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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
Met een iets hardere plof dan normaal is deze zomereditie van de Deelgenoot bij u in de brievenbus gevallen. Bij het openmaken van de envelop zag
u twee uitgaven: de reguliere Deelgenoot (bestaande uit 28 in plaats van 48
pagina’s) en een boekje over het etswerk van de kunstenaar Bob ten Hoope.
Hoe is het een en ander tot stand gekomen?
Tijdens de atelierdagen in september 2012 exposeerde Cees
Wijsman zijn sculpturen en schilderijen in ons onderkomen aan
de Brinklaan. We kwamen in gesprek en Cees vertelde dat bijna
elke maandagmiddag Bob ten
Hoope bezig was met het maken
van etsen in het huisatelier van
Wijsman. Bob is in februari jl. 93
jaar geworden, woont in Bussum
en heeft in Blaricum nog steeds
Bob ten Hoope aan het werk
zijn eigen atelier aan de Schapendrift, iets voorbij het tolhuisje. Van iedere gemaakte ets produceerde Cees
steeds twee maximaal drie afdrukken waardoor in de loop der jaren op deze
wijze een collectie van meer dan 500 verschillende etsen ontstond. Het unieke
van deze collectie is dat deze etsen nog nooit uitgebreid geëxposeerd zijn. Het
bestuur van de Kring vond het een goed idee om u ‘Deelgenoot’ te maken van dit
etswerk. In samenwerking met Hans Kleinhoven, Willem Netto en Cees Wijsman werden
daarom 150 etsen geselecteerd en samen met
de tekst van Karin van der Raad-Doornik bijeengebracht in een boekje dat vormgegeven
werd door Ton Hartong. Indien u een exemplaar cadeau wilt doen aan vrienden of kennissen dan kunt u bij ons terecht. De verkoopprijs van het boek is € 12,95.
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zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
Onderkomen
Zoals u ongetwijfeld weet, hebben we ons onderkomen betrokken in juli 2009.
De oplevering destijds was standaard, zonder toeters en bellen, waarna het er
met enig extra schilderwerk dan ook aardig uitzag. Enige wensen hadden we wel
op ons verlanglijstje gehouden. Daarom is het plafond van de gecreëerde oude
huiskamer begin dit jaar in een oude staat gebracht waardoor het nu lijkt of er
een oud eiken plafond inzit. Deze oude stijl werd doorgetrokken tot in het halletje en zelfs tot in het toilet.
Het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam bracht ons op het idee om
onze wanden een grijze tint te geven zodat exposities meer tot hun
recht konden komen. Dat liet onze
‘meester’-schilder zich geen twee
keer zeggen en een paar dagen later
was de expositieruimte op ‘kleur’.
Na het aanbrengen van nieuwe spots
Nieuwe kleur wanden in het Rijksmuseum
met ledverlichting beschikken we nu
over een sfeervolle tentoonstellingsruimte, alles dankzij de twee rechter handen
van Bep Machielse.
Lezingen
Op 26 april werd ter gelegenheid van de vrijwilligersavond van de St.Vitus parochie in een vol Vitusgebouw door Frans Ruijter en Ron Machielse een lezing
gehouden over ‘Klein Rome’, het gebied waar kerkgebouw, pastorie, klooster,
lagere school en kleuterschool staan.
22 Mei jl. werd er in het kader van het 75-jarige bestaan van de Oranje Vereniging een lezing/filmavond gehouden in de feesttent op het Oranjeweitje. Voor
de pauze werden filmpjes vertoond over de diverse bevrijdingsoptochten, het
sinterklaasfeest van 1938 en de Koninginnedagen van 1959 en 1963. Alles zoals
gewoonlijk routineus aan elkaar gepraat door Frans Ruijter. Na de pauze was er
een film over de Oranjecomité activiteiten in 2006. Uit de vele complimenten
die we kregen valt op te maken dat er klaarblijkelijk interesse voor is.
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
Op dinsdag 5 november komt
Vincent Brugman vertellen over
Marionettentheater Brugman.
De lezing begint om 20.00 uur in
ons onderkomen aan de Brinklaan 4A. Zorgt u ervoor dat u
tijdig kaarten bestelt, want er
zijn slechts 50 zitplaatsen.*
Onze jaarlijkse filmavond houden we op dinsdag 19 november
en woensdag 27 november, aanvang 20.00 uur in ons onderkomen aan de Brinklaan 4A.*

Vincent Brugman laat zien hoe de poppen bewegen

Wandelingen
Een nieuw initiatief zijn de voorjaars- en najaarsdorpswandelingen. Daar de eerste van 4 mei binnen de kortste keren volgeboekt was hebben we een tweede
groep gevormd voor 11 mei. Een verslag hiervan geschreven door een deelneemster vindt u elders in deze uitgave. Op 5 en 12 oktober vinden de najaarswandelingen plaats. Na ontvangst met een kopje koffie of thee laat Frans Ruijter
u het Blaricum zien dat u vast niet kent.*
Scholenproject
De RK Levensboomschool uit de Bijvanck was op 22 mei en 19 juni te gast bij
de Kring in het kader van het lespakket dat samengesteld is door de Omgevingseducatie Groep Noord-Holland. Aan totaal 55 kinderen van groep 7 en 8 werd
door Bep Machielse en Joep Vos verteld over de geschiedenis van Blaricum en
zijn bewoners. De kinderen genoten zichtbaar.
Tentoonstellingen
Bij de uitgave van het boekje ‘Etsen’ van de kunstenaar Bob ten Hoope is er
vanaf zondag 1 september tot eind november een tentoonstelling van deze etsen
bij de Kring. Een groot aantal etsen die niet in het boekje zijn opgenomen ex1470

zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
poseren we in onze vernieuwde ruimte. De openingstijden zijn: donderdags van
20.00 – 22.00 uur en zaterdags van 14.00 – 16.00 uur. Van begin december tot
eind april 2014 exposeren we werk van de schilder Sal Meijer. Tot nu toe hebben
we al een aardig aantal werken van de kunstenaar kunnen lokaliseren en toezegging verkregen om deze te exposeren.
Levensverhalen schrijven
In oktober begint voor de tweede keer de cursus Levensverhalen Schrijven o.l.v.
Karin van der Raad-Doornik, docente Creatief Schrijven en docente Nederlands. In deze periodiek kunt u een aantal producten lezen van cursisten die de
vorige cursus hebben gevolgd evenals de inschrijvingsmogelijkheden voor de
cursus die in oktober begint. De informatie voor de nieuwe cursus vindt u niet
alleen in deze Deelgenoot maar ook op onze website: www.hkblaricum.nl
Contributie
Steeds weer een heikel punt. Maar hoe je het ook wendt of
keert, er moet geld op tafel komen om leuke dingen voor u
te kunnen blijven organiseren en de vereniging op een behoorlijke manier in stand te houden. Helaas hebben we weer
een aantal leden moeten afvoeren van de ledenlijst wegens nonbetaling over 2012.
Tot op heden heeft iets meer dan 40% van de leden de contributie van 2013 betaald. Aangezien we een behoorlijke uitgave gedaan hebben met het uitbrengen
van het ‘etsen’-boekje, hopen we dat de overige 60% spoedig de verschuldigde
contributie (minimaal € 13.50 per jaar) zal overmaken.
Het bestuur wenst u veel lees- en vooral veel kijkplezier.

* Voor alle activiteiten van de Kring geldt dat deze gratis zijn voor leden en dat we aan niet-leden
een bijdrage vragen van € 3,- (tentoonstellingen uitgezonderd). Om verzekerd te zijn van een
plaats bij een lezing en/of dorpswandeling is het noodzakelijk u van tevoren op te geven, bij voorkeur per e-mail: secretaris@hkblaricum.nl (of anders telefonisch 06 53 168 006).
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Jaarverslag 2012
We begonnen het verenigingsjaar zoals gebruikelijk met de nieuwjaarsbijeenkomst. Ereleden, leden van verdienste, vrijwilligers en overige leden wisten de Brinklaan te vinden om met het bestuur het glas te heffen. Het was
een goed begin van wat een gedenkwaardig jaar zou worden.
Het lustrumjaar 2012 stond in het teken van drie belangrijke activiteiten waarmee het bestuur zich intensief heeft beziggehouden. Allereerst de viering van
ons 30-jarig bestaan, vervolgens de uitgave van het boek “Heb je nog nieuws?!”
en tenslotte de deelname aan de Open Monumentendagen.
Het 6e lustrum werd gevierd op zondag 13 mei met een concert van het Byzantijns Kozakkenkoor in de Vituskerk. Meer dan 350 aanwezigen bezochten het
concert en genoten zichtbaar van de ten gehore gebrachte liederen. Tijdens de
pauze werd het eerste exemplaar van het boek “Heb je nog nieuws?!” geschreven door Frans Ruijter officieel aan de schrijver uitgereikt door Adrie van Zon.
Na afloop van het concert en de feestelijke presentatie van het boek was er een
informele bijeenkomst in ons onderkomen ‘Achter de Deel’.
Tijdens de Open Monumentendagen in het weekend van 8 en 9 september konden geïnteresseerden op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg een
door de Kring samengestelde route volgen langs de graven van drieëndertig
plaatselijk en landelijk bekende Nederlanders. Hierbij gebruikten zij het zomernummer van de Deelgenoot waarin een uitgebreide beschrijving stond van de
met een zonnebloem gemarkeerde graven. Meer dan 85 personen hebben deze
twee dagen de begraafplaats bezocht.
Ook de Kring heeft vorig jaar gehoor gegeven aan een oproep van de bibliotheek
Laren-Blaricum om na de verschrikkelijke brand eind 2011 waarbij de complete
collectie boeken verloren was gegaan, een nieuwe voorraad te helpen aanleggen. Na enig speurwerk konden we half januari 43 boeken over de geschiedenis
van Blaricum en het Gooi voor de nieuw te bouwen bibliotheek overhandigen.
De boeken waren meer dan welkom.
In 2012 hebben we vijf tentoonstellingen georganiseerd in het gebouw van de
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Kring. We begonnen met de tentoonstelling van aanwinsten die in de loop der
jaren waren verkregen door schenkingen. In februari werd een gedeelte van de
ruimte vrijgemaakt voor een expositie van de 350 foto’s van de jaarlijkse Dag
van het Werkpaard waarna van 30 april tot 1 september 51 in passe-partouts
gevatte foto’s van wijlen gemeenteambtenaar en fotograaf Sjaak Kok te zien waren. In de vitrines lagen bovendien een groot aantal kleinere foto’s van Blaricum
uit de jaren tachtig.
Tijdens de atelierdagen op 8 en 9 september exposeerde Cees Wijsman zijn
schilderijen en sculpturen en vanaf november sloten we het jaar af met een tentoonstelling van oude affiches en kalenders van en over Blaricum.
De dertigste ledenvergadering in dit lustrumjaar werd gehouden op maandag
23 april. Het belangrijkste punt op de agenda was het aftreden van Alexander
Lindeman. Op voordracht van het bestuur en met instemming van de ledenvergadering werd hij benoemd tot erelid van de Historische Kring Blaricum. In een
toespraak keek Alexander terug op zijn 25 jaren als bestuurslid, bijna de helft
van z’n leven. Tot vreugde van het bestuur kan de Kring nog gebruik blijven
maken van zijn diensten als vrijwilliger.
Zonder noemenswaardige vragen en opmerkingen werden de andere agendapunten afgewerkt.
Op een stralende zondagmiddag 19 augustus deden we weer mee aan de verenigingen presentatie op het Oranjeweitje. Zoals gewoonlijk lagen onze klassenfotoboeken weer uitgestald evenals onze in eigen beheer uitgebrachte boeken en ansichtkaarten. Onze
stand werd druk bezocht, het was een succesvolle
middag.
Eind oktober werd het boek ‘De dood van een erfgooier’ gepresenteerd in het gebouw van de Kring.
Genodigden vulden tot en met de laatste stoel ons
gebouwtje. De fraaie bundel bevat 144 verhalen
over spannende, schokkende, amusante en verrassende verhaaltjes over het gebied tussen Vecht en
Eem. Via onze website is het boek nog steeds te bestellen.
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De Stichting Omgevingseducatie Noord-Holland had in 2011 een lespakket samengesteld voor de Blaricumse basisscholen naar aanleiding waarvan in oktober
en november de groepen 7 en 8 van de Openbare en de Protestants-Christelijke
Levensboomschool uit de Bijvanck de Historische Kring bezochten. Terwijl de
ene groep een puzzeltocht deed om het dorp beter te leren kennen, werd de andere groep door middel van kaarten en oude gebruiksvoorwerpen geïnformeerd
over de geschiedenis van Blaricum. De kinderen hoorden en zagen dingen waarvan ze het bestaan niet afwisten.
In 2012 hielden we op 21 november in het Vitusgebouw een lezing waarbij de
Langeweg in woord en beeld werd getoond. Voor een volle zaal praatte Frans
Ruijter de van tevoren
opgenomen interviews
met de bewoners aan elkaar. Hilarisch was het
interview met Piet van
den Bergh van Langeweg 13.
De Kring had afgelopen
jaar zitting in een klankbordgroep die zich buigt
over de herinrichting
van de Blaricumse Eemnesserweg. Er werden
in 2012 twee gespreksavonden gehouden waarGroentezaak Rigter
voor onder anderen de
Kring was uitgenodigd om mee te praten over de voorgestelde plannen die hopelijk in 2013 zullen leiden tot een definitief plan.
Onze full color periodiek de ‘Deelgenoot’ verscheen zoals altijd in voorjaar,
zomer en najaar in een oplage van 700 stuks. Buiten de vaste rubrieken Van
Bestuurszijde, Nieuwe Aanwinsten en Actie-Reactie-Errata, verzorgen gastschrijvers de inhoud van het blad. Opvallend is dat de Kring de laatste jaren
steeds vaker positieve reacties ontvangt over de inhoud en vormgeving.
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De Kring is dank verschuldigd aan de adverteerders Schaap Hollander, Café
d’Ouwe Tak, Herman van der Heiden bv en AH Blaricum voor de financiële
bijdrage.
Dankzij het nimmer aflatende enthousiasme van Frans Ruijter werden zeven geslaagde dorpswandelingen gehouden tijdens welke hij, aan in totaal 150 personen, de meest schilderachtige plekken liet zien. Zijn daarbij behorende verhalen
en anekdotes maken de wandeling altijd tot een gegarandeerd succes.
Een punt van aandacht blijft de terugloop van het aantal leden. Op 1 januari
2012 waren er 619 betalende leden. Door overlijden, verhuizing of om andere
redenen daalde het aantal betalende leden tot 596 waarvan 18 leden om onbekende redenen hun contributie over 2012 nog niet hebben voldaan. Hoewel in de
eerste maanden van 2013 het ledental zich iets herstelt, lijkt een ledenwerfcampagne noodzakelijk om het ledenbestand weer op peil te brengen.
Tot slot wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet gedurende het
afgelopen jaar. We hopen ook het komende jaar weer op hen te kunnen rekenen.

