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Agenda 2015 - 2016
• T/m za 19 maart 2016
Expositie ‘Agrarisch Blaricum Zoals Het Was’
• Zondag 13 december - 200 jaar Blaricum
Lezing(en) HKB tussen 15.00 - 21.00 uur
Locatie: Spiegeltent op het Oranjeweitje
• Maandag 14 december - 200 jaar Blaricum
Film 200 jaar Blaricum, 18.00 - 19.00 uur
Locatie: Spiegeltent op het Oranjeweitje
• Za 2 april 2016
Dorpswandeling o.l.v. gids
Start 14.30 uur
• Za 2 april 2016 t/m za 17 sept 2016
Expositie BVV’31
i.v.m. 85-jarig bestaan
• Za 1 oktober 2016
Dorpswandeling o.l.v. gids
Start 14.30 uur

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).
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
Dit is de laatste keer dat u de najaarseditie van de Deelgenoot in december
ontvangt. Volgend jaar gaan de verschijningsdata van ons blad veranderen.
Afgelopen zomer is gebleken dat het rondbrengen van het zomernummer
enige complicaties met zich meebracht door de vakanties van de diverse
lopers. Het bestuur heeft daarom besloten voortaan begin juli de zomereditie
uit te laten komen.
Om voldoende tijd te hebben voor het verzamelen van kopij en het verzorgen
van de lay-out verschuift de uitgave van de voorjaarseditie naar voren en zal
deze daarom begin maart uitkomen. De uitnodiging voor de jaarvergadering
staat altijd in het voorjaarsnummer. Deze vergadering verschuift nu ook van
half april naar eind maart. Daar de tijd tussen najaars- en voorjaarseditie te kort
wordt, zal het najaarsnummer voortaan begin november verschijnen.
Deelgenoot: Voorjaarseditie: begin maart • Zomereditie: begin juli • Najaarseditie: begin november

Tentoonstellingen
De pentekeningen van G.A. Mangold die te zien waren tot 19 september, hebben
een redelijk aantal bezoekers getrokken. Tijdens de Atelierdagen en daarna tot
28 oktober kwamen vervolgens meer dan 350 bezoekers de acrylschilderijen en
sculpturen van Cees Wijsman bewonderen.
Op dit moment exposeert de Kring ‘Agrarisch Blaricum Zoals Het Was’.

Expositie ‘Agrarisch Blaricum Zoals Het Was’
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zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
De dames van de klederdrachtgroep hebben in het kader daarvan in de opkamer
een opstelling gemaakt van het boerenleven van toen. Daarnaast zijn tal van
oude gebruiksvoorwerpen uitgestald en hangen er schilderijen van Blaricumse
boerderijen uit vroegere tijden. Deze expositie duurt tot en met 19 maart 2016.
Daarna komt er een tentoonstelling ter ere van het 85-jarig bestaan van de voetbalvereniging BVV’31.
Ploegwedstrijden
De Stichting ‘De Dag
van het Werkpaard’
houdt ieder jaar in
september hun ‘Werkpaarddag’. Het is in
de loop der jaren uitgegroeid tot een fenomeen. De Historische
Kring Blaricum heeft
altijd deze speciale
dag op film in beeld
Op 3 oktober jl. waren er ploegwedstrijden op de Blaricumse Eng
gebracht en op foto’s
vastgelegd. Dit jaar kwam er echter een kink in de kabel doordat Eemnes een
feestweek organiseerde in september. Dat was op zich niet zo erg ware het niet
dat de deelnemers en vrijwilligers van de Dag van het Werkpaard in groten getale betrokken waren bij het Eemnesser feest. Helaas ging onze werkpaarddag
dit jaar daardoor niet door. Om toch nog een beetje het werkpaardgevoel te behouden, organiseerde de stichting op 3 oktober jl. ploegwedstrijden op de eng
aan de Noolseweg. Van 12.00-17.00 uur waren 9 combinaties in de weer om op
een stukje akker zo goed en mooi mogelijk te ploegen. Er werd gewerkt met
verschillende soorten ploegen. Bijzonder was het ploegen door de tweespan van
Bep Vos (zoon van Jacob Vos de postbode). Daar de ondergrond aan de harde
kant was terwijl de zon die dag wel heel goed zijn best deed, was het voor de
deelnemers nog een bijzonder zware klus. Daarnaast gaf Nico de Jong met zijn
kornuiten een demonstratie van het dorsen van graan. In het door Lammert Post
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs

