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Agenda 2015
Do 22 januari t/m ma 27 april (Koningsdag)
Expositie ‘Bijzonder- en Monumentaal Blaricum’
Ma 13 april 20.00 uur
Jaarvergadering
Za 18 april 14.30 uur
Voorjaars-dorpswandeling
Ma 27 april
Koningsdag geopend van 9.30-13.30 uur
Za 2 mei t/m za 30 mei
Expositie 70 jaar bevrijding
Za 6 juni t/m za 19 sept
Expositie Blaricumse pentekeningen G.A. Mangold
Za 26 en zo 27 september
Atelierdagen met schilderijen en etsen
van Cees Wijsman
Za 3 oktober 14.30 uur
Najaars-dorpswandeling

De tentoonstellingen worden gehouden bij de Historische Kring Blaricum aan de 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*.
*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).
Voorpagina: Pentekening G.A. Mangold - Het Achterom richting Hervormde Kerk omstreeks 1925.
Links op de voorgrond de zijkant van het tegenwoordige AH.
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
De eerste paar maanden van 2015 zijn reeds verstreken als de voorjaarseditie van de Deelgenoot bij u in de brievenbus valt. Het nieuwe verenigingsjaar zal voornamelijk een jaar worden van perfectioneren van diverse
archieven en meedoen aan dorpsactiviteiten.
Het afgelopen jaar hadden we een klein positief saldo. We willen dat eveneens bereiken in 2015 en 2016 zodat we een buffer hebben opgebouwd in
2017 voor de uitgebreide viering van ons 35-jarig bestaan.
Contributie en leden
Helaas hebben we 3 leden wegens non betaling moeten afvoeren van de ledenlijst. Ondanks het feit dat er 20 nieuwe leden zijn bijgekomen, is het ledental
door verhuizing en overlijden gedaald naar 588. Hopelijk kunnen we door de
activiteiten die we organiseren weer nieuwe leden aantrekken.
Tentoonstellingen
De expositie van het
collectief ‘Kunst op
Drift’ die gehouden
werd van 15 november 2014 tot en met
11 januari 2015 was
zowel voor de kunstenaars als de Kring
een groot succes.
De kunstenaars waren uiterst tevreden
over de verkoop, ieExpositie Kunst op Drift
dere deelnemer had
minstens één werk verkocht. In totaal kwamen 336 personen een kijkje nemen,
vooral de speciaal voor deze expositie opengestelde zondagen werden druk bezocht. Op de laatste zondag kwamen een moeder met haar dochtertje de expositie bezoeken. Het meisje was zo gecharmeerd van de kinderkamerkunst van
Carla Tol dat ze naar huis ging om haar spaarpot om te keren. Toen ze vlak voor
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zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
sluitingstijd terug was, mocht ze zelf het schilderijtje uit de vitrine halen waarna
ze stralend vertrok. Hierdoor was de expositie helemaal geslaagd.
Van 24 januari tot maandag 27 april (Koningsdag) is er een tentoonstelling van
foto’s van Bijzondere en Monumentale panden.
Blaricum herbergt een groot aantal monumenten (74 rijks en 83 gemeentelijke),
terwijl er ook nog een aantal beeldbepalende en beeldondersteunende panden
zijn. Het is dan ook niet voor niets dat de kern van ons dorp op 8 augustus
1967 tot ‘beschermd dorpsgezicht’ is verklaard. In 2009 verscheen het boek
‘Blaricum en haar landhuizen en villa’s, haar atelierwoningen, hutten en haar
bijzondere bewoners’ geschreven door Gé van der Pol, met medewerking van
Gerbe van der Woude.
Dit boek was in 2013 de basis voor de, op initiatief van Carien Bölger, georganiseerde expositie ‘Bijzonder Blaricum’ in galerie De Vlierhove. Tevens werd een
nieuw boekje onder dezelfde naam uitgebracht. Een 46-tal foto’s van panden
die in het boekje beschreven werden of anderszins een bijzondere uitstraling in
ons dorp hebben, werden geselecteerd. Deze foto’s, gemaakt door Gerbe van der
Woude en voor het grootste gedeelte door Sybert Blijdenstein, werden op een
formaat van 40 x 60 cm in kleur afgedrukt en gebruikt voor de tentoonstelling in
De Vlierhove. Thans
heeft Carien Bölger
de foto’s uitgeleend
aan de Kring voor
deze expositie.
Het boekje ‘Bijzonder Blaricum’ was
vorig jaar uitverkocht maar is nu
weer herdrukt (prijs
€ 12,50) en verkrijgbaar bij de Kring. In
het boekje wordt uitgebreid ingegaan op Tentoonstelling Bijzonder Blaricum 2015
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
de architecten en bewoners van de panden. Deze expositie wordt gezien als de
schakel tussen verleden en toekomst.
Van 16 mei tot en met 20 september is er een expositie van Blaricumse pentekeningen van de kunstenaar G. A. Mangold (1858-1941). Verderop in deze
uitgave vindt u een artikeltje over deze schilder.
Ook dit jaar zal tijdens de atelierdagen Cees Wijsman zijn schilderijen en
sculpturen exposeren. Evenals in 2014 zullen er ook weer demonstraties persen
van etsen gegeven worden.
De Kring biedt u dit jaar dus opnieuw verschillende soorten exposities aan tijdens welke wij u hopen te mogen begroeten, op de donderdagavond of de zaterdagmiddag.
Jaarvergadering 2015
Wij willen u tot slot nog graag wijzen op de 33e jaarvergadering die gehouden
wordt op maandag 13 april om 20.00 uur in ons onderkomen aan de Brinklaan
4/a. Na het doornemen van de agendapunten zal de film van de ‘Dag van het
Werkpaard’ vertoond worden.
Het bestuur van de Kring wenst u veel leesplezier en ... denkt u even aan het
voldoen van de contributie van 2015.

Op onze website
www.hkblaricum.nl
vindt u actuele en
interessante informatie.
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Uitnodiging Jaarvergadering
Geachte leden,
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de JAARVERGADERING die
gehouden wordt op

MAANDAG 13 APRIL 2015
om 20.00 uur in het gebouw ‘Achter de Deel’, Brinklaan 4a
AGENDA
1. Opening
2. Goedkeuring van de notulen van de Jaarvergadering van 14 april 2014
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2014
5. Rekening en verantwoording over 2014 door de penningmeester
6. Vaststelling begroting 2015
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuwe kascommissie
9. Vaststelling contributie 2016
10. Mutaties werkgroepen
11. Bestuursverkiezing
Volgens rooster treedt af de heer Peter van den Breemer. Hij stelt zich
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 van 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
1691

Notulen jaarvergadering 14 april 2014
1. Opening
Voorzitter Joep Vos opent om 20.00 uur de 32-ste jaarvergadering van de HKB
en heet de aanwezigen van harte welkom. De vergadering wordt bijgewoond
door 22 leden.
In 2013 zijn er 39 nieuwe leden bijgekomen terwijl door opzeggingen en verhuizing 21 leden afvielen, waarvan 8 door non-betaling gedurende 2 jaar. De 20
ruilabonnementen niet meegerekend ontvangen in totaal 600 leden de Deelgenoot.
De voorzitter herdenkt de 16 overleden leden en vraagt een ogenblik stilte ter
nagedachtenis.
2. Notulen van de jaarvergadering van 15 april 2013
Deze zijn gepubliceerd in de Deelgenoot en worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Wim van ‘t Hull, pastoor
Willems, Frans en Jaap Ruijter en Ab Elbers. De secretaris Vera ten BroekeAbels is afwezig in verband met een heupoperatie.
Hoogtepunten in 2013 waren de uitgave van het etsenboekje van Bob ten Hoope
naar aanleiding van de expositie en de drukbezochte tentoonstelling van Sal
Meijer.
Buiten de ledenvergadering om heeft het bestuur van de Kring Bep Machielse,
ter gelegenheid van zijn 75-ste verjaardag, benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn nimmer aflatende inzet voor de Kring met name zijn werkzaamheden
bij de door de HKB georganiseerde tentoonstellingen.
4. Jaarverslag 2013
Het jaarverslag 2013 wordt voorgelezen door de voorzitter bij afwezigheid van
de secretaris.
Er zijn geen vragen, noch op- of aanmerkingen.
5. Rekening en verantwoording over 2013
Penningmeester Peter van den Breemer geeft toelichting op de resultatenrekening en de balans over 2013 waarna deze wordt goedgekeurd door de leden.
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6. Vaststelling begroting 2014
De penningmeester licht de begroting toe. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
7. Verslag kascommissie
De heer Van Zanden verklaart dat hij en de heer Visser de boekhouding 2013
hebben gecontroleerd.
De jaarrekening en de begroting worden goedgekeurd waarna het bestuur decharge wordt verleend.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Volgend jaar zullen de boeken gecontroleerd worden door de heren Wim Visser
en Frank Philips. De heer Udo Poolman Simons meldt zich als reserve.
9. Vaststelling contributie 2015
De contributie voor het volgend jaar blijft € 13,50 (+ € 5,50 voor leden buiten
BEL-gebied).
10. Mutaties werkgroepen
De klederdrachtwerkgroep bestaande uit Gina Calis, Bets Calis-Vos en mevrouw Anink gaat woensdag 23 april de nieuwe klederdrachtexpositie inrichten.
Aan het papierenarchief wordt nog steeds gewerkt. De diverse indexen zijn gemaakt waardoor het archief nog toegankelijker is geworden.
Wim van ‘t Hull gaat de voorwerpen van het archief in de kelder fotograferen
zodat ook hiervan een index gemaakt kan worden.
Het scannen van het fotoarchief vraagt veel tijd maar schiet al aardig op.
Dit jaar staat dus min of meer in het teken van de voortgang en perfectionering
van ons archief.
Verder houden we twee tentoonstellingen. De eerste laat het werk zien van Cees
Wijsman die tevens tijdens de atelierdagen op 27 en 28 september elk uur een
demonstratie etsendrukken zal geven.
De tweede expositie toont het werk van het Blaricumse collectief ‘Kunst op
Drift’ en loopt van half november tot begin 2015.
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11. Bestuursverkiezing
Volgens rooster treden af de heren Joep Vos, Bep Machielse en Ron Machielse.
Zij stellen zich herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten zijn worden zij herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Na goed overleg heeft de heer Koos Majoor in januari zijn functie als bestuurslid neergelegd. Zijn taak zal worden overgenomen door de heer Gerbe van der
Woude die zich gaat bezighouden met de PR. Ook Wim van ‘t Hull hebben we
bereid gevonden toe te treden tot het bestuur.
De ledenvergadering stemt hiermee in.
12. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
13. Sluiting
Om 20.40 uur wordt de vergadering gesloten en wordt de film ‘Dag van het
Werkpaard 2013’ vertoond.