Denkt u dat u Blaricum kent?
Zaterdagmiddag 5 oktober organiseert de Historische Kring Blaricum
een dorpswandeling o.l.v. Frans Ruijter. Van 14.30-16.00 uur laat hij u het
echte Blaricum zien. U zult door zijn verhalen het dorp van een andere
kant leren kennen.
De groep (max.15 personen) vertrekt van het onderkomen van de Kring
aan de Brinklaan 4A waar u vanaf 14.00 uur welkom bent voor een kopje
thee/koffie.
De kosten zijn € 3,- voor
niet-leden (incl. consumptie), voor leden van de HKB
is de wandeling gratis.
Graag opgeven per e-mail
secretaris@hkblaricum.nl
of telefonisch 06 53 168 006
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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.
Herinneringen aan de Kerklaan
Rosas, 22 februari 2013.
Elke keer lees ik met veel plezier de artikelen in Deelgenoot. De laatste keer
dat artikel over de familie Brugman. Ik heb alle Brugmannen goed gekend.
En Jaap is nog een tijdje via de familie Majoor in de familie geweest. Gedurende de oorlog gaven ze ook bij ons thuis wel eens een voorstelling. Daar
werd in natura voor betaald! Ze hadden het moeilijk gedurende die periode.
Maar ik wil nog even terug komen op het door jou geschreven artikel in
het zomernummer getiteld ‘Kerklaan 7’. De daarin genoemde dochters van
Gerrit Rigter. Ik correspondeer al jaren met Dora. Of zoals ze nu bekend
staat in het klooster in Oosterhout als zuster Agatha. Ze verzamelt postzegels en aan haar stuur ik de jaarlijkse oogst. Die wordt weliswaar steeds
magerder. Maar ons contact lijdt daar niet onder.
Ik vertelde haar over het stukje in Deelgenoot. Ze kent het blad niet en ik
ben zo brutaal geweest haar een kopie van het verhaal te sturen.
Ze reageerde erop met details uit haar Blaricumse leven. Ik mocht haar
brief niet doorsturen (Heb ik gevraagd.) Maar ik mocht er wel wat over
vertellen.
De familie Gerrit Rigter, haar vader dus woonde op Kerklaan 3-5. Zij waren
geen directe familie van elkaar. Jan Rigter was een volle neef van de grootmoeder van mijn correspondente: Gertruida Heerschop. Die namen!!!!
Haar beide oudere zussen zijn al een aantal jaren geleden overleden. Zij
wordt 90 deze zomer.
Zij herinnert zich het verhaal over de bruidsschat. Ook vertelde ze dat er
een grote uitzet meegebracht moest worden. En die werd dan weer bij Jan
Vos gekocht. Jan Vos had erbij gezegd: “Koop maar sterk spul.” En dat was
het, want de dekens uit 1934 doen nog steeds dienst! De zakdoeken van
zus Truus zijn naar de abt van Tongerloo gegaan, die bij een bezoek aan
het klooster erg verkouden bleek te zijn. Hun boerderij is overgegaan naar
zoon Kees in 1949. De andere broer Jan, bouwde een boerderij achter de
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kerk op het land dat ook van
de familie was. Haar zuster
Truus werd zuster Catharina en overleed in 2003, 91
jaar oud en zus Clazien zuster Theresia. Zij overleed in
1996 en is 82 geworden.
Ze vertelde dat de vrouw van
broer Kees nog steeds woont
op de boerderij Kerklaan.
Boerderij familie Rigter
Een leuke anekdote: toen
Jan Rigter 70 werd kregen alle schoolkinderen een reep chocola! Zuster
Agatha en haar zussen kwamen regelmatig bij Jan Rigter over de vloer. Ze
kregen dan wat lekkers van de zus van Jan.
Ook de foto’ s zijn goed bekeken in Oosterhout. Commentaar: het ontbreken
van de koperen emmers naast de schouw. Daar zaten namelijk de koekjes
in! Zuster Agatha heeft Eppo Doeve ook gekend. Vader Gerrit had achter
in de tuin een schuilkelder gemaakt en bij luchtalarm ging de familie daar
in, inclusief Eppo Doeve. Toen in 1940 de radiomasten in Huizen werden
opgeblazen, zat de familie in die schuilkelder.
Soms denk ik wel eens, dat misschien iemand eens de moeite moet nemen
om deze oude mensen op te zoeken en hun herinneringen op te tekenen. Een
mooi tijdsbeeld. Mijn vader hield het laatste jaar van de oorlog een dagboek bij. Dat is naar het Centrum voor Oorlogsdocumentatie gegaan. Ook
vanwege het tijdsbeeld dat het geeft.
Een kopie van de brief stuur ik ook naar zuster Agatha. Dan weet ze tenminste zeker dat ik geen zaken heb onthuld die ze niet wilde dat bekend zouden
worden.
Uit een vandaag wat regenachtig Roses, maar waar amandel en mimosa
overal volop in bloei staan,
Met vriendelijke groeten,
Hans ter Meulen-Hendriksen
Pluim
Een bedankje voor de redactie voor het mooie artikel in Deelgenoot 71.
Afz. Ab Elbers
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De goedkope winkel
Ik heb het artikel gelezen over de winkel van Jo
Voskuil. Heb met mijn vader gebeld om het te
checken en inderdaad er heeft een winkel in gezeten van mijn opa en oma. Mijn vader is daar
geboren in dat huis en aan de voorkant hadden
zij een winkel en die heette kruidenierswaren
en grutterswaren. Mijn opa is A. Jacobs en zijn
echtgenote was T. Brandsma. Mijn vader vertelde dat het crisis was en toen zijn zij naar Nijmegen verhuisd, er moeten nog zwarte boekjes
met zilveren opdruk in de familie rondzwerven,
dit waren de boekjes van klanten die op credit
kochten bij hun. Helaas konden ze de
leveranciers niet meer betalen
doordat de klanten niet betaalden daardoor zijn ze verhuisd
naar Nijmegen. Verder voeg ik
de foto toe van mijn opa en oma
van die tijd dit was in Blaricum
en hun trouwboekje.

