesties.
Bewoners
William Singerweg 2
Hierbij ontvangt u twee foto’s
van William Singerweg 2. De
gevelsteen zit aan de achterkant
en is gemaakt door Testas. Op
de achterzijde staat de tekst:
‘Testas Sculptures’.

Huidige situatie William Singerweg 2

Het zelfde pand maar vermoedelijk in de dertiger jaren

Vorige en huidige
bewoners William Singerweg 2.
Niet precies bekend van
wanneer tot wanneer,
wél voor zover ik weet in
chronologische volgorde.
1916 Testas
1918 Begeer
Schuurman
Fabius
Mangold
1959 Giltay-Vet
1970 Henning
1976 Puts
Met hartelijke groet,
Joop & Ineke Puts
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Kerklaan 7
In 2012 stond in het zomernummer van de Deelgenoot een artikel over Kerklaan 7. Daarin stond vermeld dat de boerderij gebouwd was in 1860. We namen dat aan vanwege de muurschildering boven de
schouw. Dit blijkt echter onjuist te zijn. De huidige
bewoner, de heer Polak, kwam enige tijd geleden bij
de Kring en toonde ons een foto die hij gemaakt had
tijdens verbouwwerkzaamheden. Op een plank stond
met potlood vermeld: “Dit heeft Anse Horst gemaakt in het jaar 1836”. De
boerderij is dus 24 jaar ouder dan we dachten.
‘De Goedkoope Winkel’
Begin december 2012 ontving de redactie van de Deelgenoot van de heer
Eric v. d. Ent uit Baarn een e-mail met foto en artikel over een pand in Blaricum met de vraag of het pand nog bestaat (dat weet je tegenwoordig maar
nooit) en waar het stond, dan wel gestaan had.
Het verhaal bij de foto betreft de heer Jo Voskuijl, die in Baarn op diverse
plaatsen een winkel had gedreven onder de naam ‘De Goedkoope Winkel’.
Zijn allereerste ‘Goedkoope Winkel’ die hij in 1923 in Blaricum had geopend is zichtbaar op de foto. Gelukkig konden wij hem laten weten dat het
pand nog steeds bestaat. Nu is het een kantoorpand; daarvoor jarenlang
een vestiging van de ABN-AMRO bank aan de Torenlaan.
Na de heer Voskuijl, waarvan we niet weten wanneer hij uit Blaricum is
vertrokken, was in het pand jarenlang de manufacturenhandel van broer
en zus Jan en Marie Rigter
gevestigd. Marie bediende
de klanten in de winkel en
Jan reed op zijn bakfiets
door het buitengebied (Laren, Eemnes). Bij oudere
Blaricummers was het pand
bekend als ‘Ons Winkeltje’.
Toen wij de foto nader bestudeerden zagen wij dat
Johan Christiaan Voskuijl met dochters Albertina en
er op het kozijn boven de
Anna Voskuijl voor ‘De Goedkoope Winkel’ in 1923
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rechterdeur staat ‘Ons
Winkeltje’. Waren er in
dit pand in 1923 toen 2
winkels gevestigd? Is er
onder de lezers iemand
die hier meer van weet,
dan graag reageren bij
de redactie.
Bep Machielse
Bron:
E. v. d. Ent, www.groenegraf.nl

Een foto uit de tijd dat het pand aan de Torenlaan nog
ABN-AMRO bank was

Blaricum blijve Blaricum
Het was een paar jaar na de oorlog, ik zat nog op de Openbare Lagere
School (het huidige Dorpshuis, de Blaercom, aan de Schoolstraat).
Blaricum zou bij Laren komen. Daar moest actie tegen worden gevoerd.
Iedere leerling kreeg drie plakplaatjes voor op je fiets (als
je die al had, je mocht trouwens niet eens op de fiets komen
als je niet meer dan 2 km van de school woonde, de stalling
was te klein, dat was nog geen SUV-wereldje).
Met een paar makkertjes hadden wij het zo geregeld dat
alle meisjes hun plaatjes aan ons gaven. Het dorp werd
volgeplakt; lantaarnpalen, postkantoor, bushalte paaltjes,
winkeldeuren, noem maar op.
Dat was niet helemaal de bedoeling. Twee dagen
later moesten wij met onze moeders, na school,
in het lokaal komen van het hoofd van de school,
meester Kranen. Daar zat ook de Agent van Politie. Schande; overal die stickers! Als straf moesten we zaterdagmiddag (‘s ochtends hadden we
gewoon school) alle plaatjes er weer afweken.
Toen al begreep ik niets van politiek.
Axel Varekamp, december 2012
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Notulen jaarvergadering 23 april 2012
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Joep Vos opent deze gedenkwaardige jaarvergadering van de HKB
en heet iedereen van harte welkom. Dit jaar staat in het teken van ons 30-jarig
bestaan dat 13 mei gevierd wordt met een concert door het Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor in de Vituskerk en de presentatie van het boek “Heb je nog
nieuws…?!” van Frans Ruijter.
De vergadering wordt bijgewoond door 29 van de 619 leden. In 2011 zijn er 17
nieuwe leden bijgekomen. Door opzegging en verhuizing gingen er 16 leden af,
door overlijden 9. Als de 22 ruilabonnementen worden meegerekend, ontvangen
in totaal 641 leden de Deelgenoot.
Tenslotte vraagt de voorzitter een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan degenen
die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.
2. Notulen jaarvergadering 18 april 2011
De notulen worden door de aanwezige leden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren H. Klein, W. Visser, H. Rigter,
familie Schaapherder en mevrouw Krauwer.
4. Jaarverslag 2011
Het jaarverslag over 2011 wordt voorgelezen door de voorzitter. Er zijn geen
op- of aanmerkingen.
5. Rekening en verantwoording over 2011
De penningmeester geeft een toelichting op de resultatenrekening en de balans
over 2011.
6. Vaststelling begroting 2012
De penningmeester licht de begroting toe. Geen op- of aanmerkingen.
7. Verslag kascommissie
De jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd waarna het bestuur
décharge wordt verleend.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Omdat de heer Peter van den Breemer lid zal worden van het bestuur, kan hij
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geen deel meer uitmaken van de kascommissie evenals de heer J. Willems en
mevrouw van Megen. Zij waren al twee jaar lid. Omdat zich geen vrijwilligers
aanmelden zal het bestuur in de loop van het jaar een oplossing zoeken.
9. Vaststelling contributie 2013
De contributie blijft € 13,50 (+ € 4,50 voor leden buiten Blaricum).
10. Mutaties werkgroepen
De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten van de werkgroepen. De
wandelingen lopen dit jaar erg goed. De tentoonstellingen die gehouden zullen
worden hebben als onderwerp fotograaf Sjaak Kok, de schilderijen van Cees
Wijsman en half november laten we Blaricumse affiches zien.
In oktober is de Langeweg onderwerp van de dorpslezing. Enige zorg wordt
uitgesproken over het scholenproject van de groep Educatief Erfgoed Noord
Holland dat niet erg van de grond lijkt te komen. Het Gemeenschapsfonds zal
een signaal afgeven naar de organisatie.
Dit jaar nemen we deel aan de Open Monumentendagen op 8 en 9 september
met als thema ‘Groen van Toen’. De Algemene Begraafplaats hebben wij als
onderwerp gekozen.
Blij zijn we met onze nieuwe website die mooi en zeer gebruiksvriendelijk is.
11. Bestuursverkiezing
Alexander Lindeman beëindigt na 25 jaar zijn bestuursfunctie. Na een woord
van grote dank krijgt hij een oorkonde en een herinneringsbord, zijn vrouw
wordt een boeket bloemen overhandigd. Alexander zal verder als erelid door het
leven gaan.
Ron Machielse treedt af als penningmeester en wordt bestuurslid; Peter van den
Breemer zal zijn taak als penningmeester overnemen. Over blijft een vacature
die we zo snel mogelijk hopen in te vullen.
12. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
13. Sluiting
Om 20.50 uur wordt de vergadering gesloten waarna de film over de Dag van het
Werkpaard 2011 wordt vertoond.
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Schrijven bij de Historische Kring
Vol enthousiasme volgen acht deelnemers onder leiding van docente Karin van
der Raad de cursus ‘Levensverhalen schrijven’. Wat is de reden dat je fragmenten uit je eigen leven probeert op te schrijven? Allemaal hebben we wel iets in
ons leven meegemaakt. Je kunt een dagboek bijhouden, iedere dag een artikeltje
over wat je hebt meegemaakt. Je kunt er ook verhalen van maken.
In deze cursus leren we momentopnames uit ons levensverhaal te schrijven.
Deze verhalen lezen we aan elkaar voor en geven feedback. We luisteren naar
iemand zonder hem of haar te onderbreken en na het voorlezen kun je uitleg
vragen over wat je niet begrepen hebt. Je leert ook verschillende grammaticale
tijden te gebruiken, bijvoorbeeld de onvoltooid tegenwoordige tijd of verleden
tijd. Je leert ook van het commentaar van je medecursisten die dezelfde aspiraties hebben. Iedere week krijgen we verschillende opdrachten, soms best
moeilijk. Het is mij nog steeds gelukt om een verhaal te schrijven. We hebben
met zijn allen een leuk team onder het deskundige oog van Karin. Zoals ik al
schreef, leren we veel van elkaar, ieder heeft zo zijn eigen verhaal en dat maakt
het zo interessant. Iedere woensdag ga ik vol enthousiasme naar de cursus in het
gebouw van de Historische Kring aan de Brinklaan.
Henk ter Weijden