Dag van het Werkpaard - 2014
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In memoriam Henk ter Weijden
(1938-2014)
“Het is waar, de dood kunnen wij
niet ontgaan. Dat is zo erg niet, want
dan begint de grote logeerpartij bij
een gastheer, die zo boeiend is dat de
tijd volledig stil gaat staan en eeuwig
wordt.”
Godfried Bomans

“Vaarwel”, zei de vos.
“Dit is mijn geheim, het is heel
eenvoudig: alleen met het hart kun je
heel goed zien.”
Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry

Deze twee teksten stonden op de rouwcirculaire die we ontvingen na het overlijden van Henk ter Weijden op 19 december 2014.
Henk was een begenadigd timmerman. Tijdens en na zijn werkzame leven ontstond een grote hobby: het verzamelen van oud timmermansgereedschap. In
zijn huis aan de Oude Renbaan groeide de collectie boren, zagen, schaven etc.
Je kon het zo gek niet bedenken of Henk had er een exemplaar van. Zijn uitgebouwde garage werd ingericht als tentoonstellingsruimte. Tijdens de puzzeltocht door het dorp, georganiseerd door de HK Blaricum en bestemd voor de
scholen, werd ook deze ruimte bezocht door de leerlingen. Henk vertelde dan
met veel enthousiasme over de verschillende soorten gereedschap.
In 2004 werd in ons voormalige onderkomen aan de Brinklaan 2/a een uitgebreide tentoonstelling ingericht ter gelegenheid waarvan ook een ansichtkaart
werd uitgebracht. Enkele jaren geleden schonk hij zijn 200 jaar oude werkbank
en een gedeelte van zijn gereedschapscollectie aan de Kring.
Wij zullen ons Henk ook herinneren als de man die na het betrekken van ons
nieuwe pand op nr 4/a spontaan een boekenkast timmerde en een mooi publicatiebord in elkaar zette.
De Historische Kring Blaricum verliest in hem een zeer gewaardeerd lid van de
vereniging.
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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 reacties.
Ontmoeting met oud-Blaricummers
Ik heb mensen ontmoet die uit Australië kwamen. De middelste vrouw is de
dochter van Ad van Rijn die vroeger in
het huis van Henk Calis op de Singel 8
woonde en rechts van haar, haar man.
Ik weet niet of haar vader nog leeft,
maar haar moeder is 87 jaar.
Ze waren op zoek waar haar ouders gevan Ad van Rijn (midden) en
woond hebben; ze dachten dat het Singel Dochter
echtgenoot, nu wonend in Australië
4 was en zodoende heeft mr. Bakkers
mij erbij geroepen en heb ik ze gesproken, want mijn moeder was vroeger
vriendin met haar moeder.
Ze was met een neef van haar uit Amsterdam en die ze vader heette Piet
van Rijn en die hebben in Aruba gewoond en zijn later naar Laren verhuisd aan de Toni Offermansweg. Zodoende deze foto.
Ab Elbers
Compliment
Beste redactie,
Mijn complimenten voor het blad van jullie historische kring. Vooral ook
de technische uitvoering valt op en de opmaak met veel illustraties noodt
tot lezen.
Mocht ik nog eens iets over Blaricum moeten schrijven dan klop ik voor
historische achtergrondinformatie graag bij jullie aan.
Bedankt voor toezending van het periodiek en mooie feestdagen gewenst.
Met vriendelijke groet,
Jan Maarten Pekelharing
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Foto’s gemaakt door Herman de Klerk (oud-wethouder te Blaricum)
Beste heer, mevrouw,
Mijn broer, Theo de Klerk, heeft contact gehad met iemand van de Historische Kring Blaricum. Hij heeft hem/haar meegedeeld dat ik onlangs foto’s
van mijn vader (Herman de Klerk) heb ingescand. Het betreft een serie
foto’s van boerderijen in Blaricum die hij in begin jaren ‘60 heeft gemaakt.
De persoon met wie mijn broer contact heeft gehad, heeft hem geantwoord
dat u waarschijnlijk wel geïnteresseerd zou zijn in de foto’s. Ik heb de
foto’s op Dropbox staan en zo net een link aan u toegestuurd. Wanneer u
nog vragen hebt, kunt u ten allen tijde contact met me opnemen.
Met vr. groeten,
Ton de Klerk
Redactie:
De foto’s zijn ontvangen, waarvoor dank. Onderstaand één van de foto’s
die door oud-wethouder Herman de Klerk begin jaren 60 zijn gemaakt.

Kerklaan 7 begin 60-er jaren, foto Herman de Klerk
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Zr. Auxilia

Maria Antonia Helena van Gils
1909 – 2011
Zr. Auxilia werd geboren te Blaricum op
12 augustus 1909 in de boerderij aan de
Huizerweg 12 (thans Langeweg 1). Als
eerstgeborene in het gezin Van Gils/Verver
kreeg ze de namen Maria Antonia Helena,
roepnaam Marietje. Aanvankelijk ging zij
naar de Openbare School in Blaricum
waar haar vader onderwijzer was. Op
verzoek van pastoor Snelting werd hij in
1921 hoofd van de RK Bernardusschool
aan de Kerklaan.
Later ging Marietje evenals haar broer
in Laren op school. De Bernardus en de
Zr. Auxilia 40 jarig jubileum 8-10-1971
Openbare School in Blaricum waren in
haar beleving echte klompenscholen omdat in die tijd het overgrote gedeelte
van de bevolking uit boeren bestond.
Na de lagere school ging ze naar het internaat
te Neerbosch bij Nijmegen, waaraan ook een
nonnenklooster was verbonden. Daar doorliep de nog jonge Marietje de kweekschool
voor lager onderwijs waar ze op 5 maart
1929 het ‘Diploma A Godsdienstkennis’ behaalde. De examencommissie, samengesteld
volgens de bepalingen van de bisschop te ’s
Hertogenbosch, had besloten dat ‘genoemde
(Marietje dus) voldoet aan de eisen van het
programma zoals dit door het episcopaat is
vastgesteld.’ Aldus luidde de tekst op de oorkonde die haar werd verstrekt. De akte van
bekwaamheid als onderwijzeres behaalde zij
Marie van Gils (Zr. Auxilia) ca. 1910
te Neerbosch op 11 juni 1929. Er zaten twee
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aantekeningen bij: a) ze was vrijgesteld
van het onderzoek in wiskunde en b) er
was een voldoend examen afgelegd in
nuttige handwerken voor meisjes. Voor
de periode die zij verbleef te Neerbosch
verstrekte de gemeente Nijmegen een
bewijs van goed zedelijk gedrag. Het
bewijs kostte 40 cent aan leges.
In die tijd lagen de onderwijsbanen
niet voor het oprapen. Om toch aan het
werk te komen stapte zij overal op af.
Haar eerste tijdelijke aanstelling was
in Laren op de RK Meisjesschool aan
de Brink 27. Het betrof slechts de periode van 1 september t/m 31 december
1929 waarna haar eervol ontslag werd Zr. Auxilia Geboortebewijs 12 augustus 1909
verleend. Haar volgende benoeming
was in 1930 van 22 februari t/m 17 mei op de RK Meisjesschool te Naaldwijk
gevolgd door de functie van invalkracht op de Bijzondere Lagere School K3
te Markelo van 16 juni t/m 31 juli. Daarna keerde zij terug naar Naaldwijk tot
30 april 1931 waar ze ook eervol ontslag kreeg. In de periode van 1 mei t/m 31
december 1931 werkte ze in Blaricum als kwekeling met akten. Voor een maand
werken kreeg zij toen 50 gulden. Aanvankelijk de helft minder, wat ook haar
vader erg onredelijk vond. “Je had in die dagen gemiddeld zo’n 50 kinderen in
de klas en dat viel vaak niet mee”, liet ze ooit optekenen in een kranteninterview. Op 1 januari volgde een vaste aanstelling op de Bernardusschool ondertekend door pastoor B.L. Snelting en secretaris van het kerkbestuur J. Vos (van
de manufacturenzaak Huizerweg 2). Ook bij deze aanstelling moest weer een
getuigschrift van zedelijk gedrag van Naaldwijk en Blaricum overlegd worden.
De leges hiervoor waren inmiddels verhoogd naar 50 cent.
Intussen was het verlangen gegroeid om het klooster in te gaan. Toen zij er thuis
over begon, vroeg haar vader of ze gek geworden was. Hij zei: “Daar praten we
het eerste jaar niet meer over”. En zo gebeurde het ook. Maar toen Marietje er na
een jaar weer over begon kreeg ze toestemming. Op 26-jarige leeftijd trad zij in
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bij de zusters Dominicanessen van Neerbosch.
Bij de intreding ontving zij als kloosternaam
‘Auxilia’. Heimelijk hoopte zij de naam Maria te krijgen wat helaas niet door ging omdat
de novicemeesters zo heette. De naam ‘Auxilia’ komt van Auxilium Christianorum, de titel
van de Heilige Maagd Maria in de litanie, wat
‘hulp van de christenen’ betekent. Haar gelofte als Dominicanes van de Heilige Familie te
Neerbosch legde zij af op 16 november 1936.
Na haar professie werkte ze als onderwijzeres
op de RK School voor Lager Onderwijs te Obdam van 20 november 1936 t/m 31 juli 1937,
daarna op de RK Rosaschool te Den Haag tot
Marie van Gils (Zr. Auxilia) ca .1930
31 augustus 1945.
Gedurende de oorlogsjaren verbleef zij in de Kootwijkerstraat te Den Haag.
In die tijd werd ook al de pensioengrondslag vastgesteld die voor haar op 1
september 1937 werd gesteld op 1493 gulden (€ 677,49) en op 1 september 1938 op
1577 gulden (€ 715,61) op jaarbasis, voor
die tijd een aardige verhoging van 84 gulden
(€ 38,11).
In 1940 op 15 juli haalde ze het diploma stenografie ‘Groote’ en een half jaar later op 29
januari 1941 het diploma ‘Lerares Machineschrijven’. Het getuigschrift voor het volgen
van de applicatiecursussen in de lichamelijke opvoeding in 1941/1942 werd aan haar
uitgereikt in juni 1942.
Toen ze op 1 september 1945 de akte van
eervol ontslag van de Rosaschool kreeg,
ging ze weer aan de slag op de RK school te
Obdam. Van 1 januari 1948 t/m 31 december 1950 was ze werkzaam op de Bijzondere
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Zr. Auxilia - Akte van benoeming 1951