Opa en
oma
Jacobs

Groetend Theo Jacobs
Monnickskamp 37, Huizen
Deelgenoot nummer 17
Geachte redactie,
Ik lees altijd met veel plezier de artikelen in ‘Deelgenoot’. De beschrijving
van de geschiedenis van de boerderij op de Langeweg 1 (vroeger Huizerweg
12) behoeft een paar kleine correcties/aanvullingen.
Het is waar dat mijn vader, Jaap van Gils, een paar jaar zijn dierenartsenpraktijk uitgeoefend heeft vanuit de boerderij van zijn ouders. Dat waren de
jaren direct voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft de boerderij zelf echter nooit overgenomen maar na het overlijden van zijn moeder,
Lena Verver, verkocht namens de familie. Lena Verver kwam uit een oud
Erfgooiergeslacht. Zij is niet tot haar overlijden in de oude boerderij blij1478

ven wonen, maar bracht haar laatste
jaren door in de Wingerd in Blaricum.
Lena woonde naast Kee Elders die zo
fraai staat afgebeeld op de omslag van
de zojuist ontvangen Deelgenoot. Met
buurvrouw Kee deelde Lena het regionale dagblad.
Een deel van de boerderij, ‘het atelier’
heeft bij mijn weten nooit dienst gedaan als weverij maar werd inderdaad
wel aan een reeks achtereenvolgende kunstschilders verhuurd. Er werkten
onder meer Henri van Os Delhez, A. M. Broeckman, L. Wiegers en Jelle
Troelstra, de zoon van de bekende socialist Pieter Jelles Troelstra.
De huidige bewoners, Patrick en Trudy Warren, hebben de boerderij prachtig verbouwd.   
Met vriendelijke groeten,
Jaap van Gils, Laren.
Hulp gevraagd. Onderwerp: huize Wallin ???
In het fotobestand van de Stichting Oudheidkamer Oostzaan zit een ansichtkaart die verstuurd is aan: Den Juffr G Busch p/a zuster Boeke, Huize
Wallis of Wallin, Blarikum H G Cor Pietertje Maartje. Inmiddels hebben
we kunnen achterhalen wie de afzenders zijn en aan wie de kaart werd verstuurd Om de personen verder ‘aan te kleden’ zijn we echter ook benieuwd
naar Huize Wallin waar een zekere zuster Boeke aanwezig was. Zodra we
nader contact met jullie hebben, stuur ik graag een scan van de adressering,
meestal is dat bij deze vorm van contact niet mogelijk om plaatjes mee te
sturen.
We horen graag van jullie.
Joop Giesendanner, Stichting Oudheidkamer Oostzaan, afd. genealogie
Antwoord redactie: Uit het adresboekje van 1940: Mej. A. Boerke (dus niet
Boeke), Noolscheweg 8. In het adresboek van 1964 komt deze naam ook
voor maar dan is het huisnummer 18 (wegens omnummering?) Huize Wallis/Wallin is bij ons niet bekend.
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Voetbalploeg

vermoedelijk op het eig

Wie helpt ons aan de
ontbrekende namen...?
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Rapid - 19??

gen veld bij de Koepel.