Enthousiaste
deelnemers
bezig met de
cursus
Levensverhalen
schrijven
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Uitnodiging Jaarvergadering
Geachte leden,
het Bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de JAARVERGADERING die
gehouden wordt op

MAANDAG 15 APRIL 2013
om 20.00 uur in het gebouw ‘Achter de Deel’, Brinklaan 4a
AGENDA
1. Opening
2. Goedkeuring van de notulen van de Jaarvergadering van 23 april 2012
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2012 van de voorzitter
5. Rekening en verantwoording over 2012 door de penningmeester
6. Vaststelling begroting 2013
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Vaststelling contributie 2014
10. Mutaties werkgroepen
11. Bestuursverkiezing
Volgens rooster treden af mevrouw Vera ten Broeke-Abels en de heer Koos
Majoor. Zij zijn beiden herkiesbaar. Kandidaten kunnen ook door de leden
worden voorgesteld. In de Statuten staat hierover: “Een voordracht door 10 leden of meer moet voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en dient vergezeld te gaan door een bereidverklaring van de kandidaat.”
Ledenlijst ter inzage bij ‘Achter de Deel’.

12. Rondvraag
13. Sluiting
PAUZE
Filmvertoning ‘Dag van ‘t Werkpaard’
Namens het bestuur,
Vera ten Broeke-Abels, secretaris
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In memoriam Henri (Harry) Klein
Lid van Verdienste van de Historische Kring Blaricum
Vrees niet het leven te verliezen
want de dood is slechts een verandering van woning
op weg naar het eeuwige licht
Deze mooie tekst stond op de rouwcirculaire die we ontvingen na het overlijden
van Harry Klein op dinsdag 11 december 2012.
Op 25 oktober 1936 zag hij te Malang in Indonesië het levenslicht. Na een verblijf in een Japans interneringskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hij
op elfjarige leeftijd naar Nederland. Harry was een man met vele hobby’s en
een brede maatschappelijke belangstelling. Na zijn huwelijk met de Blaricumse
Trees Calis ontwikkelde hij grote interesse voor de Blaricumse geschiedenis.
In 1982 behoorde hij tot een van de eerste leden van de Historische Kring Blaricum. Voor onze vereniging is hij van onschatbare waarde geweest. Van zijn
hand verschenen in de Gooi- en Eemlander vier kronieken van berichtgeving
over Blaricum in de periode 1872 – 1922. Daarnaast heeft Harry vijf jaar het
hoofdredacteurschap vervuld van onze periodiek de ‘Deelgenoot’. Gedurende
deze periode schreef hij talloze interessante artikelen over Blaricum en zijn inwoners. De afbraak van oude woningen en boerderijen in ons dorp was iets waar
Harry zich mateloos aan kon storen. Zo erg zelfs dat hij in het begin van deze
eeuw de Stichting Karakteristiek Blaricum oprichtte. Deze stichting stelt zich ten
doel kritisch te kijken naar de bouw en verbouw van woningen en boerderijen
teneinde het landelijke karakter van ons dorp te bewaren.
We verliezen in Harry een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.

Henri Klein bezig met het signeren van
een Kroniek 3 na de presentatie ervan
op 9 november 1998
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75-Jarig bestaan van de
Oranjevereniging Blaricum
Bestaat toeval? Ik denk het
niet, maar het lijkt er in
dit geval toch wel op. Want
op 31 januari 1938 werd
Prinses Beatrix geboren en
in hetzelfde jaar werd de
Oranjevereniging Blaricum
opgericht. De oprichters
konden destijds natuurlijk nooit vermoeden dat
in 2013 Koningin Beatrix
Oranjeweitje tijdens de viering van Koninginnedag in 1922
op 30 april a.s. haar ambt
overdraagt aan haar zoon Willem-Alexander. Drie weken later viert de Oranjevereniging haar 75-jarig bestaan groots in een tent op, waar kan het anders,
het ‘Oranjeweitje’. Van woensdag 22 mei tot en met 26 mei zal daar het een en
ander plaatsvinden. Daarover aan het eind van dit artikel meer. Maar hoe en
wanneer is de Oranjevereniging Blaricum eigenlijk ooit begonnen?
Meneer Van Campen
In 1938, 75 jaar geleden, is het allemaal begonnen. Onderzoek in de media van toen leert ons
dat er vóór die tijd werd feestgevierd onder de
vlag van een Christelijke Oranjevereniging van
Laren/Blaricum. Onder de bezielende leiding
van meneer Van Campen werd de Blaricumse
Oranjevereniging opgericht en op deze wijze
losgeweekt van Laren. Hij wist veel mensen te
bewegen om zaken te helpen organiseren in het
dorp. Tegenwoordig noemen we dat ‘netwerken’. Twee jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit. Het was natuurlijk duidelijk dat er in die
tijd van Oranjefeesten geen sprake kon zijn.

Volksfeesten 1944
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Bevrijdingsfeesten
Na deze verschrikkelijke vijf jaren werd de draad weer snel opgepakt, zij het
met beperkte middelen en met steun van de gemeente Blaricum en natuurlijk
de vele vrijwilligers die we gelukkig nu 75 jaar later ook nog steeds hebben.
Oudere Blaricummers kunnen zich nog wel de vele grote optochten herinneren
die tot 1970 elke vijf jaar werden gehouden ter gelegenheid van de viering van
de bevrijding. Na die tijd werd er een andere invulling aan gegeven zoals onder
andere een fietstocht langs
de Blaricumse boerderijen
waar tentoonstellingen werden gehouden. In de jaren
’60 van de vorige eeuw is
er ook eens een taptoe gehouden in het midden van
het dorp. Ik herinner me nog
dat de verschillende korpsen
van de Huizerweg, van de
Meentweg, van de Dorpsstraat en van de Torenlaan al
Bevrijdingsoptocht 5 mei 1970
spelend naar het centrum liepen en daar vervolgens gezamenlijk dezelfde melodie ten gehore brachten. Dit
was een zeer indrukwekkende gebeurtenis waarvoor het hele dorp uitliep om er
maar niets van te missen.
Kermis
Zoals de foto op de vorige pagina laat zien, werd er in de jaren twintig ook
al gefeest op het terrein bij de Hervormde Kerk. Later is het terrein op voorspraak van Aty Lindeman, die vele jaren bestuurslid van de Oranjevereniging
is geweest, omgedoopt tot ‘Oranjeweitje’. Het Oranjeweitje is nu al jaren de
uitvalsbasis en bakermat voor de Oranjevereniging. Dat is niet altijd zo geweest.
De keuring van de versierde aanspanningen gebeurde vroeger op het terrein aan
de Huizerweg, hoek Bergweg tegenover het huidige Bellevue. Het ringsteken
gebeurde toen op de Dorpsstraat, ter hoogte van waar nu het Kruidvat is. Toen
de kermis nog aan het Bierwegpaadje was, vond het ringsteken plaats aan de
Naarderweg, ter hoogte van het toenmalige café Cor Boog. Maar door toedoen
van burgemeester Tydeman kwam de kermis midden in het dorp. Het kostte hem
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wel veel overredingskracht
zoals hij het zelf noemde
om de gemeenteraad ervan
te overtuigen dat dit de redding moest zijn van de bijna
ter ziele zijnde Blaricumse
kermis. Tydeman heeft nooit
kunnen vermoeden dat het
zo’n succes zou worden.
Het ringsteken verhuisde later naar de Schapendrift ter
hoogte van het Sportpark Touwtrekploeg Jacob Vos, Rieg Borsen, Bertus v.d. Bergh,
‘Oostermeent’. Nu wordt het Bep Borsen, Jan v.d. Bergh, Tinus Post en Bep Borsen
voor de versierde aanspanningen alweer jaren aan de Kerklaan gehouden waar
het vroeger ook al plaatsvond. Het ringsteken op ongezadelde paarden speelt
zich af op het ‘Ziekenweitje’. Daarom zingen we nog steeds: “De Blaricumsche
kermis gaat nooit verloren, knoop dat in je oren”.
Brandweer
Met de plaatselijke vrijwillige brandweer heeft de Oranjevereniging al meer dan
zestig jaar een geweldig goede samenwerking zowel bij het vuurwerk als bij
de traditionele volksspelen. Elk jaar bedenken de mensen van de brandweer in
het grootste geheim een waterrijk parcours. Dit tot groot vermaak van de deelnemers zelf en niet in de laatste plaats van de duizenden mensen die jaarlijks
het Oranjeweitje bezoeken. Daar tussendoor vinden dan de touwtrekwedstrijden plaats. Hierbij komen geweldige krachten vrij die leiden tot een mooie en
sportieve strijd. De brandweer is in de jaren zestig
ook begonnen met spuitvoetbal op het voetbalveld
aan de Naarderweg. Later
werd er gevoetbald tegen
de brandweer Laren wat is
uitgegroeid tot wat we nu
al jaren kennen als het KerDe voetbalploeg van de brandweer in 1948
misvoetbaltoernooi.
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Vuurwerk
Dit jaarlijks terugkerend spektakel trekt op de zaterdagavond voor de kermis
heel veel mensen naar ‘Rust Wat’. Dat is niet altijd zo geweest: tot in de jaren
zestig werd het vuurwerk op de verjaardag (29 juni) van Prins Bernhard gehouden. Maar eind juni was de kans op droogte zo groot dat het vuurwerk een
gevaar was voor de vele rieten daken in de buurt. Nu is dat nog steeds een risico
maar door de strakke regelgeving en na de vuurwerkramp in Enschede zijn de
regels duidelijk aangescherpt en wordt alles in goede banen geleid door de vrijwillige Brandweer Blaricum. Daar komt bij dat het vuurwerk anno 2013 niet
meer gepaard gaat met hoge pijlen. Zouden we dat wel willen, dan zou het niet
meer op deze unieke locatie mogen plaatsvinden. Het is toch elk jaar weer een
schitterend gezicht om tussen het optreden van een artiest de kinderen met hun
lampionnen over het eiland te zien lopen. Om daarna met veel oh’s en ah’s naar
het vuurwerk te kijken.
Koninginnedag
Het zal even wennen zijn: geen Koninginnedag meer op 30 april, maar Koningsdag op 27 april. Maar het zal met hetzelfde elan gevierd worden als dat het al
vanaf 1948 gebeurt op 30 april. Al hebben in Blaricum door de jaren heen wel
veranderingen plaatsgevonden. Vroeger werd er een aubade gehouden en deden