Theo Makker in actie

Even oefenen voor de wedstrijd

zorgvuldig opgestelde juryrapport werd Theo Makker uitgeroepen tot winnaar.
Daarna was er nog voldoende tijd over voor een verkoelende alcoholische versnapering. Alles bij elkaar een geslaagde middag dankzij veel vakmanschap.
Dorpswandelingen o.l.v. een gids
De najaarswandeling op 3 oktober jl. trok 26 deelnemers. Na een kopje koffie
ging de groep onder leiding van onze deskundige gids Frans Ruijter op pad
voor de ruim anderhalf uur durende wandeling. Dat deze wandelingen iedere
keer weer een groot succes blijken te zijn, heeft tot gevolg dat we helaas ‘nee’
moeten verkopen als het maximaal aantal deelnemers bereikt is. Daarom zijn nu
reeds de data voor het volgend jaar vastgesteld: 2 april en 1 oktober 2016. Zodat
u tijdig kunt reserveren. Uiteraard kunt u altijd als groep een dorpswandeling
aanvragen. Voor uitgebreide informatie hierover kunt u terecht op onze website
www.hkblaricum.nl
Wijnproefavond
Op 13 november jl. deden we weer mee aan de jaarlijkse wijnproefavond georganiseerd door de Stichting Promotie Blaricum. We schonken voor de meer dan
100 bezoekers een rode Australische Cabernet. Uit de reacties bleek dat deze
wijn goed gewaardeerd werd. Daarnaast werd er door ons een hapje geserveerd.
Voor de Kring was het weer een bijzondere geslaagde avond.
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zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
Filmavond
Op 17 november jl. hield de Kring weer zijn filmavond.
Daar het jaar 2015 in het teken stond van 70 jaar bevrijding werd er in het Vitusgebouw aan de Kerklaan de
indrukwekkende documentaire over onderduikers in het
Gooi tijdens de 2e Wereldoorlog getoond. Centraal in
deze film, gemaakt door de Bussumse Annet Betsalel,
stond de Duitse soldaat Werner Klemke. Aan de hand van
zijn levensloop werd gedurende het verloop van de film
duidelijk dat deze man in deze verschrikkelijke tijd vele
persoonsbewijzen vervalste waardoor menig onderdui- Poster documentaire
Treffpunkt Erasmus
ker en de familie
Perlstein, wonende in de villa Craijenhof
aan de Koning Willem III laan, ontkwam
aan deportatie en een zekere dood. Meer
dan 100 mensen bezochten de bijzondere
documentaire die ingeleid werd door Annet Betsalel. Tevens was er een kleine expositie van affiches en boekillustraties van
Klemke. Mocht u nog belangstelling hebben dan kunt u terecht op 16 en 22 decemDe filmavond in het Vitus met Treffpunkt
Erasmus werd druk bezocht
ber in het Brinkhuis in Laren.
Verder in dit nummer
In dit nummer vindt u verder nog naast het laatste deel van het Register Memorialen, een bijdrage van Gerbe van der Woude over Gijsje van ‘t Klooster (voormalige groentezaak aan de Dorpsstraat), een verhandeling over het neergestorte
vliegtuig in Eemnes tijdens WO II van de hand van Bep Machielse en een stukje
over het vissen in de IJsbaan.
Het bestuur en de medewerkers van de Historische Kring Blaricum
wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
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In memoriam A.J. Le Coultre-Foest
(1927-2015)