School voor gemengd LO te Goorn
en de St. Agnesschool te Goorn/Berkhout.
De vaststelling van de pensioengrondslag was inmiddels opgelopen van 2020 gulden (€ 916,63) op
1 september 1946 naar 2689 gulden
(€ 1.220,21) op 1 januari 1948. Deze
forse verhoging kwam door de herberekening per Koninklijk Besluit van
april 1947, het bereiken van 16 dienstjaren en vanwege de vaste aanstelling.
De akte van bekwaamheid voor huisen schoolonderwijs in de huishoudkunde haalde ze op 17 oktober 1950.
Een jaar later werd zij zeer tegen haar
zin in overgeplaatst naar Blaricum. De
akte van benoeming op de BernardusZr. Auxilia 40-jarig jubileum 8-10-1971
school per 1 januari 1951 was in het
keurige handschrift van schoolhoofd Harry van Rooy geschreven en ondertekend door pastoor Bas Jongerius en kerkbestuur secretaris J. Vos wat voor haar
een vaste aanstelling in Blaricum betekende.
In 1956 op 47-jarige leeftijd, behaalde ze nog
een akte van bekwaamheid tot het geven van
huis- en schoolonderwijs in handenarbeid.
Het geven van huishoudlessen ging haar
goed af, alhoewel het runnen van haar eigen
huishouden niet haar sterkste punt was. Orde
houden kon zij echter als geen ander. “Daardoor heb ik het lesgeven kunnen volhouden”,
liet ze eens in een interview in de Gooi- en
Eemlander weten aan de journalist.
Met ingang van 12 augustus 1974 werd zr.
Auxilia eervol ontslag verleend wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
Zr. Auxilia op de schaats ca. 1970
van 65 jaar.
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Na haar pensionering
kon zij echter het onderwijs niet missen. In
haar huisje aan de Oude
Renbaan had zij op de
eerste verdieping een
eigen leslokaaltje ingericht waar ze type- en
stenolessen gaf. Ook begeleidde ze kinderen die
op school niet goed mee
konden komen. Zelfs
Marie van Gils - Zr. Auxilia 12 augustus 2009
de asielzoekers van het
kamp Crailo kwamen bij haar om de beginselen van de Nederlandse taal onder
de knie te krijgen.
Voor zr. Auxilia hield de wereld niet op in Blaricum. Vele jaren correspondeerde
ze met pater Nijsten die missionaris in Suriname was. Ook ondersteunde ze hem
financieel evenals de Blaricumse priesters Jan en Joop Calis die beiden ook hun
werkgebied in Suriname hadden. Door haar brede maatschappelijke interesse
ging zij discussies niet uit de weg en gaf ze scherpe kritiek wanneer zaken haar
niet aanstonden. Een voorbeeld hiervan was de bouw van de nieuwe school aan
de Eemnesserweg. In een artikel in de Laarder Courant de Bel in juni 2000 stak
ze haar mening niet onder stoelen of banken.
Met het verstrijken van de jaren en door de achteruitgang van haar gezondheid
heeft ze in 2004 Blaricum moeten verlaten om te gaan wonen in Huize Rosa in
Nijmegen. Daar moest ze in het begin erg wennen. Als men haar vroeg hoe zij
het maakte was het antwoord: “Het is hier goed, maar ik was liever in Blaricum
gebleven”. Haar honderdste verjaardag werd in Huize Rosa en enkele weken later in Blaricum uitgebreid gevierd. Nog geen twee jaar daarna op zondagmiddag
20 maart 2011 is ze rustig ingeslapen na een zeer welbesteed leven.
Joep Vos
Met dank aan Dhr. Jaap van Gils (zoon van Jaap van Gils – dierenarts) voor het beschikbaar stellen van materiaal en foto’s.
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Doopceel Zr. Auxilia - Maria Antonia Helena van Gils
Benoemingen
Akte van
Periode
Benoeming
dd.

School

Eervol
ontslag per

31-8-1929

01-09-1929 t/m 31-12-1929

RK Meisjesschool te Laren (nh)

1-1-1930

22-2-1930

22-02-1930 t/m 18-05-1930

RK Meisjesschool te Naaldwijk

19-5-1930

16-06-1930 t/m 31-07-1930

Bijzondere lagere School K3 te Markelo

1-8-1930
1-5-1931

14-10-1930

16-10-1930 t/m 30-04-1931

RK Meisjesschool te Naaldwijk

01-05-1931 t/m 31-12-1931

Kwekeling met akten te Blaricum

15-12-1931

01-01-1932 t/m 19-11-1936

RK Bijzondere School voor L.O. Te Blaricum

20-11-1936

1-11-1936

20-11-1936 t/m 31-07-1937

RK School voor L.O. Te Obdam

1-8-1937

26-7-1937

01-08-1937 t/m 31-08-1945

RK St Rosaschool te ‘s-Gravenhage

1-9-1945

30-8-1945

01-09-1945 t/m 31-12-1947

RK School voor L.O. Te Obdam

1-1-1948

1-1-1948

01-01-1948 t/m 31-08-1950

Bijzondere School voor GLO te Goorn/Berkhout 1-9-1950

27-8-1950

01-09-1950 t/m 31-12-1950

St. Agnesschool te Goorn/Berkhout

1-1-1951

28-12-1950

01-01-1951 t/m 11-08-1974

RK Bijzondere School voor L.O. Te Blaricum

12-8-1974 (65)

Bewijzen van zedelijk gedrag
Gemeente Nijmegen

04-06-1929

Gemeente Naaldwijk

04-11-1930 - 01-05-1931

Gemeente Blaricum

26-06-1929 - 14-11-1930

Gemeente Blaricum

02-05-1931 - 31-12-1931

Gemeente Blaricum

02-05-1931 - 23-05-1935

Gemeente Nijmegen

23-05-1935 - 06-11-1936

Gemeente Obdam

06-11-1936 - 19-07-1937

Gemeente ‘s-Gravenhage

30-07-1937 - 06-08-1945

Gemeente Obdam

11-09-1945 - 22-12-1947

Diploma’s en Getuigschriften

De akte van bekwaamheid als onderwijzeres is dd. 11-06-1929 uitgereikt met de volgende “Aanteekening”: “
De hiervoren vermelde onderwijzeres is vrijgesteld van het onderzoek in wiskunde” en “ de hiervoren vermelde
onderwijzeres heeft op 17 juni 1929 een voldoend examen afgelegd in Nuttige Handwerken voor Meisjes”
De opleiding is gevolgd aan de bijzondere Kweekschool voor onderwijzeressen “Rosastichting” te Neerbosch.
Het godsdienstkennis Diploma A was reeds behaald op 05-03-1929.
Diploma Stenografie “Groote” behaald op 15-07-1940.
Diploma Machineschrijven behaald op 29-01-1941.
De Gemeente s’-Gravenhage heeft een getuigschrift afgegeven inzake het met vrucht volgen van een der
gemeentelijke applicatiecursussen in de lichamelijke oefening gedurende 1941-1942.
De akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in huishoudkunde werd behaald op 17-10-1950.
Idem tot het geven van lager onderwijs in handenarbeid op 19-07-1956.
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Kwartierstaat van Maria Anthonia Helena van GILS

Het gezin Van Gils
I.1 Leonardus Abraham van GILS, Onderwijzer, geboren op 20‑03‑1882 om 02.00 uur te
Amersfoort, overleden op 27‑12‑1958 te Blaricum op 76‑jarige leeftijd, zoon van Willem van
GILS, Bediende en Tapijtwever, en Maria SPREEUW.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 10‑11‑1908 te Blaricum (getuige(n): Henricus Verver 38 jaar
bakker (Laren), Johannes Verver 36 jaar hotelhouder (Blaricum), Leonardus gerardus Verver
32 jaar landbouwer en Johannes Wilhelmus van Gils 31 jaar timmerman (Amersfoort).) met
Helena Johanna VERVER, 30 jaar oud, geboren op 28‑10‑1878 om 23.00 uur te Blaricum,
overleden op 09‑09‑1975 te Blaricum op 96‑jarige leeftijd, dochter van Jacob VERVER,
Werkman en Koffiehuishouder, en Anthonia van VANEVELD, Dienstbode.
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Uit dit huwelijk:
1. Maria Anthonia Helena (Zuster Auxilia), Non, geboren op 12‑08‑1909 te Blaricum, overleden op
20‑03‑2011 te Nijmegen op 101‑jarige leeftijd. Huize Rosa.
2. Jacobus Henrikus Jozef, Dierenarts, geboren op 18‑11‑1910 te Blaricum. Per 02‑12‑1938 verhuisd
naar Elst (Gld).
3. Johanna Antonia Maria, geboren op 08‑11‑1911 te Blaricum.
4. Antonia Leonarda Maria, Apothekersassistente, geboren op 23‑05‑1913 te Blaricum.
5. Wilhelmina Dorothea Maria, geboren 00‑06‑1914 te Blaricum, overleden op 24‑07‑1914 om 21.00 uur
te Blaricum.
6. Wilhelmus Theodorus Jozef, geboren op 09‑06‑1915 te Blaricum.
7. Henricus Leonardus Jozef, geboren 00‑00‑1916 te Blaricum, overleden op 11‑04‑1917 om 08.00 uur
te Blaricum.
8. Marijanne Helena Maria, geboren op 10‑09‑1918 te Blaricum.
9. Johanna Maria, geboren 00‑00‑1920 te Blaricum, overleden op 24‑06‑1921 om 19.00 uur te Blaricum.
10. Johanna Maria, geboren op 10‑07‑1921 te Blaricum.
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Nieuwe aanwinsten
De nieuwe aanwinsten in de maanden november, december en januari bestonden dit keer voornamelijk uit boeken, papieren archieven, fotoplakboeken en
oude kranten met artikelen over Blaricum.
Gerbe van der Woude is weer eens flink bezig geweest in zijn eigen archieven.
Met de grote hoeveelheid verkregen materiaal van BVV’31 gaan we in het voorjaar van 2016 aan de slag om een mooie tentoonstelling in te richten. In dat jaar
bestaat de voetbalvereniging 85 jaar.
336, 347, 350 – Dhr. G. van der Woude.
Fotoboek 40 jaar BVV 31, fotoboek heropening
gemeentehuis Torenlaan 50,
2 foto’s Blaricumse drumband, diverse foto’s,
archiefmateriaal NH kerk, blad B.O.O.K,
diverse krantenberichten, dossier IJsbaan,
archieven RK BVV en BVV’31,
diverse kranten uit 1937.
337, 341 – Mevr. T. Klein-Calis.
Kadasterkaart Blaricum, brief aan
Willy Walden, Vertelling over Blaricum,
boek ontwikkeling Blaricummermeent,
kaart Gooiland.
338 – Mevr. Smit.
2 zegelboekjes Nederlandse Katholieke
Metaalbewerkers Bond van Henk Smit.