Koninginnedag 2009
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de scholen veel. Verklede kinderen van de twee scholen die we toen rijk waren,
gingen in optocht of naar het Vitus of naar zaal Faber aan de Huizerweg. Daar
werd dan of een film vertoond of naar poppenkast en soms naar het marionettentheater van Bert Brugman gekeken. Na afloop kregen alle kinderen wat lekkers.
Voor de middag had de Oranjevereniging iets georganiseerd. Stockcar-race op
de Meent en trekkerbehendigheidswedstrijden zijn zo een paar dingen die me te
binnen schieten. Maar al jarenlang wordt nu de ‘Blaricummerie’ gehouden. Dit
is elk jaar weer een groot succes mede dankzij het bestuur dat het steeds in een
ander jasje steekt. Afgelopen jaar was dat de B-factor. Wat het in 2013 is houden
we nog even geheim.
Intocht Sinterklaas
Welke Oranjevereniging in Nederland organiseert dit? Ja juist, die van Blaricum. Bijna overal doet de plaatselijke middenstand dit, maar niet in Blaricum.
Wie heeft er als kind niet genoten van deze jaarlijks in november terugkerende
gebeurtenis. Later met je eigen kinderen en sommigen alweer met hun klein- en
zelfs achterkleinkinderen. Hulde ook voor het team dat elk jaar weer wat moois
weet te maken van een gebeurtenis waarbij het kind centraal staat en de commercie buiten de deur gehouden kan worden.
Frans Ruijter

Inhalen van Sinterklaas in 2009
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Feestweek 75 jaar OVB
woensdag 22 mei t/m zondag 26 mei 2013
Het bestuur van de Oranjevereniging wil deze bijzondere verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een werkgroep is al volop bezig met de nodige
voorbereidingen. In de week na het pinksterweekend gaat het plaatsvinden
zodat vanaf woensdag 22 mei tot en met zondag 26 mei 2013 heel Blaricum
en omstreken zal kunnen genieten van een gevarieerd programma.
Programma Feestweek OVB 75 jaar (onder voorbehoud)
woensdagmiddag

- entertainment voor de schooljeugd

woensdagavond

- thema-avond i.s.m. de Historische Kring

donderdagmiddag

- seniorenmiddag

donderdagavond

- theaterwisselshow met eindvoorstelling in tent

vrijdagavond

- ‘stalfeest’ met live muziek

zaterdagmiddag

- meerkamp ouders/kinderen (met aansluitend BBQ)

zaterdagavond

- optreden band ‘Beethoven’

zondagmorgen

- oecumenische dienst in Hervormde kerk

zondagmiddag

- dorpsbrunch met orkestje
- Oranjeloop gekoppeld aan goed doel
- afterparty met prijsuitreiking

Zoals u ziet is er voor jong en iets minder jong wat te beleven. Alle leden
krijgen per brief een uitnodiging om als eerste plaatsbewijzen te kunnen
kopen voor de activiteiten van de feestweek. Want het is op de eerste plaats
een feest voor onze leden. Maar ook hier geldt: op=op. Dus zorg dat u er op
tijd bij bent. Gelet op de eisen die de brandweer, gemeente en politie aan
ons stelt, kunnen en mogen wij ook niet meer mensen toelaten dan voorgeschreven. Ook verschijnt er ruim voor de feestweek nog een huis-aan-huis
brochure van de Oranjevereniging met daarin gedetailleerde informatie
over de te houden festiviteiten. Om dit allemaal te organiseren is er veel
hulp nodig. Mocht er op u een beroep gedaan worden, dan hopen wij dat u
uw bereidwilligheid wilt tonen.
Locatie: in en rondom de feesttent op het Oranjeweitje
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Volksspelen 1981 op het Oranjeweitje

‘Oranjevereniging Blaricum 75 jaar oud, maar nog steeds springlevend’
De activiteiten die de Oranjevereniging Blaricum alle jaren heeft georganiseerd zijn alleen maar mogelijk geweest door de bijdrage van de leden. Op
dit moment zijn dat er 965.
Ook op de vele vrijwilligers, plaatselijke middenstand en de gemeente Blaricum hebben we altijd een beroep mogen doen. Daarvoor allemaal onze
hartelijke dank.
In de afgelopen driekwart eeuw hebben vele personen, de een kort en de ander langer, in het bestuur gezeten. Het huidige bestuur is ook deze mensen
veel dank verschuldigd.
Verzoek van de organisatie:
kom alstublieft op de fiets of lopend naar het Oranjeweitje.
Voor de laatste informatie kunt u kijken op www.ovblaricum.nl
Nog geen lid van de Oranjevereniging? Word het dan snel!!!!
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Nieuwe aanwinsten
Eind 2012 en begin 2013 zijn er weer verschillende zaken bij ons binnengekomen. Buiten de bijna vaste bijdrage van Gerbe van der Woude werden
we blij gemaakt met een groot fotoarchief van ‘hei en wei’ en een bijzonder
mooie koperen waterketel van mevrouw Van Zaane.
235

234 - Erven de Jong
2 knipselboeken, 3 fotoalbums, 3 dozen dia’s
en een schoolfoto Bernardusschool uit 1947
235 - Dhr. Jonkers
marketentstervaatje
236 - B. de Boer
4 foto’s van de presentatie van het TVE-boek
237 - W. van Schalkwijk
237
herinneringsmedaille en standaard
‘Hoog Larenmars’ groepsprijs
238-239-241 - G. van der Woude
affiche Couleur Locale, folder Atelierroute,
aankooplijst BKR regeling voor kunstenaars,
bijouxdoos, ontwerp nieuwe gemeentehuis in 1896,
bouwtekening paviljoen ‘De Rotonde’
240 - Dhr. Varekamp
ets Toon de Jong, poster ‘Behoud dorpskarakter’,
drukplaten ‘Behoud dorpskarakter’,
A4 ‘Blaricum blijve Blaricum’
242 - G. Jellema
fotoarchief ‘hei en wei’
243 - Mevr. T. van Zaane
koperen waterketel
244 - Dhr. De Koning
243
handleiding opruim- en reddingsdienst,
boekje met tekenvoorbeelden uit Gooiland
plastic plaatje ‘Noodwachter bescherming bevolking’,
245 - Nalatenschap mevr. M.M. Bierlaagh-Rigter
ets Vituskerk 1948, ingelijste tegel van het dorp Blaricum
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Verslag van de Langeweg-lezing
van 21 november 2012
De tekst is gebaseerd op de interviews met de bewoners
en gegevens van Frans Ruijter
Langeweg 1 is een Saksische boerderij die stamt uit de 18e eeuw, in Blaricum
beter bekend als de boerderij van meester van Gils die in 1958 op 76-jarige
leeftijd overleed. Hij was het eerste hoofd van de Bernardusschool die in 1922
werd geopend waarbij hij alle katholieke leerlingen meenam van de Openbare
School. Daar bleven er niet zo veel meer over. Dochter Marie (zuster Auxilia)
heeft ook jarenlang lesgegeven aan de Bernardusschool. Later werd het huis
overgenomen door zoon Jaap, hoogleraar veterinaire geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, die gedurende enkele jaren praktijkgehouden heeft in de
boerderij. Mevrouw Lena van Gils-Verver is er, totdat ze overleed op 96-jarige
leeftijd in 1975, blijven wonen. Nadat een gedeelte van het pand verhuurd was
als atelier voor kunstschilders, heeft er ook een weverij in gezeten. Achterin
hebben ook nog de familie Ter Weeme en Johan en Trees Tempelaars gewoond.
Laatstgenoemden zijn er in 1973 uitgegaan en in de Bouwvenen gaan wonen.