Burgemeester van Blaricum van 1973 tot 1992
Op vrijdag 13 november jl. vernam de Kring dat oud-burgemeester Le Coultre was overleden. Dan gaan er toch allerlei
gedachten over haar door je heen.
De Kring kende haar als een
betrokken vrouw die met enige
regelmaat ons onderkomen kwam
bezoeken. Ze wilde dan geïnformeerd worden over het wel en
wee van de Kring en voegde daar
soms aan toe: “Als jullie iets willen of veranderen, kom dan naar
mij toe dan regel ik wel dat één
en ander voor elkaar komt zonder
al te veel kosten”. Bijzonder was
A.J. Le Coultre-Foest
ook haar bijdrage aan ons boek
“Een eeuw in beeld” waarin zij uiteenzette hoe de Blaricumse Bijvanck
gerealiseerd werd, het gemeentehuis ‘Nederheem’ tot stand kwam, maar
vooral hoe zij de zelfstandigheid van Blaricum in 1985 wist te bewerkstelligen. Ze eindigde het verhaal met de woorden: “Blaricum is een
dorp om trots op te zijn. We moeten de traditie van de agrariërs en de
kunstenaars in ons beschermd dorpsgezicht behouden”.
De Blaricummers mogen trots zijn dat deze veelzijdige vrouw de leidraad was om de gemeente door moeilijke tijden te loodsen.
Joep Vos,
voorzitter Historische Kring Blaricum
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Wie waren zij / Zo heb je ze niet meer
Gijsje van ’t Klooster
Als je ons onderkomen binnenstapt, valt direct de in de hal geplaatste kassa op. Een pracht
exemplaar uit de jaren 1910 /
1920. Deze kassa stond vroeger
in de groentezaak van Van Hoven.
Achter deze kassa hangt een grote
foto van een grijze dame achter
de toonbank, met allerlei blikjes
groenten op de achtergrond. Het is
Gijsje van ’t Klooster die, ik zou
haast zeggen, een mensenleven
lang, in de groentezaak, eerst van Foto van Gijsje van ‘t Klooster met op de voorgrond
Van Hoven en later van Van der de kassa uit de groentezaak van Van Hoven
Zwaan, heeft gestaan. Dan denk je ook gelijk: “zulke mensen moeten we in ere
houden en mogen we niet vergeten”. Gijsje zag de mensen niet alleen als klanten maar had een luisterend oor en toonde interesse in haar medemens. Het was
natuurlijk niet alleen Gijsje maar ik denk hierbij ook aan Rie Limburg (bakkerij)
en Gijsje Rokebrand (kruidenier met als bijnaam Gijsje
Spin). Er waren er nog meer,
maar ik laat het hierbij. Terug
nu naar Gijsje van ‘t Klooster. ‘Gijsje Krul’ was haar
bijnaam. Vroeger hadden de
meeste mensen in Blaricum
een bijnaam. Er woonde veel
mensen met dezelfde naam
en ter onderscheid had men
een bijnaam. Hiermee werd
aangegeven welke, zoals
Gijsje ter gelegenheid van haar 12½-jarig dienstverband
in de groentezaak eind jaren ‘20
in dit geval Van ’t Klooster
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werd bedoeld. Haar vader, Kees van ’t Klooster, was een krullenbol en het was
niet vreemd dat hij de bijnaam ‘Kees Krul’ kreeg. Ook de nazaten van Kees
Krul en Antje Beek (moeder) kregen de bijnaam Krul. Gijsje kwam uit een zeer
kinderrijk gezin. Zij was de derde dochter uit een gezin van 10 kinderen. Eén
zoon (Gijsbertus, door zijn zussen genaamd ‘Onze jongen’) en negen dochters.
Gijsje woonde achtereenvolgens op Dorpsstraat
11, Meentweg 43, Meentweg 43A en Kerkpad 30
(De Wingerd). Ja wat
moet je dan schrijven over
Gijsje? Gelukkig bracht
mijn eigen archief en het
archief van de Historische Kring uitkomst. Ik
trof een krantenbericht
Dorpsstraat 9, de groentezaak van Van Hoven in 1961
van 1967 aan met als kop:
‘Gijsje van ’t Klooster halve eeuw in de groente’, met daarbij: ‘opnieuw koninklijke onderscheiding’. Ik was van mening, dat als ik hieruit citeer, dat ik vast de
meeste informatie over Gijsje heb aangehaald.
De Gooi- en Eemlander van woensdag 10 mei 1967 gaf het volgende bericht:
Blaricum – Vanmorgen heeft burgemeester M. Tydeman mejuffrouw G. van
’t Klooster verrast met de mededeling dat haar de zilveren eremedaille behorende bij de Orde van Oranje-Nassau is toegekend. Een onderscheiding
die een heel bijzonder jubileum luister verleende.
Vandaag is mejuffrouw Van het Klooster een halve eeuw werkzaam in de
groentewinkel Schram en v.d. Zwaan, voorheen Van Hoven. Want nog altijd
is het voor vele Blaricummers de groentehandel Van Hoven. Zo goed als de
jubilaresse voor heel veel cliënten gewoon ‘Gijsje’ is. Een unieke belevenis
was trouwens het opspelden vanmorgen van de versierselen niet voor haar.
Want Gijsje van ’t Klooster is al eerder koninklijk onderscheiden. Precies
tien jaar geleden, toen zij ter gelegenheid van haar veertigjarig jubileum de
bronzen erepenning kreeg.
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Kruiwagen
Als schoolmeisje al hielp zij de heer Van
Hoven in zijn zaak. Zij deed het graag
voor een dubbeltje in de week en een snee
brood met een beker chocolademelk.
Toen Gijsje elf jaar was ging zij voor hele
dagen in de winkel helpen. Van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat was zij in de weer
en zag er allerminst tegenop met de kruiwagen bestellingen weg te brengen over
rulle zandpaden. Later maakte de kruiwagen plaats voor een oude fiets. “Als de
groente mooi is heb ik mijn grootste pleMejuffrouw G. van ’t Klooster krijgt
zier”, pleegt de jubilaresse te vertellen. van burgemeester M. Tydeman de
zilveren eremedaille behorende bij de
Dat typeert haar helemaal.
De zaak, de groente en de aardappelen Orde van Oranje-Nassau opgespeld
hebben haar hele toewijding. Het bedrijf is een stuk van haarzelf geworden
en gebleven ook toen na het overlijden van de heer Van Hoven de winkel
andere eigenaars kreeg. Niet alleen was de groente veel mooier in de ogen
van de jubilaresse, goedkoper was ze ook. Gijsje weet nog best, dat de baas
vroeger met een lading van vijfentwintig gulden van de veiling kwam. Hij
had dan een kar vol.
Bewondering
“U kent de gezinnen hier zo goed dat u precies weet wat ze nodig hebben. We hebben bewondering voor uw trouw en vriendschap”, aldus burgemeester Tydeman toen hij vanmorgen de zilveren eremedaille opspeldde.
Mr. Tydeman wees ook op de goede menselijke verstandhouding tussen de
jubilaresse en de burgerij. Was het in de hele wereld maar zo verzuchtte de
burgemeester. Bij de uitreiking van de onderscheiding was ook de 82-jarige
mejuffrouw Van Hoven aanwezig, die nog iedere zondag bezoek krijgt van
mej. Van ’t Klooster. Vol bewondering keek ook pastoor Remmer naar beide
koninklijke onderscheidingen. “Je bent haast een pastoor”. “Niks hoor ik
blijf gewoon Gijsje”, aldus de jubilaresse.
Tot zover het krantenbericht van 10 mei 1967.
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In januari 1971 kwam Gijsje wederom in het nieuws: ‘Gijsje Krul krijgt boom
in Israël’.
Blaricum – Woensdagmiddag is een
groot aantal Blaricummers met burgemeester mr. Tydeman en pastoor Remmer
voorop afscheid komen nemen van mej.
G. van ’t Klooster (Gijsje Krul), die, na
het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd en na 54 jaar trouwe dienst, de
groentehandel in de Dorpsstraat verliet. Zij was er de trouwe medewerkster
van de families Van Hoven en Van der
Zwaan. Talloze cadeaus vertolkten de
waardering die Gijsje Krul meer dan
een halve eeuw verwierf. Een heel apart
geschenk was dat wat mevrouw Polak en
haar beide dochters kwamen aanbieden:
een fraai certificaat, waaruit blijkt dat er ook voor Gijsje Krul een boom
staat in het koningin Wilhelminawoud in Israël. Een geste, die tot uiting
wilde brengen dat het altijd voor de medemens klaar staan hogelijk werd
gewaardeerd in mej. Van ’t Klooster. Ze kan nu rustiger aan gaan doen.
Onder andere door een andere milde gever, die haar een week verblijf in
een huisje op Texel aanbod.

De boom is geplant door mevrouw
C. Polak, mevrouw E. v. d. Sluys
en mevrouw Markx.
Gijsje Krul is begraven op de begraafplaats naast de Rooms Katholieke Kerk te Blaricum.