336

324

347

339 – Dhr. R. Borssen.
Plakboek van Greet Nieuwenhuizen
over de padvindersgroep St. Franciscus.
340 – Mevr. M. Borssen.
2 foto’s Blaricum.
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338

342 – Dhr. S. Raven.
Fotoboek familie Raven-van ’t Klooster.
343 – Dhr. R. Post.
Schoolfoto 1943 afscheid
hoofdonderwijzer Van Gils,
naamlijst parochie Blaricum
342
1881, parenteel Lammert
Harmenz. De Jong,
Stamboom L. de Jong (1836-1934),
R. de Jong-Heerschop (1852-1917), briefwisseling
betreffende Hendrik Puijk mbt piëta.
344 – Dhr. A. Elbers.
Boek ‘Verdwenen Volk’.

344

345 – Dhr. K. ter Weijden.
2 Fotopagina’s Katholieke Illustratie 1923-1925.
346 – Dhr. H. Kremer.
Ansicht Blaricum, Laarder Courant 1970,
artikel Openbare Lagere School.
348 – Mevr. Niks.
Baksteen Ep ter Weijden met inscriptie E.
349 – N.N.
Boek ‘Gooiland’, boek ‘Nieuwe Geschiedenis
Gooiland 1925-1975’, boek ‘In en om het Gooi’.
351 – Fam. Prins.
Blaricums kwartetspel,
boekje scharende Erfgooiers,
boek ‘Beweiding 1966 Erfgooiers’,
feestkrant 5 mei 1955,
poster ‘Naardense Paardendagen’.

348

350
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Naarderweg 16/18

Enige tijd terug kregen we van Pim Veenboer op schrift gestelde feitjes en
wetenswaardigheden betreffende het pand Naarderweg 16/18.
Het pand is omstreeks 1930 gebouwd door aannemer/eigenbouwer Willem van
Breemen, destijds wonende aan het Kerkpad. De rechterhelft, nr. 16, is vanaf
de bouw bewoond geweest door de familie Wim Recourt. De linkerhelft, nr.18,
werd bewoond door de familie Van der Valk-Drees. De vrouw van Wim Recourt
was een dochter van familie van der Valk-Drees. Af en toe kwam de parlementariër en latere minister-president Dr. Willem Drees, als hij in de buurt was, zo’n
tien tot vijftien minuten op de thee bij zijn zuster op nummer 18. Het mocht
echter nooit te lang duren want het was per slot van rekening in de tijd van Hare
Majesteit.
De scheidingsmuur tussen de twee woningen is na enige tijd op de zolderverdieping doorgebroken om slaapkamers voor het groeiend kindertal - Peter, Paul,
Lonneke, Floor, Emma, Wim en Renée – van de familie Recourt te creëren.
Bovenstaande is destijds aan Pim verteld door zijn toenmalige buurvrouw mevrouw C. van
Breemen (geen familie van Willem) dochter van Jan van Breemen: slager, caféhouder en
projectontwikkelaar van o.a. garage Keijer. Deze garage is in 1938 gebouwd op de grond van Jan
van Breemen dat lag naast zijn Hotel-Café Parkzicht.
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Dorpswandelingen in 2015
Net als in voorafgaande jaren organiseert de Historische Kring Blaricum
ook in 2015 weer twee reguliere dorpswandelingen.
Deze zullen gehouden worden op zaterdagmiddag 18 april en zaterdagmiddag 3 oktober om 14.30 uur.
Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om op in principe elk ander gewenst ogenblik een rondwandeling te maken door ons mooie dorp onder leiding van een gids. Daar kunnen verschillende aanleidingen voor zijn zoals
een verjaardag, een familiereünie of zomaar als u een middag ‘vermaakt’
wilt worden. Opgeven bij de Historische Kring is noodzakelijk.*
Ik mag vaak de gids zijn en doe dat met veel plezier. Vertellen over de geschiedenis van het dorp waar je bent geboren en getogen ervaar ik elke keer
weer als een feest. Dit dorp herbergt ook zo veel mooie bekende en onbekende plekjes! Maar ook de mensen die er wonen en vroeger woonden komen ruimschoots aan bod. Het maakt mij dan ook helemaal niets uit welke
kant van Blaricum u als deelnemer aan de dorpswandeling wilt zien.
Alles is de moeite waard, gespreksstof genoeg. Er is alleen één voorbehoud.
Als u een wandeling wilt langs BN’ers, bent u bij ons niet aan het goede
adres. Wij zijn van de Historische Kring en dan is het verleden het uitgangspunt. Los daarvan respecteren wij de privacy van deze mensen.
Wilt u meer weten over Blaricum? Ik deel het graag met u. Afgelopen keren
liepen er mensen mee uit Blaricum zelf, dan vind ik het een uitdaging toch
nog iets nieuws te kunnen vertellen. Ik zie uw komst graag tegemoet.
Frans Ruijter
* Om verzekerd te zijn van een plaats
bij een dorpswandeling is van te voren
opgeven noodzakelijk bij voorkeur per
e-mail secretaris@hkblaricum.nl
of telefonisch 06 53 168 006.
Voor alle activiteiten van de Kring
geldt dat deze gratis zijn voor leden
en dat we aan niet-leden een bijdrage
vragen van € 3,- per persoon. Zie ook
onze website www.hkblaricum.nl
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Scoutinggroep St. Franciscus - juni 1
Wie helpt ons aan
de ontbrekende
namen...?
1. Annie Keessen
2. __________________?
3. __________________?
4. Greet Vos
5. Hans Fecken
6. Kapelaan Miedema
7. __________________?
8. __________________?
9. Henk Calis
10. Harry van Boheemen
11. Rene Borsen
12. Hans Frank
13. Bert Rigter
14. Jaap Vos (koster)
15. Cor de Klerk
16. Zoon van Bob Anink
17. __________________?
18.? de Kruyf
19. __________________?
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1954 voor het onderkomen aan de Holleweg
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Verhaal Paaltje 17

De verdwenen boerendochter
Geschreven door Redactie Oneindig Noord-Holland
Goois Natuurreservaat
De Tafelberg is het hoogste punt van het Gooi. Vanuit de Tafelberg kon je tot
ver in de omgeving kijken. Op de arme zandgronden rond de Tafelberg groeide
niet veel. ’s Avonds vertelden de erfgooiers rond het vuur elkaar spannende verhalen. Een van die verhalen ging over de verdwenen boerendocher Machteld.
Heel vroeger leefde in Blaricum de rijke boer Klaas Roelfs. Samen met zijn
mooie en levenslustige dochter Machteld leefde hij op zijn boerderij. Zijn vrouw
was overleden. Machteld nam de taak van haar moeder op de boerderij over. Ze
stuurde de meiden aan en regelde het huishouden.
De Haan, Gezicht vanaf De Tafelberg 1743, ets
Collectie Francois Renoù, foto Streekarchief Hilversum
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De Tafelberg

Verliefd
Op een dag was er feest in Hilversum. De meiden en de knechten kregen vrij
om pret te maken. Ook Machteld ging mee. Iedereen kende de mooie dochter
van de rijke boer. Ze had aanbidders genoeg. Maar geen van de verliefde boerenjongens kon haar bekoren totdat ze Sjoerd de zeeman ontmoette. Hij had een
breed postuur en een gebruind gezicht. Samen zwierden ze over de dansvloer en
maakten plezier. Jaloerse blikken volgden het verliefde paar. De zeeman bracht
haar naar huis en verklaarde zijn liefde aan Machteld. Over een jaar kwam hij
terug en wilde dan samen met haar verder leven. Machteld was tot over haar
oren verliefd op de zeeman en knikte en zei dat ze op hem wilde wachten.
De volgende dag vertelde Machteld haar vader over Sjoerd. De boer reageerde
woedend. “Wat…?” brulde hij. “Jij trouwen met zo’n verlopen snuiter? Jij, een
dochter van het Gooi. Wil jij ons fiere bloed mengen met dat van vreemdelingen? “ Briesend keek hij zijn dochter aan en bezwoer dat die schande niet over
zijn huis zou komen. Snikkend ging Machteld naar haar kamer, ze begreep haar
vader niet. “Toch zal ik op hem wachten” zei ze zacht voor zich uit.
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Wanhopig
Eindelijk was het lange jaar om. Nu zou hij komen. Elke nacht, terwijl iedereen sliep sloop Machteld naar de heuvel. Vandaar kon ze de seinen zien van
Sjoerds schip. Maar ze zag geen Sjoerd. Machteld werd steeds verdrietiger en
begon er slecht uit te zien. De boer zag het met lede ogen aan. Een knecht
fluisterde de bezorgde vader toe dat zijn dochter iedere nacht de deur uitglipte
en alleen naar de berg ging. De boer besloot zijn dochter te volgen. Eenmaal
op de berg slaakte zijn dochter een kreet. Zij zag in de verte een klein zwaaiend licht, dat moest Sjoerd zijn! Ze rende naar beneden over de heide naar de
Zuiderzee. Haar vader holde achter haar aan. Eindelijk kwam ze bij het water.
In een stevige boot stonden twee mannen. De een had een lange rode baard
en de ander slechts één oog. Waar was Sjoerd? De mannen vroegen haar in
te stappen. “Sjoerd zendt ons om jou te halen. Hij wacht op je… Wil je hem
verdriet doen? Wij brengen je naar Sjoerd. Dan zul je altijd gelukkig zijn.”
Een van de mannen droeg haar in de boot en ze voeren weg.
Klaas Roelfs kwam te laat. Hij zag de boot in een gordel van stralend licht en
leek te zweven over het water. Hij stond roerloos en verstijfd te kijken. Kleiner
en kleiner werd de boot.
De wanhopige vader keerde naar huis terug. Zijn verdriet was groot en hij
verwaarloosde zijn boerderij. Op een gegeven moment verkocht de verdrietige boer zijn boerderij en bouwde een herberg dicht bij de Tafelberg. Maar
nauwelijks was het huis klaar of in een fel onweer werd de herberg door de
bliksem verwoest. De volgende dag werd er tevergeefs naar Klaas Roelfs gezocht. Hij was en bleef spoorloos. Ook van Machteld werd ooit nog iets gezien.
Bron: Henk de Weerd WZ, Gooise legenden
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Gerard Adolf Mangold
Kunstschilder 1858-1941
Mangold werd in 1858 geboren te Semarang (Indonesië). Tot 1897 woonde en
werkte hij in Batavia op Java, daarna woonde hij o.a. in Den Haag, het Duitse
Darmstadt en het Belgische Ukkel.
Vanaf 1920 tot aan zijn
overlijden in 1941 woonde
en werkte hij aan de Meentweg 34 te Blaricum. Schilder- en tekenlessen nam hij
bij H.W. Mesdag en Pieter
Haaxman. Hij was lid van
de kunstvereniging Arti et
Amicitiae te Amsterdam
en de Allgemeine Deutsche
Kunstgenossenschaft
te
Darmstadt.
Adolf Mangold schilderde
voornamelijk landschappen en stadsgezichten. Gedurende zijn Blaricumse
periode heeft hij meer dan
honderd pentekeningen gemaakt van huizen, straatjes
en landschappen in en rondom ons dorp. De Kring is in
het bezit van mooie kopieën
van deze tekeningen. De
originelen bevinden zich in
het Openluchtmuseum te
Arnhem.