Langeweg 1 vanuit de lucht met de kruising Bergweg-Huizerweg
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De huidige bewoners Patrick en Trudy Warren zijn er komen wonen in 1982. Het
pand verkeerde toen nog min of meer in originele staat.
In 2000 vond een zeer ingrijpende verbouwing plaats waarbij sommige originele details zoals de grote baanderdeuren bewaard zijn gebleven. Deze deuren
kierden echter dusdanig dat ze een flinke verhoging van de stookkosten veroorzaakten en men besloot er een geheel nieuwe pui in te zetten met nieuwe
deuren met dubbel glas. De oude tegeltjes bij de open haard zijn wel bewaard
gebleven hoewel ze verdwenen achter een muurtje. De voordeur aan de zijde van
de Huizerweg is ook nog in oorspronkelijke staat. De boerderij is tegenwoordig
omgeven door een mooie onderhoudsvriendelijke tuin.
Langeweg 2, 2A, 2B, 2C en 2D
Oorspronkelijk was dit het adres van de woning welke bij de Boerenleenbank
was aangebouwd voor de directeur. Op wat nu het parkeerterrein achter de bank
is stond lange tijd het gebouwtje van het Wit/Gele kruis. Beide zijn met de
nieuwbouw van de huidige bank verdwenen. Dit verklaart ook gelijk waarom
het eerste huis aan de rechterzijde het nummer 2B draagt. De wasserij die er
vroeger achter stond is thans ook verdeeld in twee gedeeltes en heeft de nummers 2C en 2D gekregen.

Het Wit/Gele kruis gebouw, Langeweg 2
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Langeweg 3
Deze monumentale boerderij wordt bewoond door Thea en Bud de Gooijer. Thea
is de jongste dochter uit het gezin Vos/Ruizendaal en woonde vroeger aan de
William Singerweg. Als je vraagt waar de naam Bud vandaan komt krijg je geen
duidelijk antwoord. Bud heet eigenlijk Lambertus de Gooijer met als roepnaam
Bep. Zelf zegt hij daarover: “Mijn vader werd al Bud genoemd, nu noemen ze
mij Bud en onze kinderen worden ook weer Bud genoemd”. Er gaat nog een
anekdote over de vader van Bud die eigenlijk Jan heette. Hij deed eens een metselklus bij een deftige familie waar hij nooit iets aangeboden kreeg. Maar op een
dag kwam de vrouw des huizes naar hem toe en zei: “Meneer de metselaar, ik
ben vandaag jarig en ik wil graag trakteren op gebak. Met hoeveel mensen bent
u?”. Bud antwoordde: “Met z’n drieën mevrouw, Jan, Bud en ik”.
De grootmoeder van Bud (Kee Elders) kwam uit Eemnes en had samen met haar
man Lammert de Graaf eerst hun bedrijf in de boerderij waar later garage van
Mill in kwam aan de Torenlaan. Later verhuisden zij naar de Langeweg nummer 3. Bud liep er als kleine jongen al en had daar zijn konijnen en kippen. Zo
begon hij een veestapel op te bouwen. Hij woonde er eigenlijk al min of meer,
maar toen hij met Thea trouwde gingen ze er helemaal wonen. Bud zijn oma Kee
heeft tot haar dood erbij ingewoond. Zij werd 97 jaar en was de laatste vrouw
die in klederdracht liep in Blaricum. Naast de veehouderij houdt Bud ook een
stalhouderij. Samen met zijn zoon Erik verzorgt hij huifkartochten en is hij bij
trouwerijen in de weer met koetsjes. Paarden zijn Bud zijn lust en zijn leven,
dagelijks is hij met ze op de Blaricummer Eng te vinden. In wedstrijdverband
zijn veel prijzen gewonnen getuige het grote aantal bekers en erelinten die in de
huiskamer zijn uitgestald.

De boerderij Langeweg 3 in 1969
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Langeweg 4
De familie Frank had de zeer bekende banketbakkerszaak aan de Huizerweg
6. Ze woonden vanaf hun trouwdag in de ruimte naast de winkel, de huidige
ingang van AH. Halverwege de jaren tachtig begonnen ze uit te kijken naar een
andere stek. Via een zwager werden ze geattendeerd op het stuk grond op de
hoek van de Meentweg en de Langeweg dat in bezit was van aannemer Piet van
Ep Rigter, die zijn bedrijf had aan het Eikenlaantje nummer 1. Op het gedeelte
dat de familie Frank op het oog had, stonden de loodsen van het bouwbedrijf.
Paul en Bertie Frank verkeerden in de veronderstelling dat de kinderen van Piet
Rigter wel interesse zouden hebben wat echter niet zo bleek te zijn.
Eind jaren tachtig kochten ze daarom het stuk grond en gingen voortvarend
aan de slag. Hun nieuwe adres werd Langeweg 4. Via een kennis waren ze in
contact gekomen met een bouwbedrijf dat prefabwoningen bouwde. Nadat de
oude loods verdwenen was en de fundering was gelegd, verrees in drie dagen
de nieuwe woning en konden ze binnen zes weken verhuizen van de Huizerweg
naar de Langeweg. De indeling zorgde echter voor zoveel hoofdbrekens dat er
een binnenhuisarchitect bij gehaald moest worden die adviezen gaf voor zowel
het huis als de tuin waarna alles in orde kwam en ze april 1990 er hun intrek
namen.

De voormalige schuur van Piet Rigter
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Langeweg 5 is in het dorp bekend als de boerderij van Geurt van Steffen de
Jong. Het oudste gedeelte van de boerderij stamt uit ongeveer 1700. Steffen
de Jong was getrouwd met Antje Puijk. Antje was een dochter van Hendrik
Puijk van Langeweg 9. Hun zoon Geurt trouwde met Riek van Krelis Rigter van
Kerklaan nummer 3. Zij kregen één dochter, Annie, die op 13 mei 1952 trouwde
met Harry Boersen uit Hoogland. Zij vestigden zich aan de Schapendrift in een
net nieuw gebouwde boerderij.
In 1952 is het pand omgebouwd tot woonhuis waarna het bewoond werd door
verschillende families, zoals Bossum, Groeneveld, de Gast, Merx, Geysen, Siewerts van Reesema en Rote. De familie Alberdingk Thijm is de huidige bewoner. Sinds 1996 is de boerderij tot rijksmonument verklaard. Veel details uit
vroegere tijden zijn bewaard gebleven waaronder de ruime opslagkelder onder
de opkamer waar vroeger de bedstee stond evenals het stenen fornuis waar de
was op werd gekookt en niet te vergeten de schouw met een prachtig tegelplateau. De woonboerderij staat op een stuk grond van 1500 m² met rondom een
grote hulsthaag waar de tuinman niet erg blij mee is, want het geeft bijzonder
veel knipwerk. Deze woonboerderij is zowel van binnen als van buiten een sieraad voor ons dorp.

De voorgevel in de jaren 80 van de vorige eeuw
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Langeweg 6 kent een enigszins ingewikkelde geschiedenis wat betreft de indeling en huisnummering. Oorspronkelijk was dit pand een boerderij gebouwd
omstreeks 1850. Veel later is het omgebouwd tot woonhuis dan wel winkel/
woonhuis. Het vreemde aan het huis is dat de voorzijde aan de Brinklaan bijna
1 meter smaller is dan aan de achterzijde. Voor de omnummering van 1990 was
het achtergedeelte nummer 4 en het middengedeelte nummer 6.
Destijds was links van de voordeur de keuken, rechts de woonkamer en boven
een kleine slaapkamer. De huursters waren toentertijd Matje Puyk en juffrouw
Willard. Later is het magazijn geworden en toegevoegd aan nummer 8. Het huis
nummer 4 (na 1990 nummer 6) heeft vele bewoners gekend, onder andere de
familie Koot (de smid), familie Spanjers, familie Rigter (aannemer), familie
Wiegers, familie Smit (electricien), diverse families Limburg, familie Machielse, van de Brink, Koot en Greefkes. In 1987 werden Henny en Rie Limburg de
bewoners. Na hun overlijden is het pand verhuurd.

Langeweg 6
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Langeweg 7 heet De Kallebas en is gebouwd in 1920. In 1929 en in 1930 is het
huis uitgebreid met een atelier door een ontwerp van architect Elzinga, vermoedelijk voor Co ten Harmsen van der Beek en Freddy Langeler, die er toen woonden. In 1935 is er een garage bijgebouwd ook onder architectuur van Elzinga.
In deze garage heeft Marie de Boer nog gewoond, de zus van de vrouw van
Klaas Raven. Later woonde ze aan het Vitushofje. De familie Den Bouwmeester
woonde er en later ook nog de familie Bos. Het pand staat vanaf 1984 op de
gemeentelijke monumentenlijst.