Gerbe van der Woude
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Satans Little Sister
Sinds enige jaren doet onze Kring mee aan het project Omgevingseducatie. Dit project is ooit met financiële steun van de provincie gestart met de
bedoeling de twee hoogste groepen van de basisschool, de groepen 7 en 8,
kennis te laten maken met hun eigen leefomgeving, maar ook en hier komt
de Kring in beeld, met het verleden van eigen stad of dorp.
Na een aanvankelijk nogal moeizame start (wat de aangesloten scholen betreft)
is het nu een doorslaand succes geworden. Bij de HKB gebeurt dit kennisnemen
in de vorm van een reisje in het verleden.
Bij aankomst wordt de groep gesplitst, een deel gaat onder begeleiding een puzzeltocht door het oude dorp maken en de rest komt binnen en wordt daar door
onze vrijwilligers aan de hand van onze collectie gebruiksvoorwerpen verteld
wat het is en waar het voor diende. Maar als eerste wordt over de ontstaansgeschiedenis van Blaricum en het dorpse dagelijkse leven van de laatste honderd
jaar verteld.
Na terugkeer van de puzzeltocht wordt er geruild en tot slot wordt iedereen getrakteerd op een glaasje limonade en een speculaasje.
Voorwerpen uit het verleden
Bij het tonen van de voorwerpen hoort natuurlijk een verhaal want het moet ook
een beetje spannend zijn. Hierbij komt al snel aan het licht dat de vooruitgang
sneller is gegaan dan wij ouderen die de presentatie doen, ooit voor mogelijk
hielden. Een oude kruik wordt meestal aangezien voor een ‘bidon’ van raceof sportfiets en een vroeger bij veel huishoudens aanwezige schoenmakersleest
wekt veel bewondering door zijn grillige vorm en hoge gewicht, maar wordt
zelden in de juist richting herkend. Zelfs de uitdrukking ‘schoenmaker blijf bij
je leest’ laat doorgaans geen bel rinkelen.
Als laatste voorwerpen krijgen de kinderen een aantal vreemd gevormde stukken aluminium te zien en te voelen, maar die stukken zijn ook voor niet ingewijde ouderen slecht of niet te herkennen. Het zijn namelijk de schamele overblijfselen van een op 21 november 1944 even buiten de monding van de rivier
de Eem neergestorte Amerikaanse B-24H bommenwerper.
Een klein deel van de noodlottige laatste vlucht wordt aan de kinderen verteld,
maar aangezien in deze geschiedenis ook Blaricum in beeld komt, volgt hierna
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Overblijfselen van de Amerikaanse B-24H bommenwerper Satans Little Sister
die op 21 november 1944, even buiten de monding van de Eem, is neergestort

met vriendelijke toestemming van onze Eemnesser zustervereniging en speurwerk van onze kant, het complete verhaal van Satans Little Sister.
Geschiedenis van een bommenwerper
Satans Little Sister, was een Consolidated B-24H Liberator, een in Amerika ontworpen 4 motorige bommenwerper.
Begin 1933 kreeg Consolidated Aircraft Co. te San Diego in de staat Californië de opdracht een 4-motorige bommenwerper te ontwerpen met betere eigenschappen dan de B-17, het zogenaamde ‘Vliegend Fort’. Onder leiding van
hoofdingenieur Isaac M. Laddon ging een groep ontwerpers aan de slag. Dat
ze niet stilzaten mag blijken uit het feit dat in december van hetzelfde jaar het
eerste prototype al het luchtruim koos.
Het was overigens geen toonbeeld van schoonheid. Als je het toestel zag ontkwam je niet aan de indruk dat de ontwerpers zo nu en dan vergeten waren de
punten van hun potloden te slijpen. De hoge doorhangende romp die bijna de
grond leek te raken en de stompe neus gaven haar een uiterlijk dat veel weg had
van een hangbuikzwijn. Hoewel getooid met die, een beetje kwetsende bijnaam,
was het evenwel een uiterst efficiënte oorlogsmachine.
Snelheid, doelmatigheid en veelzijdigheid waren de eisen geweest. Daar voldeed
ze volledig aan. Ze was sneller dan de B-17 en ze kon een grotere bommenlast
over een langere afstand vervoeren. Om tot een grote productie te komen werden
de toestellen gebouwd bij Consolidated in San Diego en Fort Worth, bij Douglas
in Tulsa, bij Ford in Willow Run en bij North American Aviation in Dallas.
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De B-24 was niet alleen in gebruik als bommenwerper, maar ook als langeafstandsverkenner, onderzeebootbestrijder, transport- en patrouillevliegtuig en
als tanker.
Uit het prototype werd een groot aantal versies ontwikkeld. De D-versie beet op
het Europese gevechtstoneel de spits af. Spoedig bleek dat er nog wel het een
en ander te verbeteren was vooral de vuurkracht aan de voorzijde liet te wensen
over.
De B-24H: een vechtmachine
Midden 1943 begon de productie van de B-24H, deze was op diverse plaatsen
gewijzigd. In de neus was een draaibare geschutskoepel gekomen bewapend met
2 Browning 0.50 machinegeweren (kaliber 12,7 mm) ook was het nu uitgerust
met een zgn. Ball-turret, een buikkoepel, die aan de onderzijde uit de romp
kon zakken, maar werd ingehaald bij de landing. Niet alleen de buitenkant was
Tekening Consolidated B-24H Liberator

1795

De bemanning van Satans Little Sister op 21 november 1944
Staand vlnr: Cahill, Hoyal, Flaherty, Todd, Pietszch en Tillotson;
Gehurkt vlnr: Quinn, Agin, Simmons en Brooks. (Foto: John H. Quinn)