Pentekening G.A. Mangold - Meentweg boerderij Mie Beek

Pentekening G.A. Mangold - Molen vanaf Eerste Molenweg

Deze prachtige reeks pentekeningen zal van zaterdag 6 juni t/m zaterdag 19
september geëxposeerd worden in ons onderkomen.
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Blaricum in oude ansichten
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Alle ansichten dateren van ca 1925 vlak na de bouw van school en zusterhuis.
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Verhaal: De hut van Mondriaan
Verborgen in de bosjes tussen de Schapendrift en de Eemnesserweg in het
Gooise Blaricum staat een klein houten atelierhuisje met een grote stenen
schoorsteen. Tussen het bloeiende fluitenkruid en de hoge bomen is het hutje
bijna niet te zien. Het is de opvallende
aan de zijkant aangebouwde schoorsteen die het bestaan van de hut weggeeft. Tussen 1915 en 1919 was dit het
atelier van de schilder Piet Mondriaan.

De hut van schilder Piet Mondriaan
omstreeks 1910

Woonhuis Otto van Rees
De hut werd in 1899 gebouwd als woonhuis voor de schilder Otto van Rees. Zijn
vader - bioloog, professor en tevens oprichter van de Internationale Broederschap der christenanarchisten - Jacob van Rees, was de opdrachtgever van dit
project. Hij was sterk overtuigd van het idee om in een communistisch verband
te leven. Zo kocht hij in Blaricum veertien hectare grond aan de Noolseweg om
een humanitaire landbouwkolonie op te richten. Het bos kreeg hierdoor de naam
‘Het humanitaire bosje’. Hij zelf ging er echter niet wonen, zijn vrouw liet dat
niet toe. Maar zijn zoon nam wel zijn intrek in de hut.

De oorspronkelijke hut: nu aan de Schapendrift te Blaricum
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Kolonie in het Gooi
De landbouwkolonie werd
geen succes. Al snel bleek het
gemeenschapsleven niet te
werken en gingen de humanisten in verschillende huizen
wonen, apart van elkaar. Tijdens de spoorwegstaking van
1903 werkten ze nog één keer
samen. Tezamen met vele andere Nederlandse arbeiders
protesteerden ook zij tegen

de wetten die het staken verboden. Zo verlegden ze de rails die vlak langs de
kolonie liep een paar centimeter. Dit werd door de Gooise bevolking als misdaad
gezien. Op 12 april 1903 namen de orthodoxe Protestantse Huizer- en Blaricumse landarbeiders wraak. Zij vernielden veel en staken huizen in brand. De
kolonie ging ten onder. Een aantal hutten, waaronder die van Mondriaan, bleven
echter bestaan.
Het atelier van Mondriaan
Door zijn contacten met de
schilder Otto van Rees, kon Piet
Mondriaan tussen 1915 en 1919
in de hut in het Blaricumse bos
verblijven. Mondriaan werkte
daar in alle rust aan een schilderij van een bloeiende appelboom.
De abstracte elementen, die zijn
Het hutje van dichtbij
werk later wereldberoemd zouden maken, werden in deze periode in Blaricum gevormd. Het figuratieve verdween uit zijn werk, net als elke beweging en diepte. Dit kan trouwens ook
gezegd worden over zijn kaarsrechte dansstijl die hij in die periode geregeld liet
zien in Hotel Hamdorff te Laren. Hij danste rechtop, met zijn hoofd schuin naar
boven en maakte gestileerde passen. Kunstenaars noemden hem de ‘dansende
madonna’.
Dooyewaard Stichting voor hedendaagse kunstenaars
Ook nu nog wordt de hut gebruikt als atelier. In 1927 werd het huisje gekocht
door de schilder Theo Lohman. Hij liet het opnieuw opbouwen aan de Schapendrift. Daar is het hutje nog altijd te bewonderen. Dit is te danken aan de
Dooyewaard Stichting, sinds een paar jaar eigenaar van de hut, die als doel het
behouden en in standhouden van ateliers heeft. De stichting koopt oude ateliers
op en laat er hedendaagse kunstenaars in werken.
Bronnen:
Canon tussen Vecht en Eem, TVE. Schildersdorpen tussen Vecht en Eem.
De Dooyewaard Stichting. De wereld in een dorp: schilder, schrijvers en wereldverbeteraars in
Laren en Blaricum 1880-1920 (Amsterdam 1994), Heyting, Lien
Foto’s: Dooyewaard Stichting Hidenori Mitsue
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REGISTRUM MEMORIALE