Interieur Langeweg 7 anno 2012

De bewoonbare garage

De Kallebas - Langeweg 7
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Langeweg 8 werd in 1923 door C. Limburg gekocht van de familie van Breemen, die er een broodbakkerij runde. Omstreeks 1933 vond een grote verbouwing plaats waardoor de bakkerij tijdelijk verhuisde naar nummer 4 (achterzijde). Er kwam een etage bovenop en het rieten dak werd vervangen door een
pannendak. De winkel werd gerealiseerd in 1948 aan de zijde van de Brinklaan,
waarvoor de gevel 1.5 meter naar voren moest worden geplaatst.
Het bakkersbedrijf werd in 1953 overgenomen door Henny en Rie Limburg.
Henny die jarenlang met de bakfiets brood bezorgde, ging de bakkerij in en
Rie leidde met veel flair en liefde de winkel. Menig Blaricummer zal zich de
enorme hartelijkheid van Rie herinneren. De winkel werd beëindigd op 1 september 1984 en in 1987 kwam de splitsing waarbij de bakkerij en winkel verkocht werden en een woonbestemming kreeg. Henny en Rie verhuisden naar de
achterzijde (toen nog nummer 4). Op het huidige nummer 8 hebben onder meer
de families Mulder, Van Meerwijk, Van Haarlem en mevrouw Susan Abrahams
gewoond. Sinds enige tijd bewoont Pauline Huizinga het pand. Je kan aan de
buitenkant niet zien dat er sinds 1850 meer dan honderd mensen gewoond en
gewerkt hebben.

Vervangen van riet door pannen boerderij Langeweg 8 in 1933
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Langeweg 9
Twee van de bewoners van Langeweg 9 zijn Wim ter Weijden (geboren op 2 mei
1940) en Bets ter Weijden-Rigter (geboren op 27 februari 1939). Bets en Wim
zijn getrouwd op 8 augustus 1968 waarna ze zijn gaan wonen in het ouderlijk
huis aan de Langeweg. Haar ouders waren Hendrik Rigter en Marie Heerschop.
Hendrik Rigter was niet werkzaam in het boerenbedrijf maar was adjunct-directeur van de melkfabriek. De laatste werkzame landbouwer van de boerderij was
Hendrik Puyk (1813-1891) die gehuwd was met Marretje de Jong.
Omstreeks 1850 vond hij tijdens graafwerkzaamheden aan de Koedijk op de
grens van Blaricum en Huizen een middeleeuwse piëta. Deze was daar blijkbaar
verstopt tijdens de Beeldenstorm in de 16e eeuw. De vondst werd mee naar huis
genomen, schoongemaakt en op een kastje gezet. Het beeld is later geschonken aan de Vituskerk. In het huis bevond zich ook een fraai beschilderde beddenplank met de tekst “Blijft bij ons want het wordt avond” (Lucas 24). Deze
plank is door Hendrik Rigter geschonken aan het Aartsbisschoppelijk Museum
te Utrecht.
De huidige eigenaar is de familie Frank Philips, die daarvoor had gewoond aan
de Middenweg 9. Zij hebben de boerderij verbouwd en er weer een hooiberg
achter geplaatst.

De boerderij Langeweg 9 in de vijftiger jaren
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Langeweg 11
De bouwvergunning voor het huis met de mansardekap is afgegeven in 1908 aan
de heer L. Rokebrand. De aannemer was L.C. Ter Berg uit Hilversum. Vermoedelijk is er een tijdje een winkel in gevestigd geweest, wat blijkt uit de aanwezigheid van een rookoven en pekelbaden in de kelderruimte. Eind jaren veertig
is het huis bewoond geweest door twee families. In 1946 komt een evacué uit
Den Haag, de heer Pollen, er wonen. Daarna aan de Meentwegzijde de familie
van Caspel en aan de andere zijde de familie Bouman die in 1952 verhuisde
naar Langeweg 13. In 1967 stond de familie Ox, die er in 1955 was komen
wonen, om niet een stuk grond af aan de gemeente Blaricum ten behoeve van
de verbreding van de Meentweg. In ruil daarvoor kregen ze toestemming om te
verbouwen. Ook toen werd het huis in tweeën bewoond, mevrouw Molenbroek
en haar dochter woonden er naast de familie Ox.
In 1986 is het nog even eigendom van René Stokvis die een verbouwvergunning
aanvraagt, maar het huis verkoopt voordat de plannen worden uitgevoerd.
Sinds 1987 bewoont de familie Kroon het huis en zijn niet alleen veranderingen
maar ook verbeteringen aangebracht.

Langeweg 11 anno 2012
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Langeweg 13 is het huis van de familie Van den Bergh. Piet komt uit het gezin
van Henk van den Bergh, de smid. Op jonge leeftijd werd gevraagd of hij in de
ijzerwinkel wilde werken. Piet zei: “ja” waardoor hij na zijn schoolopleiding in
Hilversum terecht kwam in de winkel aan de Dorpsstraat waar nu de Blaricumsche Boekhandel is. Na 25 jaar verhuisde de zaak naar het pand waar nu het
Kruidvat zit (Dorpsstraat 5) en 10 jaar later in 1980 verhuisde de zaak naar het
huidige pand aan de Dorpsstraat nummer 9.
Panden verkopen doet Piet niet zo snel. Een uitspraak van hem is: “Alles wat je
verkoopt ben je kwijt en krijg je nooit meer terug”. In 1962 kocht hij de woning
aan de Langeweg weliswaar niet zonder slag of stoot. Wim Bouman die een fotozaak had in het pand Dorpsstraat 11, had het pand gekocht in 1952. Aan de linkerzijde werd de garage omgebouwd tot fotowinkel en aan de achterzijde werd
een ruimte bijgebouwd waar Bouman een fotoafwerkcentrale begon. Het bedrijf
dat Forebo (Foto Reproductie Bouman) heette verhuisde begin jaren zestig naar
de Ekelshoek. Bij de notaris verklaarde Bouman dat hij twee verkoopmakelaars
had die betaald moesten worden door Piet van den Bergh. Piet ging daarmee
niet akkoord en vertrok. Een dag later belde Bouman op met de mededeling dat
hij de makelaarskosten zou betalen waarna Piet alsnog de woning kocht. Piet en
zijn vrouw Siet Hilhorst, waren verzot op eikenhout wat te zien is aan de lambrisering, vloer en kasten. Tot op heden woont Piet er met veel plezier.

Langeweg 13 anno 2013
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Langeweg 15 is in Blaricum bekend als de boerderij van Tijmen en Magaretha
Borsen Vos. Zoon Henk nam de boerderij ooit over. Henk trouwde met Bep
Wouters uit Eemnes op 14 april 1953.
Henk en Bep wilden eind jaren tachtig iets kleiner gaan wonen. De familie
Recourt die aan de Meentzoom woonde, wilde graag in een boerderij wonen
waardoor in 1988 een soort ruil (met wat bijbetaling) tot stand kwam. Bij de
overdracht werd ook min of meer Annie Borsen ‘overgenomen’. Ze had tot 2009
aan de linkervoorkant een woonkamertje met keuken en boven een slaapkamer
met douche. Het schijnt dat de vader van Henk, Tijmen Borsen, de boerderij
rond 1900 kocht als maalderij want diverse kenmerken van de maalderij zijn
in 1988 nog teruggevonden. In de loop van de tijd is de boerderij een paar keer
verbouwd waarbij meerdere karakteristieke kenmerken bewaard zijn gebleven.

Langeweg dvd
Een dvd van dit artikel met de complete
interviews en alle beschikbaargestelde foto’s
is te bestellen bij de Kring.
De verkoopprijs bedraagt € 15,-.

Voorzijde Langeweg 15 anno 2012
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Langeweg 17 is een woonhuis met winkel en een begrip in ons dorp want het is
sinds 1934 de sigarenzaak van Jacob en Betje Verver. Voordat zij er in kwamen
was het een winkeltje waar men garen en band verkocht. Nadat zij er ingetrokken waren heeft Jacob voor de Tweede Wereldoorlog zelf het gehele interieur
van de winkel in elkaar getimmerd, inclusief de prachtige glas-in-lood schuiframen. Jaap Fecken, die op de Mosselweg een timmerfabriek had, kwam samen
met zijn broer regelmatig bij Betje op de koffie. Daardoor kwam hij aan de weet
dat Betje met de winkel wilde stoppen. Hij vroeg zich af of deze sigarenzaak iets
zou zijn voor zoon Henk en schoondochter Toos de Jong. Zijn idee bleek juist
te zijn. In 1965 kwamen Toos en Henk in de winkel. Betje, Toos en Henk hebben nog vijf jaar het huis gedeeld: Betje woonde in het rechtergedeelte en Henk
en Toos in de gezellige kleine huiskamer naast de winkel. In de begintijd werd
er hard gewerkt want de zaak was open van zeven uur ’s ochtends tot zes uur
’s avonds. Na sluitingstijd gingen ze vaak samen in het donker op de trap zitten om de klanten te laten denken dat er niemand aanwezig was. Tegenwoordig
hoeft dat niet meer want door de antirookcampagnes is de verkoop zeer gedaald.
De winkel is nu slechts drie dagen open volgens Toos “meer voor de gezelligheid dan voor de verkoop”. De echte oude klanten blijven nog altijd komen wat
leidt tot de gevleugelde uitspraak van Toos: “gerookt en gepekeld vlees gaan
heel lang mee”.