veranderd, maar ook binnen was veel veranderd. Een nadeel van die veranderingen was een hoger gewicht en dus ook een hogere vleugelbelasting. Hierdoor
kon een relatief klein gat in de vleugel al voor lelijke moeilijkheden zorgen.
Met een spanwijdte van 33,5 meter en een lengte van ruim 20 meter zag het
bijna 5.80 meter hoge toestel er
indrukwekkend uit maar van
De bemanning van Satans Little Sister
Piloot/gezagvoerder, 1e Ltn. John H. Quinn
binnen bleek het allerminst
Co Piloot, 2e Ltn. Melburn G. Simmons
ruim. Door alle noodzakelijke
Bommenrichter/Navigator, 2e Ltn. Robert F. Brooks
Boordwerktuigkundige, Techn. Sgt. Patrick J. Flaherty
apparatuur bleef er maar heel
Neuskoepelschutter, Staff. Sgt. Bennie F. Tillotson
weinig ruimte over voor de
Staartkoepelschutter, Staff. Sgt. John S. Todd
10 bemanningsleden zodat het
Buikkoepelschutter, Staff. Sgt. Frank H. Pietszch
Marconist, Techn. Sgt. John Cahill.
heel wat schuifwerk gaf voorZijluikschutter, Staff. Sgt. Lewis R. Hoyal.
dat er voor ieder een werkplek
De bemanning bestond op deze missie uit 9 in plaats
geschapen was.
van uit 10 personen, er ontbrak namelijk één zijluikSatans Little Sister was niet
schutter.
haar eerste naam, oorspronke1796

lijk heette ze Satans Sister II. Er was ook nog een Satans Sister die na een missie
boven Duitsland een noodlanding maakte in Zweden.
Op 27 mei 1944 na afloop van een missie boven Frankrijk werd Satans Sister
II door haar toenmalige bemanning herdoopt in Satans Little Sister. De reden
daarvoor is ons helaas onbekend.
Belettering vliegtuig
Aan beide zijden van de romp tussen de vleugels en de staart prijkte het Amerikaanse nationaliteitsteken, een vijfpuntige witte ster in een blauwe cirkel met
aan beide zijden een horizontaal liggende witte rechthoek met een witte rand.
Dezelfde afbeelding stond ook op de vleugel linksboven en op de vleugel rechtsonder.
Op de romp stonden direct achter het nationaliteitsteken, 2 letters ‘RT’, de herkenningsletter van 706th Bomb squadron v.d. 446th Bomb. Group. De twee grote
staartvlakken waren aan de buitenkant geel geverfd, herkenningskleur van 20th
Combat Wing). In het midden erdoor liep een zwarte horizontale band met daar
weer middenin een gele letter ‘N’, de herkenningsletter van het toestel. Aan de
binnenzijde van de staartvlakken stond het cijfer 295180. Er hoorde eigenlijk
nog een cijfer 4 voor maar dat werd in de meeste gevallen weggelaten.
Boven op de rechtervleugel prijkte een vrij grote blauwe cirkel met een witte
letter ‘H’. Dit was weer het herkenningsteken van de 2nd Bomb Division. De vier
motoren waren aan de voorzijde voorzien van een witte rand. Dit waren allemaal
visuele herkenningspunten.

Links de oorspronkelijke neustekening van Satans Little Sister; rechts de versie met de rode cirkel

Op de zijkanten van de romp bevond zich een flinke rode cirkel met daarin in
witte letters de naam Satans Little Sister. Oorspronkelijk was de naam gewoon op
het blanke metaal geverfd, maar met de rode ondergrond zag het er veel beter uit.
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Gevechtsopdracht 8AF 720 - dinsdag 21 november 1944
Vanaf de thuisbasis Bungay op de grens van de Engelse graafschappen Norfolk
en Suffolk, vertrekken die dag de B-24’s van 446th Bomb Group waartoe ook
Satans Little Sister behoort.
Samen met nog 365 B-24’s en beschermd door 140 Thunderbolt en 51 Mustang
jachtvliegtuigen, wordt koers gezet naar Hamburg en Harburg, een voorstad
van Hamburg, met als opdracht het bombarderen van olieraffinaderijen. Deze
grote groepen vliegtuigen vliegen niet allemaal op de zelfde hoogte maar in zgn.
Combat-boxen d.w.z. op 3 verschillende hoogten maar wel in elkaars nabijheid
zodat er bij aanvallen van vijandelijke jachtvliegtuigen een mogelijkheid bestaat
elkaar met afweervuur te dekken. De
koers is aanvankelijk
richting Denemarken, maar na de oost
Friese (Duitse) Waddeneilanden wordt
naar rechts gedraaid
en het zilveren lint
van de rivier de Elbe
gevolgd, dat hen automatisch naar hun
doelgebied Hamburg
Het vluchtplan van de B-24H bommenwerper Satans Little Sister
zou voeren.
Toestel geraakt
Al tijdens de aanvlieg-route in de buurt van Hamburg wordt het toestel getroffen door een Flakgranaat (luchtafweer), waardoor de beide motoren in de linkervleugel uitvallen en in diezelfde vleugel een fors gat wordt geslagen. De
beide piloten doen er alles aan het toestel in de lucht te houden, het lukt zelfs
het doel te bombarderen. Het doel voor die dag zijn de olieraffinaderijen van
Dapg (Esso) en Rhenania (Shell) in Harburg, een voorstad van Hamburg. Maar
ze hebben er op dat moment al een hard hoofd in of de thuisbasis Bungay nog
bereikt kan worden. Overtollige apparatuur wordt overboord gezet en brandstof
lekkages getracht te stoppen.
Op de terugweg ter hoogte van het eiland Texel wordt na ruggespraak met de
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Een B-24 Liberator dropt zijn bommenlading. Rechtsboven de ‘P’ vliegt Satans Little Sister