1. Jan Peters
2. Cas van Mierlo
3. Dirk Dekker
4. Hr. Kranen
5. Louis Haas
6. . . . . . . . . . .

7. Herman Heijenbrock
8. . . . . . . . . . .
9. Roegiest
10. . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . .

13. . . . . . . . . . .
14. Evert Bos
15. Moos Eikelhof
16. . . . . . . . . . .
17. Cees Mellegers
18. B. Dekker?

19. John van Ruijven
20. . . . . . . . . . .
21. Cor Boog
22. Lammert Majoor
23. Boeljon
24. Wim Ende
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Nieuwe aanwinsten
In tegenstelling tot eerdere keren is niet Gerbe van der Woude maar dit
keer Henk ter Weijden de schenker van een aantal bijzondere zaken. Zo
kwamen een meer dan 200 jaar oude timmermanswerkbank, diverse oude
profielschaven, een antiek pijpenrek en een filmprojector op een houten
onderstel in ons bezit.
Anton Schaapherder kwam enige tijd geleden een koperen apparaat brengen waarvan hij zelf niet wist wat
het eigenlijk voorstelde. Wij denken dat het een rechaud is. Misschien kunt u ons aan de hand van deze
foto vertellen wat het exact is. We zien uw reactie gaarne tegemoet.

246 - A. Bruggeman
Lidmaatschapskaarten dames handbalvereniging
BSV. Divers materiaal BSV o.a. kasboek RKBSV.
247 - Oranjevereniging Blaricum
Herinneringsalbum Wilhelmina.
2 Uitgaven Algemeen Handelsblad.
1 Oranje album. 5 Staatscouranten
248 - Fam. Lanphen-van Hardeveld
Diverse bidprentjes.
246
249 - C. Lavalije
Boek Bijbelse geschiedenis geschreven
door de Blaricumse pastoor J.G. Heeres.
250 - A. Schaapherder
Fotoboekje van de fusie Woningbouwvereniging
St. Joseph met Gooi en Omstreken.
251 - C. van der Veen
Spandoek opening BEL-Combinatie.
252 - W. Visser
Schilderij van H. Schoon
252
voorstellende het Singerweitje.
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264

247

249

253 - K. Majoor
247
Ingelijste huwelijksinzegening van
Lambertus Majoor en Bertha Raven.
254 - A. Fokker-Töpfel
Diverse bidprentjes en oude foto’s.
255 - J. de Jong
Emaille bord hoveniersbedrijf Jan de Jong Sr.
256 - B. Vos
2 Boekjes TVE 1984.
257 - H. ter Weijden
Timmermanswerkbank. 10 Profielschaven.
258 - G. van der Woude
Diverse krantenartikelen.
259 - A. Le Coultre-Foest
2 Plaquettes Oranje Vereniging.
259
Plaquette Rijkspolitie.
260 - R. Post
Diverse bidprentjes. Kei met
inscriptie Gebr…..er 6 sept. 1938.
261 - J. van Campen
Legpenning J. van Campen Sr., Lid van verdienste
van de Federatie van Oranje Verenigingen.
262 - V. Brugman
Aankondiging optreden
Marionettentheater Brugman.
263 - J. Alberdingk-Thijm
Diverse exemplaren ‘De Tijding’.
Diverse krantenknipsels.
264 - A. Schaapherder, Rechaud?
266 - H. ter Weijden
Wolwinder. Pijpenrek met 4 Goudse pijpen.
Antieke filmprojector.
267 - C.M. de Vrieze-Greebe
9 Foto’s van Jan (Pummetje) Rigter.
268 - V. Vos-Vos
91 Originele ansichtkaartfoto’s. Fotoalbum.

257

261
266

260

266
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Levensverhalen schrijven
In januari jl. startte de eerste cursus ‘Levensverhalen schrijven’ bij
de Historische Kring aan de Brinklaan 4a. Acht enthousiaste deelnemers, vijf dames en drie heren, deden onder begeleiding van de
docent associatieoefeningen en schrijfopdrachten en ontdekten dat
het eigen leven een rijke inspiratiebron is.
Aan de hand van concrete thema’s vloeiden de verhalen vlot uit de
pen. De volgende autobiografische teksten zijn geschreven naar aanleiding van de onderwerpen ‘de huizen waarin ik woonde’ en ‘de
voorwerpen en meubels in je huis’.

De Kachel
door Henk ter Weijden
Veel mensen kunnen zich niet voorstellen, hoe belangrijk in de jaren
voor 1945 en zelfs ver na 1945 een kolenkachel voor het huisgezin was.
Er was toen al gas, maar dat was heel erg duur. Ik kan me nog
herinneren dat er bij mij thuis op de Mosselweg in Blaricum, waar ik bij mijn ouders woonde een gasmeter onder het aanrechtkastje stond, waar je een gasmuntje
in moest werpen dat 7 cent kostte wat toentertijd
erg duur was. Daarom was zo`n kolenkachel stoken vele malen goedkoper dan
gas. Op gas kookten we enkel
het eten, voor de rest werd de
kachel gebruikt. Er werd water
op gekookt, eten warm gehouden
enz.enz. De kachel die bij ons in de kamer stond was er dan
ook een met diverse functies, Het was een vrij lage kachel met
een behoorlijke grote plaat op de bovenzijde van 50 cm breed
en 70 cm lang waar zeker drie à vier pannen op konden staan. Er
zat een deksel in de plaat met vier verschillende ringen zodat je er diverse pannen op kon zetten. We hadden een zakketel voor het te koken water. Je haalde
het dekseltje en een paar ringen er af en liet het keteltje er in zakken. Binnen
een mum van tijd begon de deksel van de ketel te rammelen en dan kookte het
water. Om de kachel werd iedere maandag een droogrekje gezet om de kleding
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te drogen, dan was het namelijk wasdag. Wij kropen dan, mijn broertjes en ik,
achter dat rekje en zaten daar dan lekker warm. Want die kachel was tenslotte de
enige warmtebron in huis.