Langeweg 17 anno 2012
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Langeweg 19 is een boerderij die al generaties lang in bezit is van de familie De
Jong en die een van de langste boerderijen is in Blaricum. Zoals de meeste boerderijen in Blaricum rust het hele dak op de gebinten. De muren zijn er als het
ware los ondergezet en hebben dus totaal geen steunende functie. De karnmolen
in deze boerderij is uniek in zijn soort, althans men dacht dat het een karnmolen
was. Bij onderzoek een paar jaar geleden bleek echter dat het een gruttenmolen
was. Op de zolder boven de molen, die al honderd jaar niet meer in bedrijf was,
vond men oude overblijfselen die dat bewezen. Wat weinigen tegenwoordig nog
weten is dat gedurende de Tweede Wereldoorlog een gedeelte van de boerderij
was ingericht als kantoor voor de distributie van voedselbonnen. Op vertoon
van registratiekaart en legitimatiebewijs kon men bonnen krijgen voor brood,
vlees enz.
Twee keer is er koninklijk bezoek geweest in deze boerderij. In juni 1974 was
koningin Juliana op werkbezoek in Blaricum. De lunch werd toen gebruikt in
de boerderij van Co en Janie de Jong Kuijer en op 23 mei 2003 was koningin
Beatrix hier ook op werkbezoek. In de boerderij had zij een gesprek met vier
jonge boeren uit Blaricum. Het is waarschijnlijk de enige boerderij in Nederland
die twee koninginnen op bezoek heeft gehad. Na het overlijden van Co de Jong
is er een einde gekomen aan de bewoning door een De Jong. De buren, familie
Strikwerda, hebben de boerderij gekocht en na restauratie is er een schitterend
stukje Blaricum bijgekomen.

Langeweg 19 anno 2006
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Langeweg 23
In deze boerderij, die stamt uit 1644, was jarenlang de groentehandel van Herman van Gerrit Rigter gevestigd. In de bouwvenen en in de grote tuin rondom
de woning werden de groenten verbouwd die eerst naar de veiling in Hilversum
gingen. Omdat de prijzen steeds meer onder druk kwamen, besloten Gerrit en
zijn vrouw Jans de groenten ook aan huis te verkopen. Zo openden zij in 1931
de winkel die voor in het huis was gemaakt. Deze winkel heeft bestaan tot 1992.
Na hun terugkeer uit België eind jaren tachtig gingen Sander en Barbara van
Meerwijk in de tot woonhuis verbouwde bakkerij van Limburg wonen.
Na het overlijden van Herman Rigter kochten ze de boerderij die in slechte staat
verkeerde, want de stenen waren poreus en vele balken verrot. Na gedegen onderzoek gedurende enkele jaren besloten ze de oude boerderij af te breken om
hem weer geheel in de oorspronkelijke staat op te bouwen. Een groot probleem
vormde het aanbrengen van de knipvoeg in het metselwerk. Opmerkelijk detail is dat een gedeelte van de winkelschappen van zowel de bakkerswinkel van
Henny Limburg als de groentezaak van Herman Rigter terug te vinden zijn in
de woonboerderij. Het resultaat mag er zijn: een mooie gerestaureerde boerderij
met een prachtig aangelegde tuin. De beslagkom van bakkerij Limburg, die nu
gebruikt wordt als bloembak, is nog het enige tastbare bewijs van het zeer kleine
winkelgebiedje aan het einde van de Langeweg.

Boerderij Langeweg 23 tijdens de verbouwing in 1980
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Familie Van Doornik: een korte geschiedenis
1877. Op zondag 30 september 1877 wordt te Baarn Gerardus van Doornik
geboren als zoon in het gezin van Gerardus van Doornik en Johanna Catrina
Smit. Op 22 maart 1881 is zijn broer Jan van Doornik geboren, hij was o.a.
huismeester op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, daarna kapper in Soest
en tenslotte caféhouder van lunchroom ‘De Wachtkamer’ aan Huizerweg 4 tot
1955. Van 1894 tot 1912 was Gerardus werkzaam als ‘barbier’ op de Vijgendam
in Amsterdam.
De zuidzijde van de Dam in Amsterdam, recht tegenover ‘de Beurs van
Zocher’ (waar nu de Bijenkorf staat), op
een foto van Jacob Olie uit 1890. Deze
straat heette toen de Vijgendam.
Op de achtergrond is het bekende
Paleis op de Dam te herkennen.
Naast de handkar ligt links de hoek
met het Rokin. In de barbierszaak links,
tussen de twee uithangborden in, heeft
Gerardus gewerkt. Deze fraaie huizenrij
uit 1611 is in juni 1912 afgebroken, wat
zijn vertrek naar Blaricum verklaart.
De huizen rechts, die zelf op de Dam
stonden, zijn in 1920 afgebroken.

5 maart 1912. Gerardus opent een eigen barbierswinkel aan de Torenlaan 4
(thans DA drogisterij). In het
pand waren twee winkels gevestigd, in het linkergedeelte
was kruidenier Lambert Rokebrand Ez., die de rechterhelft
aan Gerardus verhuurde voor
ƒ 3,- per week, oftewel ƒ 156,per jaar, een hoog bedrag als
je bedenkt dat het tarief voor
scheren 2½ cent bedroeg.
Blaricum was toen nog een
uitgesproken katholiek boe1454

De dubbele winkel aan de Torenlaan 4 in Blaricum, 1912

rendorp, en hoewel Gerardus de eerste ‘echte’ barbier was die zich in Blaricum
vestigde, kostte het de eerste jaren veel moeite om alleen de huur te verdienen.
Een bijverdienste werd gezocht door de verkoop van sigaren en tabak en door
‘aanspreker’ te worden voor de Hilversumsche Begrafenisvereeniging D. van
Vuure, alsmede een agentschap voor het N.V. Dagblad De Gooi- en Eemlander.
Deze laatste verbintenissen bleven bestaan tot ongeveer 1945.

Gerardus van Doornik en Maria Francisca van Asperen
in 1912

2 juli 1912. Huwelijk tussen
Gerardus van Doornik en Maria
Francisca van Asperen, afkomstig uit Amsterdam. Hij heeft
haar leren kennen tijdens zijn
Amsterdamse kappersperiode.
Zij is geboren op 5 februari
1884 in het huis Czaar Peterstraat 190. Haar ouders waren
uit Vlissingen afkomstig (zij
overleed op 7 oktober 1967 te
Heerde).

Dinsdag 21 maart 1916. Geboorte van Johan Maximiliaan van Doornik. Het
geboortehuis is Torenlaan 4 te Blaricum. (hij overleed op 29 maart 1963 op
Huizerweg 1 te Blaricum).
Juni 1916. Er wordt een nieuw huis betrokken aan de
Huizerweg 254 (tegenwoordig no. 1), gebouwd onder
architectuur van Theo Rueter door timmerman/aannemer Wieger Kokje. De bouwkosten bedroegen met
inbegrip van de grond (kadastraal bekend onder nummer B 2142, groot 3,20 are, die ƒ 6,- per m2 kostte en
gekocht was van de eigenaar van boerderij Torenlaan
2, de latere garage Van Mill), ƒ 4.500,- welk bedrag
geleend werd van Lambertus Kooy, melkfabrikant op
Huizerweg 10 te Blaricum. De akte werd verleden bij
notaris Scheffelaar Klots te Bussum op 1 mei 1916.
De bouwstijl van het nieuwe huis is goed doordacht

De eerstgeborene in
september 1916
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om zo tussen de rietgedekte
Blaricumse boerderijen in de
omgeving te passen.
Dinsdag 10 september 1918.
Geboorte van de tweede zoon,
Ferdinand Francisco van
Doornik (overleden 21 december 2002 te Hilversum).
Dinsdag 14 december 1920.
Geboorte van een dochter,
Het gloednieuw opgeleverde huis Huizerweg 1 in 1916
Constantia (Stans) van Doornik (overleden 4 oktober 2010 te Davos, Zwitserland waar zij sinds 1961 woonachtig was).
Donderdag 5 oktober 1922. Geboorte van een derde zoon, Benoit Felix van
Doornik. De peetoom is de huisdokter Benoit Felix Catz (overleden 23 december 2007 te Hattem, begraven op Woensberg).
5 Oktober 1936. Johan moet in militaire dienst, doch weigert op grond van
ernstige gewetensbezwaren, welke echter tevoren door de commissie, bedoeld
in de Wet Dienstweigeraars 1924, niet worden erkend. Eerst gedetineerd in ’sHertogenbosch, daarna in Scheveningen. Hoewel de eis 10 maanden was, luidde
de uitspraak 6 maanden, welke vonnis bij arrest van het Hoog Militair Gerechtshof met 2 maanden werd verminderd.
De directeur van de Scheveningse gevangenis, de heer H. van Rossenberg, vond
Johan wel een aardige kerel en bracht boeken e.d. naar zijn cel om zijn verblijf
te veraangenamen. Rossenberg schreef op 11 december 1936 een verzoek om
gratie aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Het is niet bekend of er aan
dit verzoek is voldaan. Op 4 februari 1937 is Johan door de heer Van Vuure en
moeder met de auto aan de gevangenis afgehaald.
Winter 1937. Ferdinand maakt zijn eerste reis op ’n vrachtschip naar Engeland.
Hij volgde de zeevaartschool in Amsterdam om radiotelegrafist te worden, welk
voorbeeld later door z’n broer Felix werd gevolgd.
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Oktober 1937. Johan gaat
naar Parijs voor een opleiding aan de ‘Ecole Technique
de la Coiffure et des soins de
Beauté’ om zich verder te bekwamen, daarbij overnacht hij
in de jeugdherberg van Parijs.
Dit helemaal op kosten van
Gerardus. Tevens maakt hij
van de gelegenheid gebruik
om de Parijse Wereldtentoonstelling van 1937 te bezoeken.