bemanning besloten te proberen het bevrijde zuiden van Nederland te bereiken
want Bungay was ondertussen een brug te ver geworden. Moeizaam ploegt het
scheef hangende op de twee nog enigszins werkende motoren, door het luchtruim boven het IJsselmeer, de beide piloten intussen verkrampt door de houding
die ze moeten aannemen om het toestel ook maar enigszins horizontaal te houden. Niemand weet, hoe lang alles nog in de lucht blijft, want de hoeveelheid
nog aanwezige brandstof is onbekend. Het vaste land, wordt bereikt in de buurt
van Huizen/Blaricummermeent.
Maar dan gaat het plotseling mis, de beide overgebleven motoren kuchen en
sputteren, nog een paar keer en dan wordt het stil. De brandstof is op. De gezagvoerder geeft direct de opdracht het toestel te verlaten, de vlieghoogte is dan nog
ongeveer 3000 m. Een voor een verlaat men via het bommenruim het toestel, de
laagste in rang het eerst. Het gaat nu snel en de 1e piloot verlaat als laatste op
het nippertje het toestel dat op dat moment aan een glijvlucht naar de aarde is
begonnen. Door het ontstane gat in linkervleugel heeft het toestel aan die kant
minder opwaartse druk zodat de glijvlucht eindigt in een linkse draai van 180
graden waarop het ten onder gaat in monding van de rivier de Eem. Ondertussen
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daalt de bemanning aan haar parachutes. Zij die als eerste springen en daardoor
nog op een flinke hoogte zijn, worden door de wind teruggevoerd naar het IJsselmeer en 7 van hen komen daarin terecht met het afschuwelijke gevolg dat zij
door hun zware vliegkleding onder water worden getrokken en verdrinken.
Lichamen geborgen
Omdat de winter 44/45 tot een van de strengste van de 20e eeuw behoort, het
IJsselmeer vriest zelfs gedeeltelijk dicht, duurt het tot eind januari, voordat het
eerste ijs breekt. Begin februari, worden
de stoffelijke resten van Cahill en Brooks
de haven van Spakenburg binnengebracht. Op 8 februari worden bij Kampen
de lichamen van Hoyal en Todd gevonden en op 4 maart, eveneens bij Kampen,
Tillotson. Op 14 maart wordt Pietzsch bij
Doornspijk geborgen, en pas op 26 april
spoelt het lichaam van Flaherty aan op
het strand van Nijkerk.
Het lichaam van Cahill rust nu nog steeds
op het Amerikaanse oorlogskerkhof te
Margraten (L.) terwijl Flaherty, op het
eveneens Amerikaanse oorlogskerkhof
van Neuville en Condroz in de Belgische
Ardennen is begraven. Alle anderen zijn
na de oorlog naar hun vaderland overgebracht en daar op verschillende plaatsen
begraven.

Amerikaanse krant maakt melding over de
neergestorte B-24 Liberator bommenwerper

1800

Ondergedoken in Eemnes en Blaricum
En hoe verging het de beide piloten die
als laatste uit het neerstortende toestel
konden komen? Omdat zij beiden op een
veel geringere hoogte het vliegtuig verlieten, bleef hen de verdrinkingsdood gelukkig bespaard. De een, Quinn, landde
in de Eemnesser-polder, dus voor de ri-

vier de Eem, en de ander,
Simmons, kwam over de
Eem vlakbij Spakenburg
terecht. Simmons, liep
bij zijn landing een licht
rugblessure op maar
daar bleef het gelukkig
bij.
Zowel Quinn als Simmons werden door de
ondergrondse, waarvan
enkele leden hen hadden zien landen zo snel Vlnr: Mel Simmons, Truus van Krimpen, Corrie Morren,
mogelijk ‘weggewerkt’. John Quinn en Klaartje Chevalier (Foto: Morren)
Er werd uiteraard door de Duitse bezetter uitgebreid naar hen gezocht, maar ze
werden beiden niet gevonden.
Nadat de twee vliegers enkele dagen op verschillende adressen in Spakenburg/
Bunschoten waren verborgen gehouden, werd besloten hen naar Eemnes over te
brengen.
Uiteindelijk vond Quinn de nog resterende oorlogsmaanden een veilig onderdak
bij de fam. Staal, en vanaf zondag 26 november bij de fam. Morren, in het woonhuis naast het voormalige R.K. Verenigingsgebouw aan de Kerkstraat, en werd
Simmons naar Blaricum gebracht waar hij bij Mevr. Truus v. Krimpen van de
bekende handweverij ‘het Poemphuis’ aan de Eemnesserweg, onderdook.
Op dinsdag 8 mei 1945 worden de vliegers weer herenigd in het huis van de fam.
Kruize aan de Vliegweg 9 in Blaricum. De volgende dag vertrekken zij naar het
vliegveld Twente, vanwaar ze per vliegtuig (!) naar Frankrijk reizen en na enkele
dagen welverdiend verlof via Engeland terug naar hun vaderland.
Bep Machielse

Bronnen:
Krijgsgevangen, of bij de ondergrondse, H.K. Eemnes, Jaap van der Woude 1985.
The B-24 Liberator, Alan G. Blue, Ian Alllen, 1976
Profile Publications No 19, The consolidated B24 J. Liberator 1965.
Sporen aan de Hemel, Ab.A. Jansen Hollandia Baarn,1980
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De ijsbaan als viswater
Het begin van de jaren dertig kenmerkte zich door armoede en werkloosheid. Omliggende gemeenten trachtten de werkloosheid enigszins terug
te dringen door projecten op te starten waaraan de werklozen hun ‘beste
krachten’ konden wijden.