- DEEL 2

Parochie St. Joseph/St.Vitus, Blaricum
Tot aan 3 Mei 1889 zie men den gang van zaken en “eerw.” personen in het
boek der Notulen vóórin. Het is mijns bedenkens, veel menschelijker dat de
historie der parochie worde bijgehouden, - daarom dit boek dat begint met de
schrijver zelf.
In Januarij 1892 begon het hier buitengewoon druk te zijn met zieken en sterfgevallen drie doktoren bezochten dagelijks ons dorp, behalve andere ziekten was
vooral de influenza (griep) die hier als op zooveel andere plaatsen heerschte, ‘t
gebeurde meermaal dat we twee uitvaarten hadden op één dag. Gelukkig gaf
onze H.Vader dispensatie in vasten en onthouding en begon de ziekte nà februarij alhier grootendeels te verdwijnen.
In Maart 1892 wilde ik de pastorie, op mijn kosten, laten beschilderen, behangen enz. Ik achtte Jan Speller alhier daarvoor niet bekwaam maar wilde hem
toch zooveel mogelijk bij dat werk intrekken en meende in ernst daarvoor eene
mooi plan te hebben uitgedacht nl. ik wilde hem dat werk geven tegelijk met
Vrankrijker te Bussum (waar Jan zelfs eenigen tijd hadt gediend), ze konden
dan zamen de verdienste hebben enz. Zóó stelde ik het Jan voor maar, helaas,
ik zag mijn plan in het water vallen, hij wilde niet want hij was zelf mans genoeg om met goede knechten het werk uit te voeren. Nu ik had er genoeg van,
van zijne goede knechten waarmee ik hem al vroeger had laten werken. Toen
Fransen, meesterknecht van Wed. Vrankrijker, alhier het werk kwam opnemen
is nogmaals door dezen een gezamenlijk overleg met Jan beproefd. Fransen nl.
ontboodt hem ten zijnent in Bussum maar in plaats van Jan gaat Hannes Speller,
zijn broer, erheen. Helaas, deze Hannes kende er geen fatsoen maar begon te
smalen en uit zeer hoogen toon te zingen in plaats van overleggen. Dienzelfden
avond bij mij komende begon hij te liegen dat Fransen van geen overleg wilde
weten en begon mij tenslotte duidelijk te maken dat ik het werk hem (d.i. zijn
broer Jan) verschuldigd was omdat ik (pastoor) van hem eet. Dat bezoek liep uit
dat Wed.Vrankrijker (zonder Jan) het werk zou uitvoeren en ik hem, Hannes,
de boodschap meegaf mij voortaan noch van ‘t geslacht of wat ook te mogen
brengen want dat ik het niet meer en langer wilde en mogt uitstaan mij zulk
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een taal te laten toevoegen zooals al meer was voorgevallen. Bij ondervinding
wetende hoe die familie de waarheid weet te verwringen, hoe ze weet te liegen
(niet allen echter) bij het volk, heb ikzelf de heele loop en zuiveren gang der
zaak overal bekend gemaakt. Toen beriep men er zich op dat ik het werk allanggeleden beloofd had aan Jan’s zuster Gijsje Speller, en wanneer ik haar vroeg
waar dan antwoordde zij: “in den biechtstoel” zonder blikken of blozen. Het
treurig gevolg was dat èn vader Speller èn Barendje èn Gijsje èn Hannes hun
paaschpligt verzuimden (Jan en Antje hielden wel Paschen), zij boden zich volstrekt bij mij niet aan in hun koppig- en stijfhoofdigheid en blindheid meenende
dat ik eerst komen moest excuus te maken; waarvoor? ik heb dit nooit kunnen
begrijpen evenmin als die zwarte ondankbaarheid van dat huisgezin wat ik nooit
anders dan goed had gedaan (Jan hadt in 3 jaar wel 300 gulden aan mij verdiend)
vooral aan zoon en broer Jozef die, vooral op mijne aansporing en voortdurende
opwekking, twee jaar latijnsch les heeft genoten bij eerw. Feddema op de kamer
en daarna, door mijne bemiddeling, na lang zoeken is teregt gebracht bij de
Paters Capucijnen. Deze zaak schreef ik op ter kenschetsing en tot leer mijner
opvolgers. Er zij hier terstond bijgevoegd dat in den loop der zomer, tegen den
herfst, eerst Gijsje (dan Hein de Graaf, zwager en oom die zich ook geheel bij
hun hadt aangesloten maar later mij nederig excuus kwam vragen) die bij kapl.
van Bussum haar zaak had wezen goedmaken, daarna Speller Sr. veldwachter en
dan Barend jr., de smid, die beiden van Amsterdam een biechtbriefje mij thuis
stuurden. Natuurlijk is de verhouding niet zuiver geworden door zulke koude
toenadering.
Het huis is van binnen, boven als onder, zeer naar genoegen geschilderd door
zoons en bedienden van wed. Vrankrijker te Bussum en 25 Mei 1892 leden mij
en gemeente’s Kerkbestuur vooral een groot verlies door het overlijden van den
ouden trouwen Kerkmeester, Gerrit Puyk, die moge rusten in vrede. Zijn zoon
Willem, de molenaar, kwam in zijn plaats in het Kerkbestuur.
De zomer van 1892 was voor onze boeren een tamelijk goede zomer, vooral
over droogte werd geklaagd en later om het mislukken der knollen. De winter
begon streng, al even vóór Kerstmis, en duurde eene maand toen de dooi inviel.
Van de influensa gelukkig geen spraak. De landverhuring voor zes jaren, ingaan
dec.1892, is namens het Kerkbestuur geschied door Notaris Keuls te Laren en
heeft ruim zooveel opgebragt als vorige verhuring. Ook de bankenverpachting
voor drie jaar liep naar wensch af en bragt ongeveer dezelfde prijs op als vorige
verhuring.
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Bij het 40 urengebed in de vastenavonddagen heeft hier geassisteerd Pater
Theophilus, thans te Breda (1893), met succes.
1893
De zomer van 1893 was buitengewoon droog - alles scheen te moeten verdorren - wij hebben den
Hemel veel gebeden om een gunstigen regen en
laten wij hier vooral bijvoegen dat de goede God
ons boven zoveel andere plaatsen heeft gespaard,
ons meer regen gaf en daardoor meer voedsel voor
het vee en de weiden.
In July was het boveneind van de bliksemafleider
omgeslagen en moest alweer Kitselaar komen om
dat te verhelpen, tegen vergoeding!
In Nov. van ‘t zelfde jaar 1893 kwam hier de heer
Ingenieur en Architect Joseph Cuypers (met en
Joseph Cuypers 1861-1949
door pastoor van Bussum) de kerk te zien en op
te nemen voor de toekomstige schildering- den 28en dier maand zond hij een
heer om de geheele kerk op te meten. Den 30 dec.1893 is alhier de 3e Orde door
Monseigneur als Congregatie opgerigt.
1894
In het begin van 1894 is van Deen, bediende van den heer Kitselaar, de man der
bliksemafleiders, sedert een maand hier geweest om te arbeiden aan de toren en
het dak der kerk - aan de toren ontbrak het lood, vandaar de inwatering - de nok
der kerk werd met klammen voorzien enz. - van Deen is van veel zeer veel nut
geweest en neemt een zeer matige belooning. Van 27 January 1894 - 6 february is hier Missie gegeven door twee Capucijnen nl. pater Athanasius en pater
Pacificus - de laatste drie dagen was het 40 urengebed, zoodat men algemeen
tweemaal tot de H. Communie ging - de Missie hadt wel succes, zeer jammer
dat de vrouw van Gerrit Lanphen, de post, tegen alle vermaning in hardnekkig
bleef in haar bijgeloof en haar haat tegen haar buur en geen feest kon houden.
Toen de Missie gesloten werd was er het nieuwe Missiekruis niet, firma Janssen
& Co was helaas niet klaar. Gelukkig dat pater Athanasius nog een paar dagen
kon wachten en het eindelijk op een morgen zeer plegtig kon wijden en planten
op de preekstoel - het oude Missiekruis hing achter in de kerk, boven de deur.
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Tegelijk met den Missie alhier werd er eene gegeven te Laren door drie Capucijnen.
Den 20 Maart 1894 overleed mijn goede Kerkmeester Lammert Gerritsen Rigter
in wiens plaats is gekozen Klaas Kl. de Jong, zie Kerkvergadering van 1 April.
Het zou hier de plaats zijn om te zeggen hoe onbedacht (kwaadwillig?) burgemeester handelde toen hij nà de vergadering terstond in huis vertelde dat Steffen
de Jong, die 2e candidaat was, Kerkmeester was gekozen, ook aan Steffen zelf
vertelde hij dat .... wat een opschudding toen Klaas de Jong zijn candidatuur
hadt aangenomen en door Mgr. werd benoemd!
Den 8 Mei ontving ik van Mej. wed. Croes, woonend alhier in de kamer van
Klaas Rigter, den bakker, eene notarieele schuldbekentenis van ƒ 3000 nl. 2000
voor eene fundatie en 1000 voor een nieuw Remonstrans. Hare juweelen hadt ze
mij reeds voor dat Remonstrans ter hand gesteld. Eene schuldbekentenis koos
ik in dit geval vóór insluiten bij testament want 1e dat won de familie 400 uit
en 2e voornamelijk omdat ik nu altijd zeker was en zij, bij terugbekomen van
gezondheid, mij uit het testament kon uitsluiten - zij toch was zoo erg wispelturig en ontevreden. De familie heeft mij
het geld nog willen betwisten en mij op
kosten gejaagd van ƒ 134. Monseigneur
heeft de fundatie officieel goedgekeurd.
Den 15 Mei 1894 werden onze kinderen
te Laren gevormd.
Den 9e October, 2e Kermisdag, alhier
deconale Kerkvisitatie en uitbetaling aan
mij van de erven wed Croes 2866.
Op 4 December 1894 overleed Joannes
Gerardus Geerdes sedert 3 Mei 1889
pastoor te Blaricum, na een langdurige
smartvolle ziekte met een geheele overgeving aan Gods H.Wil. Waarlijk zijn
dood was een uitspiegeling zijns levens,
dat steeds niets anders bezielde dan de
eer van God en de zaligheid des evenmenschen. Algemeen geacht en bemind
door zijne parochianen, die Hij als zijne Graf Pastoor Geerdes
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kinderen liefhad, werd Hij onder eene groote toeloop en betuiging van belangstelling den 10.Dec. te Blaricum begraven. Op zijn graf werd door zijnen Hem
minnende broeder een prachtig monument geplaatst, wat tot sieraad strekt van
het kerkhof Zijn gedachtenis zal nog lang in zegeviering blijven. Op verlangen
van den overledene werd alhier eene fundatie gesticht voor de rust zijner ziel,
alsook voor zijne familie.
Op 22.Dec.1894 kwam hier als pastoor benoemd door Z.D.H. Monseigneur
P.M. Snickers Aartsbisschop van Utrecht Joannes Lambertus Hoebink geboren
te Nijkerk 7.Nov.1841, priester gewijd 10.Aug.1867 door Z.D.H.Monseigneur
A.J. Schaepman, toen nog coadjutor van Monseigneur Joannes Zwijsen, administrator van den Bosch, Aartsbisschop van Utrecht, later zelf Aartsbisschop van
Utrecht. Bovengenoemde Joannes Lambertus Hoebink was zes jaar assistent
kapelaan te Hengelo Over-IJssel, vervolgens omtrent 10 jaar kapelaan te Hilversum, vanwaar hij naar Assen in Drenthe vertrok als pastoor, 12 jaar bestuurde
Hij genoemde parochie, en trachtte gedurende 5 jaar lang te Smilde aan de Vaart
een bijkerk te stichten, wat Hem helaas mislukte, en waarna Monseigneur P.M.
Snickers Hem benoemde als opvolger van den ZeerE.Heer pastoor Geerdes te
Blaricum.
Slechts vijf maanden daar zijnde ontviel
Hem zijn eerste Kerkmeester Elbertus Heerschop, Burgemeester tevens dezer gemeente. Veel steun had de pastoor in dien korten
tijd van Hem genoten, geen wonder dat de
pastoor bedroefd was over zijn heengaan, te
meer daar er nu in de verste verte geen kans
meer bestond om een R.K. tot burgemeester te doen benoemen. Hij werd door eenen
protestant als zoodanig opgevolgd, en als
Kerkmeester door zijn schoonzoon Cornelis
Rigter.
Bij de komst van bovengenoemde pastoor
was de pastorie zeer goed in orde, ook redelijk wel de misgewaden, doch de toren
der kerk en de Ooster Z.gevel alsook de
1724

Burgemeester E. Heerschop

grondsteunen der kerk, door het uitvallen der voegen in eene zeer erbarmelijken toestand. Zoodat in December 1895 door het Kerkbestuur besloten werd,
niettegenstaande de drukkende schuldelast op de kerk nog klevende, tot restauratie over te gaan. Onder leiding van H. Banis Mr.timmerman te Blaricum
en Klaas Rigter bouwkundige te Bussum werd het moeielijk en kostbaar werk
der restauratie begonnen en met goede uitslag voltooid in Aug.1896, na bijna
vijf maanden daaraan gearbeid te hebben. Alle lof verdienen bovengenoemde
personen voor hun ijver daarbij betoond en vooral H. Banis, die zooveel mogelijk zorgde, dat er geen grooter kosten werden gemaakt als noodig was en toch
zooals later bleek een solied werk tot stand had gebragt. De begrooting voor
dat werk was ƒ 1.500 en niettegenstaande door de ijverige zorg van H. Banis de
kosten niet boven de ƒ 1.100 liepen, kon het Kerkbestuur niet eens in 1896 de
ƒ 1.000 daarvoor op de begrooting geplaatst uitbetalen, maar moesten de inkomsten van 1897 daarbij nog gebruikt worden. Een der oorzaken zeker daarvan
was, dat dit jaar 1896 een zeer nadeelig jaar was voor de gemeente van Blaricum, knollenbouw en boekweit-bouw mislukte geheel, dewijl de weiderij en
hooioogst zeer onvoordeelig waren, vandaar dat de collecte voor de restauratie
der toren enz. als ook andere collectes gering waren.
Ook het jaar 1897 liet zich in beginne niet zeer goed aanzien, nauwelijks was 1
Mei het vee ter meent gebragt of het klaauwzeer en de tongblaar brak los en al
het vee dat voor twee à drie jaar dit niet had gehad werd daardoor aangetast. God
lof stierven slechts weinigen en was einde Juni bijna de ziekte geheel geweken,
en eene zeer voordeelig hooibouw en eene gelukkige rogoogst, herstelde eenigszins de schade door bovenvermelde veeziekte geleden. In den maand Mei van
12-13 ontstond desavonds een vreezelijke onweder wat zich boven kerk en toren
ontlasten. Kerk en toren werden zeer beschadigd, dewijl de pastorie, uitgenomen
een glasruit die door een vallend ijzer gebroken werd, onbeschadigd bleef de
kerk echter werd op meer dan zeventig plaatsen getroffen en in de sacristie werd
een zeer groote opening geslagen doch gelukkig zonder brand te veroorzaken.
De Kerkelijk brandassurantie stond het Kerkbestuur toe voor de opgegevene
schade de herstelling te beginnen, dewijl zij zelfs het geld voorschiet voor de
bliksemafleiding (de oude was geheel vernield) te zorgen. Zeer verdienstelijk
heeft de Kerkelijke brandassurantie, gevestigd in Amsterdam, onder den directeur den HoogE.Heer Poppen, Deken, zich tegenover de gemeente gemaakt,
door niet alleen op den toren een bliksemafleider te plaatsen, maar ook een drie1725