Overzichtsfoto van het terrein van de wereldtentoonstelling van 1937 te Parijs

Januari 1939. Johan doet een verdere opleiding op ‘De Nationale Academie
der Haarkappers van België’ te Antwerpen en is op 27 januari daar ‘met groote
onderscheiding’ geslaagd.
1939. De dames- en herensalon verwisselen van plaats en worden gemoderniseerd. Er komt onder andere een nieuw raam met minder roeden voor de ‘grote
etalage’. Tevens wordt het huis van centrale verwarming voorzien (ƒ 1.100,-).
Voor het geheel is een geldlening nodig bij de Boerenleenbank van ƒ 5.000,-.
Voor verlening ervan stelt de bank als voorwaarde dat Johan van verdere buitenlandse plannen afziet en blijvend de leiding van de damessalon op zich neemt.
De heropening vindt plaats op vrijdag 28 juli 1939.
10 mei 1940. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bevindt Ferdinand
zich buitengaats aan boord van een tankschip van Shell, dit al sinds 1938. Hij is
o.a. gestationeerd op Malta. Hij zou pas in mei 1945 weer thuis komen.
11 maart 1941. Opa Gerardus van Doornik, de vader van Gerardus de kapper,
overlijdt te Amersfoort op de hoge leeftijd van 94 jaar. Hij was eerst 7 jaar inwonend bij onze familie Van Doornik te Blaricum en ging in 1939 naar het St.
Pieters- en Bloklands Verzorgingshuis te Amersfoort. Voor een plaats in dit verzorgingshuis had hij zich al op 24 september 1923 ingeschreven. Hij woonde in
een soort kerkzaal met houten couchettes waarin een bed en weinig meubeltjes
stonden. Zij moesten wel enig corvee verrichten, zoals aardappels schillen. Van
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privacy zoals in moderne
bejaardentehuizen was dus
geen sprake. De ‘Amersfoortse opa’, zoals wij hem
noemen ter onderscheiding
van zijn oudste zoon met
dezelfde voornaam, heeft
bijna zijn leven lang naast
de Koppelpoort te Amersfoort gewoond. Er is helaas
geen foto van hem bekend.
St. Pieters- en Bloklands gasthuis te Amersfoort
Hij is begraven op de algemene begraafplaats te Blaricum, de Woensberg. Omstreeks 1970 is zijn graf
geruimd en de grafsteen staat nog steeds in de tuin van zijn achterkleinzoon
Martin Erik te Westernieland.
22 mei 1942. Vrijdags vóór Pinksteren breekt er brand uit. De bovenverdieping
brandt geheel af. De benedenverdieping krijgt veel waterschade. Het huis is voor
ƒ 9.000,- te laag verzekerd. Als vermoedelijke oorzaak van de brand wordt een
vonkje uit de geiser genoemd dat via de schoorsteen op het rieten dak is terecht
gekomen. Door de ongunstige noordoostenwind moet ook het rieten dak van
garage Van Mill, een boerderij uit 1696, natgehouden worden. De kosten van de
wederopbouw, met inbegrip van hout uit de ‘zwarte markt’ enzovoort, zijn ongeveer ƒ 32.000,- waardoor er een hypothecaire schuld ontstaat van
ƒ25.000,-. Met de ‘boerderij-stijl’ van 1916 kon
nu worden gebroken,
omdat er in de jaren ’20
winkelpanden in de nabijheid zijn verrezen en
men heeft gemeend met
de gewijzigde stijl van
het huis beter daarop
22 mei 1942 brandt de bovenverdieping geheel af
aan te sluiten.
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Tijdens de wederopbouw,
eveneens onder leiding van architect Theo Rueter, woont het
gezin boven het postkantoor
Huizerweg 7. De herensalon
is gevestigd in de lunchroom
van bakker Frank tegenover
ons huis die de ruimte aan ons
afstond. De damessalon daarentegen werd tegen kleine verWederopbouw Huizerweg 1
goeding gevestigd in een zaaltje van café Vos (later ‘Ruimzicht’ en nu ‘Bellevue’) op Huizerweg 11. Bij het
weer betrekken van het herbouwde huis in januari 1943 wordt de sigarenwinkel,
mede door invloeden van de oorlogs-distributiemaatregelen (op de bon), opgeheven. Mede dankzij ’t feit dat de dames door de oorlog niet meer naar de stad
kunnen, wordt de damessalon steeds drukker.
5 mei 1945. Na de oorlog gaat
zusje Stans eerst in België
werken en later naar Zwitserland. Ferdinand komt behouden thuis met 13 kisten,
koffers en bagage, waarin
veel eetbare waren en andere
kostbaarheden zoals schoenen
e.d. (schoenen waren tot 1948
op de bon!). Bij die gelegenheid wordt de bijgaande foto
Boven vlnr: Felix, Stans, Ferdinand en Johan.
Onder: Gerardus en Maria
gemaakt. Ferdinand wist niets
van de brand in 1942 af en is dan ook verbaasd dat het herbouwde huis nu heel
anders eruit ziet!
1946. De centrale verwarming wordt omgebouwd voor oliestook. Vader Gerardus houdt na 52 werkzame jaren op met herenkappen. De herensalon wordt
verkocht aan Hubert Smeets. Prijs voor de inventaris en goodwill ƒ 3.000,-. Na
nog ’n tijdje een deel van onze zaak aan Smeets verhuurd te hebben, wordt de
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herensalon bij de damessalon getrokken, waardoor de capaciteit op 9 plaatsen
komt. Hubert Smeets begint een eigen herenzaak in het witte winkeltje aan de
Torenlaan hoek Schoolstraat, tegenover bakker
Van Boheemen (nu Wassenaar).
12 juni 1947. Terwijl
Gerardus in ’t ziekenhuis
ligt, wordt die dag het huwelijk voltrokken tussen
Benoit Felix van Doornik
en Marie Liesje Hogenbirk uit Laren. Op ver- Rechts op deze ansicht het wolwinkeltje van Thea van den
langen van de bruid geen Breemer-Vos later de kapperszaak van Smeets
zeeman meer, maar wegenbouwer, het beroep van haar vader. Zij gaan wonen op
de Tweede Molenweg 34 te Blaricum tot 1957.
15 juni 1947. Gerardus van Doornik overlijdt in het Sint-Jansziekenhuis te Laren op de leeftijd van 69 jaar. Hij had longkanker, veroorzaakt door het ‘meeroken’ van de rokende klanten in de sigarenafdeling. Zelf rookte hij nooit. Op 19
juni daaropvolgend vindt de crematie plaats op Westerveld te Driehuis. Zijn as
is, op verzoek van de overledene, later door Ferdinand op de Atlantische Oceaan
uitgestrooid.
22 juni 1948. Huwelijk van Johan Maximiliaan van Doornik en Martina Hartog
(roepnaam Tini), geboren 27 november 1929 aan de Tuinderstraat 53 te IJmuiden en laatstelijk woonachtig op de Thomas Wijckstraat 15 te Beverwijk. De
huwelijks-plechtigheid vond plaats in het gemeentehuis van Beverwijk en gelegenheid tot feliciteren was er in hotel ‘Bellevue’ in dezelfde plaats. Zij hadden elkaar ontmoet tijdens een sportevenement in Culemborg op Hemelvaartsdag 1947, waar Martina aan atletiek deed. De huwelijksreis gaat per fiets langs
jeugdherbergen in het oosten van ons land.
November 1949. Het huis wordt geschilderd na eerst in de grondverf te zijn
gezet. Bij de herbouw in de oorlog was er namelijk surrogaatverf gebruikt.
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14 december 1949. Huwelijk van Ferdinand Francisco
van Doornik en Fennechien
Spakman uit Hilversum in
het bekende Dudok-raadhuis
van Hilversum. De datum is
tevens de 29e verjaardag van
Constantia.
Zo wordt de geschiedenis van
het huis aan de Huizerweg tot
Huizerweg 1, 8 juni 1969
1950 beschreven. Het huis
bleef in bezit van familie Van Doornik tot de verkoop in 1973.
Martin E. van Doornik
Westernieland (Gr.)
De familiestamboom Van Doornik is op internet te vinden:
http://home.kpn.nl/vos00546/doornik/doornik.htm

OPROEP

oude opnamen op film of video
De Historische Kring Blaricum heeft in 2011 evenals in 2010 twee drukbezochte
filmavonden gehouden. De films betroffen de geschiedenis van Blaricum en het
Gooi zoals bijvoorbeeld diverse familiefilms, een film over het kindersanatorium
‘Hoog Blaricum’ en een film over de bevrijding in 1945. Deze films hebben we
destijds kunnen aanschaffen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Daarnaast ontvingen wij van de heer Gerbe van der Woude een aantal videobanden
met registraties van diverse gemeentelijke evenementen.
Ongetwijfeld zullen er onder de inwoners van Blaricum mensen zijn die in het
bezit zijn van oude opnamen op ﬁlm of video die gemaakt zijn tijdens diverse
festiviteiten die in ons dorp plaatsvonden.
Als u materiaal aan ons beschikbaar zou willen stellen, kunnen wij weer dvd’s produceren om die te gebruiken voor een vertoning op filmavonden. Op deze manier
hebben we dan ook weer een stukje Blaricumse geschiedenis voor ons archief.
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Zo maar een verhaal over iemand waar je, bij tal van activiteiten in dit dorp,
nooit tevergeefs een beroep op doet. 				