De Blaricumse ijsbaan is gelegen bij restaurant
‘Rust Wat’ aan de Schapendrift. Hier worden jaarlijks ook openlucht activiteiten gehouden zoals het
vuurwerk (bij het begin van de kermisweek), concerten en openlucht bioscoop. Bij een echte winter
dient de vijver natuurlijk als ijsbaan.
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In de zomer van 1926 hadden
ingezetenen reeds een plan opgevat om een ijsbaan aan te leggen. Het was altijd bij plannen
gebleven. Onder de gegeven
omstandigheden van armoede
en werkloosheid wilde het gemeentebestuur een bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk
verlichten van deze armoede
en het tegengaan van de heersende werkloosheid. Op maandag 29 augustus 1932 kwam
de gemeenteraad bijeen om het
voorstel van de aanleg van een
ijsbaan te bespreken. Na rijp
beraad kwam zij uit om op een
aan de gemeente behorend stuk
grond een ijsbaan aan te leggen.
De bekende Naardense architect D.F. Versteeg ontwierp in
opdracht van de gemeente een
plan. De gehele baan zou ongeveer 12.000 m2 groot worden
met een omtrek van 300 meter. Door het aanbrengen van
verlichting zou de ijsbaan ook
’s avonds te gebruiken zijn. Het
college vroeg aan de raad een