voudige leiding, een vanaf het priesterkoor, de tweede van het Angelus-torentje
en een derde vanaf het uurwerk, met genoemde afleider te vestigen, zoodat nu
zooals vertrouwd kan worden in de toekomst er geen gevaar meer voor de kerk
bestaat. Daarbij heeft gemelde assurantie niet alleen de beraamde schade, maar
ook dat wat die te boven ging goedgunstig uitbetaald.
Op den 16 Mei 1897 toen de gemeente nog zeer onder den druk zat, niet wetende
of de brandassurantie de schade zou vergoeden, ontving de pastoor tegelijk met
een gunstig besluit der assurantie, een voor deze gemeente verrassende en blijde
mededeeling, dat namelijk Naaitje Damen, oudpastoors-meid van den ZeerE.
Heer pastoor Tinnebroek, in leven pastoor te Laren, het tijdelijken met het eeuwigen had verwisseld. Verblijdend was dit voor de gemeente, daar de kerk zoolang zij leefde volgens beschikking van Monseigneur Schaepman z.g. haar ƒ 208
jaarlijks moest uitbetalen, wat b.g.v. nu ophield. Nu meende het Kerkbestuur
van alles af te zijn, doch dezelfde missive waarin Monseigneur bovengenoemde
bepaling had gemaakt, bevatte ook volgend besluit: dat na den dood van Naaitje Damen er een fundatie voor den ZeerEerw. Heer Tinnebroek zou gemaakt
worden, van wie aard en duur geheel aan de bepaling van den tijdelijke ordinarius werd overgelaten. Monseigneur Henricus v.d. Wetering die Monseigneur
Snickers z.g. als Aartsbisschop was opgevolgd maakte van dit recht gebruik en
stichtte eene fundatie en besliste over de ƒ 7.779, die de pastoor Hilhorst vroeger
van den Z.E.Heer Tinnebroek ter bouw der kerk had ontvangen, en waarop bovengenoemde lijfrente berustte, gelijk in zijne missive van 8.0ct.1847 te zien is.
1912
Den 29sten Maart op Vrijdagmorgen 1912 overleed
pastoor Joannes Lambertus Hoebink in den ouderdom van ruim 71 jaren, tijdig voorzien met de laatste
H.H. Sacramenten. Een hartkwaal maakte een einde
aan dat welbesteedde leven. Hij was inderdaad een
man naar Gods hart, een ware Israëliet, in wien geen
bedrog te vinden was. Algemeen werd hij erkend als
aller geestelijke vader, terwijl hij een buitengewone
zorg besteedde aan het geestelijke leven van hen, die
aan zijn zielzorg waren toevertrouwd. Moge de goede
Vader in den Hemel hem gegeven hebben een hoogen
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Pastoor Hoebink

RK Werkliedenvereniging in later jaren

zetel in den hemel. Zijn gezegend aandenken in deze parochie moge zeer lang
voortduren!
Bij gelegenheid van het 40 jarig priesterfeest van pastoor Hoebink z.g. werd de
nieuwe doopvont in de kerk geplaatst. Het is een mooi stuk smeedwerk, maar
op een verkeerde plaats opgesteld. Later liet hij door den heer H. Banis een
kostbare kast voor de sacristie maken, ofschoon ze op de plaats in den hoek
tegenover het Jozefaltaar niet tot haar recht komt. Onder pastoor Hoebink z.g.
kwam er een R.K.Werkliedenvereeniging tot stand, waarvan hij tot aan zijn dood
geestelijk adviseur was. De eerw.heer L. Feddema bleef bij pastoor Hoebink
zoolang deze leefde, en op denzelfden dag, den 3den Mei, dat de nieuwe pastoor
zou arriveeren, vertrok de eerw.heer L.Feddema naar de Zusters te Montfoort,
maar overleed reeds den volgenden dag, Zaterdagavond, plotseling. Den 9den
Mei 1912 werd hij te Blaricum plechtig begraven.
Wegens de toevallen van den eerw. heer Feddema was pastoor Hoebink z.g.
genoodzaakt een assistent te nemen. Den 13 Augustus 1910 arriveerde hier de
eerw.heer B.M. Paanakker, 15 Aug.1909 priester gewijd. Kapelaan Paanakker was zeer ijverig en bedrijvig. Hij stond pastoor Hoebink trouw terzijde in
zijn ondernemingen. Verschillende plannen werden gemaakt om te komen tot
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een vereenigingsgebouw, zoodat eindelijk in het laatste gedeelte van 1911 het
St.Vitusgebouw verrees. Van wege de stichting van dit gebouw kwam kapelaan Paanakker in botsing met den heer A.Veldhuis, hoofd der 0. School en met
den voorzitter der werkliedenvereeniging Jaap Vos. In die dagen kwam er een
Kruisverbond en een R.K. Kiesvereeniging. De Kiesvereeniging zette nog al
kwaad bloed aan, vooral omdat men een tegenkandidaat stelde tegenover Jan
Rigter, wethouder. Ook kwam er een naaivereeniging en eene R.K. propagandaclub tot stand. Er werd veel gewerkt voor de Gooische Post en de Voorhoede.
Met het St.Vitusgebouw zag eene commissie het licht genoemd de vereeniging
van St.Vitusgebouw naaml. twee leden van het kerkbestuur, twee van het armbestuur, twee van de werkliedenvereeniging en twee van de kiesvereeniging,
terwijl J. Vos (sr.) voorzitter werd, G. Piepers secr.-penningmeester. Leden H.
Banis, Kersten, Jaap Vos, Jaap van Hoven, Stephen de Jong.
3 Mei 1912 vertrok kapelaan Paanakker naar Borne. Gijsbertus Hoebink vertrok
naar de Zusters van Achterveld. Hem komt eere toe, omdat hij den tuin zoo goed
verzorgde en vruchtbaar maakte. Hij was een broer van pastoor Hoebink. Huishoudster was Jaantje Tukker, alhier gehuwd met J. Speller.
Als opvolger van pastoor J.L. Hoebink werd
door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid den
Aartsbisschop van Utrecht benoemd den
pastoor van Soesterberg B.L. Snelting. Wegens den Paaschtijd had de benoeming iets
langer geduurd dan gewoonlijk. Op den dag
van de congregatie pastorurn des avonds om
half negen ontving de pastoor van Soesterberg zijne benoeming (23 April 1912). Hij
had gehoopt nog een paar jaar te Soesterberg te mogen blijven, maar als de kerkelijke
overheid spreekt, moet men gehoorzamen.
Ik had veel van Blaricum gehoord, wellicht
te veel, maar, ofschoon ik dikwijls te Eemnes was geweest, kon ik mij toch niet voorstellen, waar die uitverkoren parochie gelegen was. Op Donderdag 25 April was mijne
reis naar Blaricum. In de pastorie ontmoette
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ik het eerst den broer van pastoor Hoebink z.g., die zooveel jaren hier met zijn
heerbroer lief en leed gedeeld had en den tuin zoo uitmuntend verzorgd had.
Daarna had ik een vriendelijk onderhoud met den ouden kapelaan L. Feddema.
Reeds 24 jaren had hij in de gastvrije pastorie van Blaricum mogen doorbrengen
en zeer gaarne zou hij bij mij blijven. Bijna was ik bezweken voor dit vriendelijk
verzoek, maar ik was overtuigd dat het voor hem beter was naar een gesticht
te gaan. Wegens zijn toevallen kon en mocht hij in het openbaar de H.Mis niet
meer opdragen. Daarna had ik een onderhoud met den deservitor kap. Paanakker. Hij vertelde mij dat pastoor Hoebink 160 gulden aan contanten had nagelaten met het meubilair der pastorie, dat bestemd was om Gijsbertus in een gesticht te koopen. Zooals de pastoors gewoonlijk doen, zoo vroeg ik ook naar het
salaris van den pastoor. Kapelaan Paanakker schatte het op 1500 à 1600 gulden,
dus minder dan Soesterberg, het biechtgeld op 100 gulden. Verder vertelde de
kapelaan dat de schuld der kerk bij aankomst van pastoor Hoebink geacht werd
te zijn 30.000 gulden en thans op de helft was gebracht. Verder had zich pastoor
Hoebink met alle krachten gewijd aan de administratie der geldelijke zaken der
kerk. Alhoewel ik zeer was ingenomen met de kerk en pastorie, vertrok ik denzelfden namiddag eenigszins gedrukt naar Soesterberg.
Bernardus Leonardus Snelting, geboren 20 September 1859 te Megchelen,
gem. Gendringen, werd gedoopt in de oude kerk te Gendringen, ofschoon de
kerk te Megchelen reeds bestond, maar een bijkerk van Gendringen was, terwijl
de geestelijken van Gendringen een tehuis
vonden bij zijne ouders Henricus Joannes
Snelting en Lammerdina Weijers. Hij werd
gevormd door Mgr. A.J. Schaepman te Ulft.
Hij deed zijne studies te Venraai, Culemburg
en Rijsenberg en werd 15 Augustus 1887 in
metropolitaan-kerk te Utrecht priester gewijd.
Hij oefende de geestelijke bediening uit te
Wegdam, Vinkeveen, Oldenzaal, Maarsen,
Vaassen en Epe en Schalkwijk Den 14 April
1905 nam hij bezit van de mooie parochie
van den H.Carolus Borromeus te SoesterPastoor Snelting
berg en verliet die parochie 3 mei 1912.
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Aan de pastorie van
den nieuwen deken
J.Th.Hofman,
pastoor van St.Vitus te
Hilversum werd de
nieuwe pastoor van
Blaricum door de vier
kerkmeesters in twee
rijtuigen afgehaald.
Des avonds om half
acht onder het Lof
werd de nieuwe pas- St. Vitusgebouw
toor door deken Hofman plechtig geïnstalleerd. De nieuwe pastoor stelde terecht alle vertrouwen in
de kerkmeesters, dat zij ten volle verdienden.
Kapelaan Paanakker had te Blaricum vele trouwe vrienden, maar ook vele tegenstanders. De nieuwe pastoor ondervond daardoor eenige kleine onaangenaamheden. Jaap Vos Harmenzoon zou in overleg met den nieuwen pastoor bij
den Aartsbisschop bewerkt hebben, dat kapelaan Paanakker verplaatst werd.
Zelfs wilde de brievengaarder Kersten geen zitting in de St.Vitus hebben als
Jaap Vos lid bleef De pastoor oordeelde dat het dan maar beter was dat Kersten
heen ging, omdat Vos in deze zaak onschuldig was. Men wilde zelfs Jaap Vos het
voorzitterschap van de R.K. Werkvereeniging ontzeggen. Bij nadere verklaring
van den pastoor liet men de zaak rusten.
Het bleek mij spoedig dat het St.Vitusgebouw veel geld had gekost. De heer G.
Piepers was architect, terwijl E. Rigter het werk had uitgevoerd. Ik beraam de
kosten op ruim ƒ 8.000 met meubilair. De schuld van St.Vitus bedroeg 4.400
gulden. Volgens de statuten heeft de pastoor niets te zeggen in het bestuur van
St.Vitus. Alleen heb ik wat paal en perk gesteld in het billarden en bier drinken
van te jeugdige personen. Uit financieel oogpunt moet ik verder de toestand aldus op zijn beloop laten. Het bestuur zorgt voor de 400 gulden voor de Zusters,
voor de rente en voor de 100 gulden aflossing per jaar, behalve ƒ 100 van het
Armbestuur.
In andermans boeken is het duister lezen, zegt een oud spreekwoord. Zoo heb ik
nergens kunnen vinden dat er bij aankomst van pastoor J.L. Hoebink ƒ 30.000
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schuld zou geweest zijn. De eigenlijke knoop zit in het fonds van pastoor Tinnebroek werden de ruim ƒ 7.000 gerekend te zitten in de kerkekas of was dit
fonds toen reeds afgescheiden? Wat hiervan zij, een feit is het dat de schulden
der kerk in het jaar 1912 bedroegen ƒ 14.550, plus St.Vitus ƒ 4.400, tesamen
ƒ 18.950, terwijl er nog voor ƒ 3.119,36 tegen 3% was opgenomen, dus in het
geheel opgenomen ƒ 27.669,30, waartegenover aanwezig was ongeveer ƒ 9.000
aan effecten. Dus was de kas der gelden bij mijne komst in orde, wel niet rooskleurig, toch in orde.
15 Aug.1912 werd het zilveren priesterfeest van mij plechtig gevierd. De parochie schonk mij zaalameubelement.
Door het noodlot gedwongen, schijnen de nieuwe pastoors van Blaricum de
restauratie der kerk het eerst onder handen te moeten nemen. Ik betaalde uit aan
den leiendekker, G.Beisterveld te Utrecht, tevens uitvoerder van het voegwerk
aan den toren de som van ƒ 881,35. De rekening van Rigter, timmerman en metselaar, bedroeg ƒ 548,90 voor voegwerk aan de kerk en de werkzaamheden aan
de pastorie, doordat de kamers Overijssel en Gelderland vereenigd werden. De
rekening van Jan Speller, schilder, was opgeloopen tot ƒ 129,80. Daar er geen
kasgeld genoeg was, heb ik een paar stukken moeten verkoopen, waarom er
behalve de som van ƒ 4.400, die op St.Vitus staat, een klein “deficit” aanwezig
is in de zoogenaamde “Depositokas”.
Het heet, dat H.Banis opzichter van de kerk is, maar aan de restauratie van den
toren liet hij zich weinig gelegen liggen en heeft daardoor
de kerk aanzienlijk benadeeld,
daar de knechten van den heer
Beisterveld weinig uitvoerden
en 4 gulden en 5 gulden per
dag verdienden. Ik besloot in
het vervolg zelf het opzicht te
houden.
Het fonds van pastoor Tinnebroek van Laren was door
de goede zorgen van pastoor
Advertentie opvolger J.Speller
Hoebink piae memoriae ge1731