Mijn geboortehuis
door Henk ter Weijden
Mijn geboortehuis op de Mosselweg 5 in Blaricum is gebouwd op een heuvel in
1928, tien jaar voor mijn geboorte. Vanuit de woning wat overigens een vrijstaand
huis was, keek je uit over de akkers in de eng of es waar graan, aardappelen, bieten en knollen op verbouwd werd, tegenwoordig enkel maar maïs. Mijn ouders
betrokken hun woning in juli 1929. Het was nogal een ruime kavel van ongeveer
800 m2 waar het op gebouwd was, we hadden dan ook met zes kinderen een
mooie grote tuin om te
spelen, daar stond ook
een kippen- en een
konijnenhok, erg leuk.
De woning zelf was
niet zo bijster groot,
beneden twee kamers
met een schuifdeur:
kamer en suite of zoiets noemde ze dat.
Die werd door ons
kinderen veelvuldig
gebruikt voor muzieken toneeluitvoeringen. Mosselweg 5
Verder was er een keuken waar we in de zomer veel zaten. Hij was niet groot
maar oergezellig. Verder was er een smalle gang met een deur naar een verdiepte
kelderkast en aan het eind van de gang was het toilet. Boven waren er vier slaapkamers: twee kleine en twee grote, een overloop met een luik in het plafond naar
een piepklein zoldertje. Een douche of badkamer was er niet. Vele jaren later,
toen er een geiser kwam, is er toch een douche gekomen.
Wat mij altijd is bijgebleven dat er op de slaapkamers tegen de schuinte van het
dakbeschot kastruimte was getimmerd met een klein deurtje waar je net door
heen kon. Er lagen altijd heel veel oude spullen achter. Als klein kind kropen
we er vaak in en konden zo van de ene naar de andere slaapkamer kruipen. Wat
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ik mij nog goed kan herinneren: dat mijn vader daarachter een schuilplaats had
voor als er door de Duitsers een razzia werd gehouden. Mijn vader kroop er dan
achter en zette er dan een tafel met een groot kleed en een stoel voor. Doordat
het huis zoals ik in het begin al opgemerkt heb, op een heuvel was gebouwd, was
het nogal gevoelig voor blikseminslag. Dat is dan ook twee maal gebeurd en niet
zo zuinig ook. De eerste keer lagen zowat al de pannen van het dak en was er
een groot gat in dak geslagen. De tweede keer sloeg de bliksem in de meterkast
op de elektrameter die was volledig verwoest.
Dit zijn gebeurtenissen die je als kind en later, als je ouder bent geworden, bijblijven. In 1965 heb ik mijn geboortehuis verlaten en ben verhuisd naar de Oude
Renbaan 2a waar ik een geheel nieuw huis betrok: een twee-onder-een-kapwoning. Zelf ontworpen en zelf gebouwd in mijn schamele vrije uurtjes wat een
heel bijzondere ervaring in mijn leven is geweest.

‘Nieuw’ leven in ‘Nieuw’ Blaricum
door Jan Veltman
Waar ik vandaan kom heeft ‘nieuw’ een bijzondere betekenis voor mij. Het gaat
hier om een middenhuis van een drie-onder-één kapwoning, gelegen op het zuiden met geheel vrij uitzicht op groen en de natuur. De woningen zijn opgeleverd
in maart 1975 in de nieuwbouwwijk Bijvanck te Blaricum, Langwagen 46. Ge‘Bijvanck in vogelvlucht’
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durende een hele lange periode van april 1975 tot 1 november 2005 heb ik hier
een groot deel van mijn leven gewoond, meer dan 30 jaar, langer dan in mijn
geboorteplaats Hilversum.
In het begin was er nauwelijks groen, echt een nieuwbouwwijk en overwegend
bewoond door jonge gezinnen al dan niet met kinderen. Bijzonder om deze wijk
te zien groeien tot een bestaande wijk met jonge en ouder wordende kinderen
maar ook met heel veel groen en bomen. Een lange periode met veel gebeurtenissen die bij het leven horen.
Als ik mijn gedachten de vrije loop laat, denk ik aan mooie en minder mooie
herinneringen, zoals de koop van een woning tijdens de energiecrisis, een stel
nog zonder kinderen, miskramen en jaren later de geboorte van twee kinderen,
die opgroeien van baby naar kleuter tot puber en uiteindelijk zelfstandig gaan
wonen vanwege studie en een verandering van baan.
Een minder mooie gebeurtenis, blijft en blijkt uiteindelijk een bijzondere herinnering, mijn scheiding. Wij blijven met z’n drieën in Blaricum wonen. Joost en
Thijs zijn inmiddels 12 en 16 jaar. Het gaat goed, zelfs heel goed. Als de oudste
20 jaar is gaat hij in Groningen studeren en de jongste blijft nog tot medio 2003
in Blaricum wonen om daarna in Utrecht te gaan wonen wegens studie.
Vanuit deze minder mooie gebeurtenis ben ik uiteindelijk “geworden wie ik
was” en geleerd dat heel veel dingen in het leven een doel kunnen hebben. Bij
mij heeft dat geleid tot een zinvoller leven. De kiem hiervan is in ‘Nieuw’ Blaricum gelegd en vervolgens ben ik in dit ‘nieuwe’ leven gegroeid tot een tevreden
en bevoorrecht mens.