Ab Elbers
Ab is geboren in Blaricum op 3 februari 1946, met het boerenhart op de goede
plaats. Toen hij 6 jaar was zat hij al tussen de koeien. Twee jaar later, toen Ab 8
jaar was, kon hij met de hand al koeien melken. In 1958 is hij intern begonnen
bij een boer in Blaricum, omdat zijn moeder zei: “Je bent meer bij de boer dan
thuis, dus je gaat er maar wonen ook”. Zo gezegd, zo gedaan. Daar heeft hij
alle werkzaamheden gedaan, zoals mestrijden, ploegen, graskuilen en hooien.
Allemaal met de hand en met het paard natuurlijk.
Paarden
In die tijd waren trekkers in Blaricum nog een uitzondering. Al het werk werd
met paard en wagen gedaan. Ab was daar zeer bedreven in. Met de Blaricummer
kermis in 1961, was hij 15 jaar oud. Hij wilde graag sjeesrijden met het paard
van de boer waar hij werkte. Ab had bij de familie Wortel uit Eemnes voor ƒ 7,50
zelfs een sjees gehuurd. In die tijd voor een jonge jongen een heel bedrag. Ook
had hij voor een dame op de sjees gezorgd, een zekere Lusie Verdam uit Amsterdam. Alles leek geregeld, maar er kwam een kink in de kabel. Vlak voor de kermis had Ab ongevraagd een brommer meegenomen, hiermee kwam hij ten val.

Ep Rozendaal met sjees in 1961
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De schade was een kapotte
brommer en een flink beschadigd gezicht. Toen de
vader van de boer hoorde
dat hij wilde sjeesrijden
met hun paard, zei hij: “Ik
wil niet dat hij het paard
meekrijgt, stel dat er weer
wat met hem gebeurt”.
Dus het hele feest leek
niet door te gaan. Over
deze uitspraak maakte Ab
zich zo kwaad, dat hij zijn

spullen van zijn kamer haalde, deze in de sjees gooide en hij met de sjees lopend naar zijn ome Niek Rozendaal ging, die even verderop woonde. Ab legde
de hele zaak uit aan zijn ome Niek. Deze vond het zo sneu voor Ab, dat hij zei:
“Neem mijn paard maar, maar wees wel heel voorzichtig”. Nu hij mee kon doen
aan het sjeesrijden, was Ab de jongste deelnemer en zijn opa Ep Rozendaal, (in
Blaricum beter bekend als Ep Plezier) die met Ab zijn moeder, Grad ElbersRozendaal meedeed, de oudste. Dus uiteindelijk kwam bijna alles nog goed,
maar bij die boer is hij niet meer gaan werken en wonen.
Tractor tijdperk
Er moest een nieuwe werkgever gevonden worden, dat was niet zo’n probleem.
Cornelis van Gard Groenestein die toen in Eembrugge woonde, vroeg Ab of hij
bij hem wilde komen werken. Op een mooie zondag in augustus 1961 ging Ab
op de fiets, samen met Budje de Gooijer die al een bromfiets had, richting Eembrugge om te kijken of het werk hem wel wat leek.
Ab zat toen op de landbouwschool in Baarn, dus dat kwam eigenlijk allemaal
wel goed uit dat hij daar intern kon komen. Cornelis Groenestein was voor die
tijd een vooruitstrevende boer. Hij had al een tractor: een Ford Dexta. Cornelis
Groenestein was rijinstructeur in het leger geweest, zodoende was hij meester in
het overbrengen van deze vaardigheden aan Ab.
Loonbedrijf
In de zomer had Ab veel vrij van school. Ook op het bedrijf was niet altijd werk.
Als gevolg daarvan werd Ab weleens uitgeleend aan de broer van Cornelis, Gerard Groenestein, die een loonbedrijf aan Schapendrift 67 in Blaricum heeft. Hier
bestonden de werkzaamheden
voornamelijk uit grasmaaien
voor de hooibouw en korenmaaien met de zogenaamde
zelfbinder, zodat het naar huis
gehaald kon worden om later
te worden gedorst. Dat laatste
kreeg Ab ook goed onder knie.
Cornelis Groenestein bouwde
een nieuwe boerderij aan de
Ab aan het werk met de harkmachine
Wakkerendijk in Eemnes.
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Daar heeft Ab nog een half jaar gewerkt, maar nu had hij zijn diploma van de
Landbouwschool op zak en werd hij voor Cornelis Groenestein te duur. Omdat
Ab al ervaring had opgedaan bij het loonbedrijf van Gerard Groenestein, kon
hij daar zo beginnen. Cornelis Groenestein zei: “Jij moet boer worden, dat loonwerk houd je nog geen half jaar vol”. Maar hier zat Cornelis toch mis, want in
plaats van een half jaar heeft Ab het er 32 jaar uitgehouden. Hij begon daar met
werken, op zijn verjaardag, 3 februari 1964 tot de zoons van Gerard het overnamen in 1996.
Groei van het bedrijf
Het loonbedrijf van Gerard bestond uit: 2 Ford Dexta tractoren, een grote en een
kleine giertank, een zelfbinder, een dorsmachine en een éénschaarswentelploeg.
Na een jaar met alle machines gewerkt te hebben, werd er wederom op zijn verjaardag een tractor aangeschaft met een Atlas knijper 512 erop. Deze kwam bij
de ‘Stichtse’ uit Utrecht vandaan. Op die tractor was nog geen cabine gebouwd,
dus met weer en wind zat je in de openlucht. Maar het was een superbelevenis,
aldus Ab. Later kwamen er
gelukkig wel tractoren met
cabine en verwarming, dat
was een hele verbetering.
Hiermee veranderde het
werk ook. Naast het ‘boerenwerk’ kwam er ook veel
grondwerk en het aanleggen
en onderhouden van sportvelden bij. Bijkomend voordeel was voor Ab dat hij daar
zijn vrouw Riek leerde kenDe giertank van Groenestein
nen. Zij was een schoonzuster van Gerard Groenestein. Dus naast het feit dat Gerard zijn werkgever was,
werd het ineens ook zijn zwager. Dit feit heeft de onderlinge verstandhouding
nooit geschaad.
Iets anders
Nadat Gerard Groenestein de zaak had overgedaan aan zijn zoons, kwam Ab bij
zijn ‘oomzeggers’ te werken. Om de familieband goed te houden, leek het Ab
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beter om daar weg te gaan.
De firma Groenestein deed
ook veel werk voor het wegenbouwbedrijf Hogenbirk
uit Laren. Hier werkte een
andere zwager van hem,
Kees Roest, als uitvoerder.
Kees wist wat voor vlees hij
in de kuip had met Ab, dus
dat was snel geregeld. Op je
50e nog eens van baan verFord Dexta met Atlas knijper maakt kuil voor de mais
anderen is een uitdaging.
Maar Ab heeft er 10 jaar lang met groot plezier gewerkt. En ook heel veel geleerd, vooral op het gebied van wegenbouw.
Oude liefde roest niet
Op zijn 60e kon Ab met prepensioen, maar de liefde voor de tractoren zat diep,
heel diep. Het was op een regenachtige dag van de Blaricummer kermis in 2006,
dat een Ford Dexta in onderdelen op een kleine dieplader, bij Ab op de Singel
aankwam. Deze had hij op de kop kunnen tikken in Drenthe. Samen met zijn
zoon Robbie, heeft Ab er een mooie ‘Oldtimer’ van gemaakt. Ab zei: “In 1961
had ik een Ford Dexta onder mijn kont, nu wil ik ermee door het dorp rijden”.
Het verhaal eindigt
hier, van Ab van
Grad van Ep Plezier.
Frans Ruijter

Ab op zijn Ford Dexta
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Dorpswandelingen

Iets te vieren of Blaricum beter leren kennen?
De Historische Kring verzorgt wandelingen met gids.
U kunt uw wensen aan ons bekend maken. Kosten, afhankelijk van de grootte van de groep, minimaal € 30.
Aanmelden per e-mail secretaris@hkblaricum.nl
of telefonisch 06 53 168 006.

Herman van der Heiden b.v.

AANNEMINGS- EN VERHUURBEDRIJF, GROND- WEG- EN WATERBOUW

• Bestrating • Grondwerk • Riolering • Sloopwerken

Veelzijdigheid is onze kracht
Bedrijfsterrein/Kantoor:
Randweg 4 (Midden) - 1272 LZ Huizen
Tel.: 035 - 5383620 / 5257453
www.hermanvanderheiden.nl
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‘Uw kruidenier
om de hoek’
Maandag t/m
zaterdag zijn wij
tot 21 uur open!

Familie Ton • Huizerweg 8, 1261 AW Blaricum • Tel: 035-5386006

Historische Kring Blaricum