cresceerd tot ongeveer ƒ 18.000, altijd nominale waarde. Ook moet er ƒ 1.000
blijven staan, daar er jaarlijks een jaargetij voor dezen weldoener van Blaricum
moet worden gehouden en waarvoor het fonds ƒ 28 betaalt.
Pastoor Hoebink en kapelaan Paanakker waren voornemens in een niet te lang
tijdsbestek een zustershuis met school en een meestersschool met huis te stichten. De weg, die ten westen van den pastoorstuin loopt, zou een paar honderd
meter verlegd worden: aan dien weg zouden zustershuis, scholen ·en onderwijzerswoning verrijzen. Tegelijkertijd zou daardoor een mooie gelegenheid worden geschapen voor het trekken der processie op H.Sacramentsdag. Dit grootsche plan lachtte mij eerst ook toe, maar toen ik de finanties der kerk en het
fonds voor deze stichting eens goed had nagezien, moest ik wel tot een andere
meening overhellen. Het gaat toch niet aan in een parochie van 650 communicanten twee bijzondere scholen op te richten. Het zal er op aan moeten dat de
Zusters ook onderwijs aan de jongens geven.
Ik heb wel eens gehoord dat bij aankomst der pastoors Heeres en Geerdes zoo
weinig intenties aangeboden werden. Wat dies zij, onder pastoor Hoebink is dit
enorm toegenomen en het stipendium gebracht op ƒ 2. Alhoewel dit zeer mooi
is, had ik toch liever gewild, dat pastoor Hoebink ook een paar fundaties had gesticht, daar onder zijn bestuur aanziendelijke sommen voor H.Missen zijn aangeboden. Vroeger waren er eiken morgen drie H.Missen en sedert mijne komst
3 Mei 1912 slecht één en nu moest er wel een ophoping van intenties komen en
werd ik genoodzaakt
daarvoor uitsluitend
een assistent te nemen, Th.R.Holtmann,
geboren in een Hannovers’ dorpje Werthe, later wonende
te Groningen, deed
zijne studies te Roermond en deed met
succes zijn toelatingsexamen tot de
academie. Te Culemburg verbleef hij een 1911 Inhuldiging burgemeester Van Rijckevorsel van Rijsenburg
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jaar om de lessen der philosophie te volgen en werd na vier jaar te Rijsenburg,
15 Augustus 1912, tot priester gewijd.
15 November 1912 kwam kapelaan Holtmann hier aan. Terstond benoemde ik
hem tot adviseur van het Kruisverband.
Blaricum is bekend wegens de meentkwestie. De burgemeester Hosang, protestant van afkomst en nu zonder godsdienst, trad naar men zegt niet oordeelkundig
op. Een jongen, genaamd Smit uit Laren, werd door een op post staande soldaat
dood geschoten. Hij overleed onder de goede zorgen van pastoor Hoebink in de
zaal der pastorie. Door zijn willekeurige en onrechtvaardige handelingen, ging
Hosang heen en werd opgevolgd door baron van Rijckevorsel van Rijsenburg.
Maar na een paar jaren nam hij zijn ontslag, daar hij zich niet kon verzetten
tegen kleine moeilijkheden.
1913
Thans April 1913 is benoemd Jhr. van Nispen, tevens burgemeester van Laren.
In April 1913 is het electrisch licht geïnstalleerd door de firma N.V. Simmer’s
technisch Bureau, Keizersgracht 460 te Amsterdam. De kerk met lampen kost
ƒ 540, en de pastorie zonder lampen ƒ 156. Zaterdag 7 juni 1913 brandde of
liever gloeide voor het eerst de electrische lampen.
Tot nu toe heb ik nog geen eieren gekocht, daar deze overvloedig worden gebracht. Ook van het geslacht wordt nog al aan de pastorie bezorgd. Echter geen
enkele ham. Het biechtgeld bracht van Mei 1912 tot Mei 1913 ongeveer 260
gulden op. Toch blijft er niets over op het einde van het jaar. De tuin kost mij
meer dan 200 gulden.
Van 7 Nov. tot 16 Nov.1913 werd hier een H.Missie gehouden door de Paters
Franciscanen, tevens Jubilé ter gedachtenis dat Constantijn voor het eerst aan de
Christenen volle vrijheid gaf Pater Julianus Joosten, oud 57 jaar uit het Klooster te Woerden, en Pater Macarius Hulschbosch, oud 40 jaar, uit het klooster te
Nieuw-Niedorp hebben zich uitstekend van hun moeilijke taak gekweten en de
goede God heeft ruimschoots hun werk gezegend. ‘s Morgens werd om half zeven een lezende H. Mis opgedragen met predicatie, om 9 uur een zingende met
predicatie en zeven uur Lof met boetepreek.
Wordt vervolgd in de volgende Deelgenoot.
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OPROEP

oude opnamen op film of video
De Historische Kring Blaricum heeft in de afgelopen jaren 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.

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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Het café is de hele week geo
geop
pe nd . Op di
dinnsdag
ag t /m zzo
ond
ndaa g
wordt voor u gekookt van 17
17..00 tot 21.30 uur.
r
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Café d’O
Ouwe Tak
ak::
Het café
f waa
fé
Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, 035-531430

.ouwetak.com

‘Uw kruidenier
om de hoek’
Elke dag van de
week open:
maandag t/m
zaterdag van
08.00 - 21.00 uur,
iedere zondag van
14.00 - 18.00 uur

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

Historische Kring Blaricum