Mijn geboortehuis
door Luus Kok
Waar ik vandaan kom, daar wil nog wel wonen! Het is het huis waar ik geboren
ben en het staat nog fier midden in het dorp Blaricum op de Meentweg nr. 2. Een
groot vierkant huis met een punt dak in vier stukken is verdeeld. Voor en achter,
links en rechts een schuin oplopend donkergrijs pannendak. Het huis was mooi
in de jaren dat ik er woonde, daarna is het gemoderniseerd en de glans was eraf.
Het huis waar ik opgroeide, had rode bakstenen muren met ramen aan alle vier
de zijden, ramen met rood-wit-groene luiken die ‘s winters de ergste kou tegenhielden. Ik heb toen niet beseft hoe mooi en groot dat huis was, het was gewoon
mijn huis. Van de benedenverdieping werd een kwart in beslag genomen door de
slagerij: een kraakheldere, witte ruimte met veel chroom, een granieten vloer en
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zware houten hakblokken, een witmarmeren toonbank waarop een chromen
kassa en een weegschaal uit de jaren
‘30 stonden. O zo mooi, maar toen zo
gewoon.
Naast de winkel was onze keuken,
groot, met een kolenfornuis met emaille deurtjes, een granieten aanrecht met
een glas-in-loodraampje erboven en
een kokosmat op de vloer. In die keuken was het altijd warm en gezellig,
Advertentie Meentweg 2
toen zo gewoon, nu zo nostalgisch.
Er waren aan de zijkant van het huis twee grote kamers die, ook nog in mijn
herinnering, als koud bij mij overkomen: er werd ‘s winters niet gestookt.
In het midden was de gang met een prachtige, granieten vloer met in het midden
een rond patroon, ons ‘knikkerkuiltje’, zo leuk nu, toen zo gewoon.
We hadden geen tuin maar ‘de dam’, waar we speelden en die dam was omringd
door een volière, een kippenhok, een fietsenschuur, een konijnenschuur, een
wasschuur, een worstmakerij en een slachtschuur. Wat een ruimte!
In dit grote, mooie, warme, gezellige, ‘gewone’ huis heb ik zestien jaren gewoond en het heeft mij een gelukkige jeugd gegeven, een goede basis voor mijn
verdere leven.

Voormalige slagerij De Veen
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4 mei 2013: Dorpswandeling in Blaricum
onder leiding van Frans Ruijter,
georganiseerd door de Historische Kring Blaricum

Om 14.00 uur is het verzamelen in het pand van de HKB. Na een kopje koffie of
thee met wat lekkers erbij, wordt de wandeltocht gestart om 14.30 uur. Met 15
personen gaan we op pad.
Schuin tegenover het pand van de HKB is de Burg. De Jongweg (vroeger het
Brinkpad genoemd). Ook zijn er meerdere wegen in het dorp vernoemd naar
burgemeesters, o.a. naar burgemeester (Elbert) Heerschop (laatste boerenburgemeester) en (Map) Tydeman.
Bij het mooie witte pand aan de Dorpsstraat, horen wij dat dit pand jarenlang
door de gemeente werd gebruikt. Het was verdeeld in 2 woonhuizen, maar de
gemeente heeft het pand verkocht en er zijn nu 3 woonhuizen van gemaakt. Dit
prachtige pand is een van de oudste woonpanden (1628) van het dorp.
Op de hoek van de Raadhuisstraat-Eemnesserweg staat een zeer oude (linde)
boom de ‘Wilhelmina boom’ geplant in 1898, helaas zonder een mooi hekje.
Er zijn meerdere bijzondere bomen geplant in het dorp, de ‘Beatrixboom’, een
prunus, is helaas doodgegaan. Op die plek is in 2002 de huwelijksboom van
1489

Willem-Alexander en Maxima gekomen. De ‘Willem-Alexanderboom’, is in
1967 geplant op de splitsing Achterom-Binnendoor, de ‘Amaliaboom’ in 2003
Schoolstraat-hoek Torenlaan en de recent geplante bomen i.v.m. de kroning, in
het Pieperspark en het Burg. Tydemanplein.
Wij horen dat er een Eerste Molenweg, Korte Molenweg, een Tweede Molenweg
en een Molenveenweg is. Deze wegen verwijzen naar een niet meer bestaande
molen. Wij lopen via de Raadhuisstraat richting de Torenlaan, kruisen het Binnendoor en vernemen dat vele wegen in het dorp zeer kronkelig lopen, met vele
bochten etc. Vroeger werden de wegen aangelegd om de reeds bestaande huizen.
In de dorpskerk gaan wij naar binnen. In het voorportaal van de kerk, onder de
toren, staat de originele Erfgooiersboom van het dorp, gemaakt door Gerardus
Lanphen. Dit kunstwerk is gebeiteld uit een eikenhouten stam (1972). De in
brons uitgevoerde kopie staat bij de muziektent (1985). De toren van de kerk is
eigendom van de gemeente. Wij krijgen uitleg over scharende en niet-scharende
Erfgooiers.
Informatie over de Tafelberg, 36,4 meter boven NAP, met zijn uitkijktoren (uitkijktoren is daar niet in meegerekend anders wordt het ruim 42 meter). Helaas
is het hout van de uitkijktoren opgestookt tijdens de oorlog en is de toren niet
meer herbouwd. Dat het Gooi bestaat uit 6 plaatsen: Hilversum, Naarden, Bussum, Laren, Blaricum en Huizen. Achterom 5, ‘het Hemeltje’, was vroeger een
kleine schaapskooi, in deze schaapskooi stond ook een bedstee. Dit pandje is nu
een prachtig woonhuis, gedateerd 1696.
Achterom 13 is het mooie pand waar Marten Toonder en Evert Pieters hebben
gewoond.
Wij krijgen uitleg over de aspergevelden waar, wegens het koude voorjaar, de
asperges pas sinds kort worden gestoken. Het oogsten duurt tot 21 juni. Via de
Singel lopen we nog langs de sigarenwinkel van Toos Fecken waar we even
mogen binnenkijken. De etalage is prachtig versierd met zeer oude en recente
oranje herinneringsblikjes.
Het is ondertussen 16.30 uur, we zijn aan het einde gekomen van een zeer ontspannen, leerzame en met verve en humor gebrachte rondleiding door Frans
Ruijter. We hebben als wandelaars zijn speciale ‘band’ met Huizen zeer goed
begrepen, daar kun je niet omheen!!
Graag de volgende keer een route langs de mooie boerderijen.
Een aanrader: de dorpswandeling is zeer de moeite waard.
Adrie van Dam
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Frans Schinkel
1946 - 2013
Nooit meer Frans op de zaterdagmiddag bij de Kring. Bijna elke zaterdag verscheen Frans tussen 14.00 en 16.00 uur bij de Kring “voor de overheerlijke koffie” zoals hij placht te zeggen. Maar het had ook nog een andere reden: “Dan hoef
ik niet mee met mijn vrouw naar AH om boodschappen te doen.”
Tijdens zijn bezoekjes werd steevast met een kwinkslag de Blaricumse politiek
doorgenomen en soms met enige stemverheffing beoordeeld en zo nodig veroordeeld. Ook over de toestand in Nederland en de rest van de wereld gaf hij zijn
uitgesproken mening wat regelmatig tot vrolijke discussies leidde.
Frans was een zeer bevlogen en sociaalvoelend mens. Ook bij de Kring voelde
hij zich zeer betrokken. Ruim tweeënhalf jaar geleden kwam hij met het voorstel
om koffie en thee te schenken tijdens de Blaricummerie op Koninginnedag voor
de deur van ons onderkomen. Het bestuur vond het een goed idee, deed aanvraag
voor vergunning waarna Frans via Centrum de Hilt tafels, parasols, koffieapparaat en oranje feestversiering regelde. Samen met zijn vrouw Liesbeth verzorgde
hij de koffie- en theeschenkerij gedurende de gehele dag. Het werd een groot
succes en Frans genoot zichtbaar van zijn vele werk.
In het najaar nam hij op de zaterdagmiddag na z’n gebruikelijke kopje koffie altijd de bezem ter hand om onze oprit bladvrij te maken. Als je hem daarover aansprak, was zijn antwoord standaard: “Dat
moet ik wel doen anders krijg ik hier geen
koffie”. Naast zijn vele andere vrijwilligerswerkzaamheden bracht hij ook een
aantal jaren ons periodiek de ‘Deelgenoot’
rond in de wijk Bouwvenen.
Op 25 april jl. is Frans onder grote belangstelling van de Blaricumse bevolking ten
grave gedragen op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg. De indrukwekkende plechtigheid was geheel in de
stijl van Frans: uiterst sober.
Bij de Historische Kring zijn de zaterdagen aanzienlijk stiller dan vroeger. We
missen hem.
Het bestuur
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Levensverhalen schrijven
Cursus door de HKB, najaar 2013
Elk leven, alledaags of meeslepend, is een onuitputtelijke bron voor verhalen. Herinneringen en observaties vormen een ‘mer à boire’, een onmetelijke zee om uit te blijven drinken.
Dit kunt u ervaren in deze schrijfcursus waarin u uw eigen inspiratiebronnen leert ontdekken. Vertrouwen en veiligheid in de groep staan voorop, een
sfeer waarin mensen graag hun verhalen delen.
Bent u ook al een tijdje van plan om uw herinneringen aan uw jeugd, uw loopbaan of uw familie op papier te zetten? Maar u weet niet waar te beginnen? In
deze cursus leert u hoe u uw levensverhalen als stukjes van een mozaïek op een
creatieve manier kunt opschrijven.
De docente is Karin van der Raad-Doornik. Zij is docent Nederlands en voltooide in 2013 de post hbo-opleiding Docent Creatief Schrijven van Scriptplus
i.s.m. de Hogeschool van Amsterdam.
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Voor wie is deze cursus bestemd?
Zowel beginnende als gevorderde schrijvers van ‘18 tot 98’ jaar, mannen en
vrouwen van alle gezindten kunnen deelnemen aan deze cursus. Het is prettig
als u al wat ervaring hebt met tekstverwerking op de computer en in het bezit
bent van een e-mailadres.
Wat gaat u doen?
U gaat autobiografische teksten schrijven aan de hand van concrete thema’s zoals kleding en mode, werk, geld, gebruiksvoorwerpen, vervoer. Samen met uw
medecursisten doet u oefeningen en opdrachten en maakt u kennis met diverse
literaire vormen en technieken om de teksten verder vorm te geven.
U leert ook feedback te geven en te ontvangen op uw teksten en kunt u desgewenst uw teksten bijschaven zodat de verhalen ook voor anderen boeiend zijn
om te lezen. Deze verhalen maken kans om in het blad van de Historische Kring
Blaricum, Deelgenoot, gepubliceerd te worden.
Waarom deze cursus?
Veel mensen hebben de behoefte om verhalen te schrijven over hun leven. Het
doel van deze cursus is de deelnemer op weg te helpen met zijn of haar avontuurlijke reis van het schrijven en hem onderweg samen met medereizigers te
begeleiden om de eigen taal en stem te ontdekken.
Daarnaast wil de cursus een actieve deelname aan de geschiedschrijving in het
algemeen en Blaricum in het bijzonder bevorderen.
Waar: De cursus (10 bijeenkomsten) wordt gehouden in het gebouw van de
Historische Kring Blaricum op woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur.
Wanneer: 2, 9, 16, 30 oktober - 6, 13, 20, 27 november - 4, 11 december.
De kosten: € 155,- (€ 135,- voor leden HKB). Dit is inclusief koffie/thee en
lesmateriaal.
Minimum aantal deelnemers: 6. Maximum aantal deelnemers: 10.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met:
Karin van der Raad, e-mail: ka.raad@planet.nl, telefoon 035 5422730 of
Vera ten Broeke-Abels, secretaris HKB, tel 06 53 168 006.
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GEVRAAGD: OUDE ADRESBOEKJES
Iedere maand ontvangen we een aantal malen een vraag over
de woonplek(ken) van een persoon in een bepaalde tijd.
Vaak kunnen we helpen het raadsel op te lossen. Soms ook
niet. Heeft u nog oude adresboekjes die u aan de Historische
Kring wilt schenken? Wij houden ons aanbevolen.
Gemeentegids 1930

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