krediet beschikbaar te stellen van fl. 15.000 (ruim 6800 euro). Het uit te betalen
arbeidsloon werd geraamd op fl.12.000 (3745 euro). Met de aanleg zouden naar
verwachting 3400 arbeidsdagen gemoeid zijn. Ongeveer 20 tot 25 werklieden
zouden naar schatting 5 á 6 maanden arbeid verrichten. Bij een werkweek van
45 uur zou het maximale uurloon gesteld worden op fl. 0.45 (0.20 euro), per
week was dat dus fl.20.25 (9.20 euro). Naar aanleiding van het voorstel ontstond
er een flinke discussie met de raadsleden die tegen waren. Uiteindelijk werd na
verloop van tijd het voorstel tot het aanleggen van een ijsbaan na een geheime
vergadering door de raad in een openbare zitting aangenomen met 4 stemmen
voor en 3 stemmen tegen. Eind november 1933 was de ijsbaan gereed.
Vervolgens verzocht het College van B en W om een aanvullend krediet van
fl. 1641.89 (745 euro) voor het verplaatsen van de ingang van de Eemnesserweg
naar de Schapendrift. Aan de lange zijde van de baan kwam het door Theo
Rueter ontworpen gebouwtje dat dienst deed als bestuurskamer voor het ijsbaancomité.
Bovenstaande is een resumé uit het verhaal dat gemaakt is door wijlen Harry
Klein voor de Deelgenoot nr 37 in 2001. Eveneens in die Deelgenoot een verhandeling van E.J. Raven over de ijsbaan in oorlogstijd en een uiteenzetting van
Frans Ruijter over de diverse huurders in de periode 1935-1949.
Visvereniging
Wat velen niet weten is dat Blaricum in die tijd een visclub rijk was nl. ‘de
Vischvereeniging Ons Genoegen’. Voorzitter was dhr. W.J.A. (Willem) Benning
wonende aan het Binnendoor en J. Vos Hzn. was secretaris. Op 6 maart 1935
stuurden zij aan de Raad de volgende brief.
“Het bestuur der vischvereeniging ‘Ons Genoegen’ verzoekt uwen Raad
beleefd haar voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren te verhuren
het vischrecht in de gemeentelijke ijsbaan, zulks voor een nader overeen
te komen huursom en onder bepaling dat opzegging der huur na beëindiging van het eerste huurjaar mogelijk is één jaar vóór den aanvang
van het nieuwe huurjaar. Beleefd verzoekt het bestuur, voornoemd, U de
beslissing op dit verzoek te nemen vóór 15 maart 1935, in verband met de
wettelijke mogelijkheid vóór dien datum visch te vervoeren.”
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Het College van B en W besprak de brief in de vergadering van 9 maart 1935 en
kwam tot de volgende opmerkingen: “In verband met de
voorgenomen verhuring gedurende de zomermaanden van
de kiosk op de gemeentelijke
ijsbaan met bijbehorend terrein, kan op het door de vischvereeniging ingediende verzoek vóór 15 maart a.s. geen
beslissing worden genomen.
Hoe de houding van B en W
met betrekking tot het verzoek
van genoemde vischvereeniging zal zijn, is thans met het
oog op andere factoren niet te
zeggen. Wil meergenoemde
Vergunningaanvraag voor een viswedstrijd op 3 juni 1938
vischvereeniging, met het oog
op de wettelijke mogelijkheid tot het vervoer van visch vóór 15 maart a.s. visch
in het water van de gemeentelijke ijsbaan uitzetten, dan vinden B en W zulks
goed echter onder uitdrukkelijk beding, dat zulks dan zal geschieden geheel
voor rekening en risico van meergenoemde vischclub en dat dit niet de minste
invloed zal hebben op het voorstel hetgeen B en W te zijner tijd met de betrekking tot de gevraagde verhuring aan den Raad zullen doen.”
Voorzitter W. Benning moest verklaren het bovenstaande op 11 maart 1935 gelezen te hebben en met hetgeen daar vermeld dus volledig op de hoogte te zijn.
Op 4 april 1935 gaf het College van B en W advies aan de gemeenteraad. Daarin
stond ondermeer:
“Naar aanleiding van ter zake gewonnen inlichtingen kunnen wij u mededeelen dat het in het voornemen van de vereeniging zou liggen om indien
tot verhuring wordt overgegaan, een zekere hoeveelheid visch in het water der ijsbaan te pooten en dan aan hare leden het recht te geven om niet
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alleen collectief maar ook afzonderlijk op de daartoe geschikte tijden in
het water te gaan visschen. Het eerste jaar zou de vereeniging een proef
willen nemen met het pooten van visch, ook omdat geen zekerheid bestaat
dat er in de zomer voldoende water in de ijsbaan aanwezig zal zijn. In
verband hiermee verzocht de voorzitter der vereeniging om dit eerste jaar
geen huursom te stellen.”
Op 13 oktober 1936 komt er een
nieuw verzoek om vis te poten in
het ijsbaanwater en gedurende 5
achtereenvolgende jaren te vissen
met de hengel. De termijn van 5
jaren wordt gevraagd om de pootvis voldoende gelegenheid te geven zich te ontwikkelen en voort
te planten. Mocht het college hiertoe bereid zijn, dan wil de visclub
gaarne de voorwaarden vernemen
waaronder het recht wordt verleend en gedurende welke tijd van
het jaar er gevist mag worden.
Op 17 maart 1937 komt er een
aanvulling op het verzoek om de
ijsbaan te mogen pachten. Daarbij wordt vermeld dat het vissen
steeds in clubverband zal plaats- Zwanen in visvijver / ijsbaan omstreeks 1938
vinden in de periode oktober tot en
met maart. Op 23 maart 1937 reageert de gemeente met een officieel schrijven.
“In verband met uw schrijven van 20 februari 1937 deelen wij u mede,
dat wij het vischrecht in den vijver van de gemeentelijke ijsbaan niet
wenschen te verhuren. Wij hebben er geen bezwaar tegen U tot wederopzegging vergunning te geven kosteloos in den vijver te visschen onder
voorwaarde. Dat het visschen uitsluitend in clubverband zal geschieden.
Dat het visschen slechts zal mogen plaats hebben op door ons goed te
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keuren dagen, welke, ook zoo nodig, ook in overleg met den huurder van
het gebouwtje, op het terrein staande, moeten gekozen worden.
Dat alle schade, welke in verband met het gebruikmaken van de vergunning aan de gemeente-eigendommen zal worden geleden, onmiddellijk na
opgaaf zal worden betaald. Wij zien Uw antwoord tegemoet of van deze
vergunning al dan niet gebruik zal worden gemaakt.”
Secretaris Vos Hzn. stuurt op 23 april 1937 een brief waarin de vereniging akkoord gaat met de voorwaarden en de vergunning aanvaardt. Uit de aan de Kring
beschikbaar gestelde papieren zit ook nog een aardig verzoek om een viswedstrijd te mogen organiseren. Dit verzoek wordt ingewilligd. In principe gaat de
komende jaren alles goed tot er op 11 maart 1943 een brief van de gemeente
komt waarin staat dat er volgens J. Musch die het gebouwtje huurde, het nog
al eens voorkwam dat leden van de vereniging buiten verband gingen vissen,
hetgeen volgens de voorwaarden niet geoorloofd was. De secretaris moest de
gemeente laten weten wanneer en door wie er op bepaalde dagen mochten vissen. Namens de visclub stuurde secretaris Vos Hzn. de volgende brief:
Edelachtbare Heer,
Als antwoord op Uw schrijven van 11 maart jl. kan ik UEdAchtbare
berigten dat het visschen in de ijsbaan steeds in clubverband geschiedt
en wel op iedere woensdagavond van 7-10 uur. Misschien is door een
of ander lid der club wel eens buiten ons medeweten gevischt op andere
tijden, en mocht dat door ons geconstateerd worden, dan wordt deze
de club ontzegd, hetwelk reeds aan een lid is gedaan. Mocht den heer
J. Musch zulks constateren en de naam vragen aan deze persoon, dan zal
deze ook uit de club worden gezet.
Hopende UEdAchtbare hiermede voldoende te hebben toegelicht.
Namens de Vischclub, J.Vos Hzn.
Blaricum 16 Maart 1943
Hiermee stopt de communicatie tussen de visclub en de gemeente. Of de visclub
nog lang bestaan heeft is de vraag. Wij weten het niet. Misschien dat er leden
zijn die dat ons kunnen vertellen.
Joep Vos
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De Erfgooiersboom
Beschouwing door
Dr. A. C J. de Vrankrijker
Wat zien we? Een door de Blaricummer beeldhouwer Gerardus Lanphen uitgebuite eik, evenwel op kleiner schaal in levendig tintend brons
gegoten. De gekozen boom werd in 1971 met de
beitel bewerkt tot een kunststuk, een herinnering
aan ‘het duizendjarig rijk’ van de Erfgooiers,
afstammelingen sedert eeuwen van de vroege bewoners van ons gewest, het Gooi.
Ik zie, verkleind in brons, de eikeboom terug, met
gebruik van de stam en een deel der takken. Het leven van mens en dier, het landschap tevens, werd
uitgebeeld in de sobere trekken van het alouds overheersende agrarisch bestaan op akker, weide, heide,
rond brink en kerk.
Omtrent vier en een halve meter hoog was en is, na
aftopping van het bovendeel, de eik die nu in Blaricum wordt ‘behouden’. Onder de kap van een met
riet gedekte hooiberg werd de stam bewerkt. De
grillige vorm bood gelegenheid iets uit het leven in
de dorpen, de omgeving, het bestaan vast te leggen.
Van onder tot boven spreken de figuren, niet uitbundig, wel in al hun eenvoud. Zo was immers oudtijds
het kenmerk van Gooi en Gooiers.
Bezie de uitbeeldingen. Elkeen kan er het zijne in
vinden. Mij, als Goois historicus, valt velerlei op. Ik
zie onderaan de kerk, centrum bij geboorte, leven en
dood, in vervlogen tijden meer dan nu: drie vrouwtjes die er zich devoot heen begeven. Aan de andere
zijde een figuur te paard. Ook ter kerke gaand? Of
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op weg om - na gedane arbeid - het dier naar een
kampje sappig-voedzaam grasland te voeren? De
beeldhouwer biedt ruimte aan de fantasie van de
beschouwer. Men mag in de drie vrouwtjes zelfs
edelvrouwen zien, want in de jaren 968 tot 1280
waren de abdissen van het adellijk vrouwenklooster op de Elterberg bij Emmerich de heerseressen over Gooiland, dat toen Nardingerland
heette. Nadien heersten de graven van Holland.
Er zijn ridders met lans aangeduid, en de figuur
te paard is dan Floris V, de graaf die in 1280 de
rechten van Elten in ‘t Gooi kocht.

Detail Erfgooiersboom:
drie vrouwen

De Gooiers van de middeleeuwen en hun afstammelingen in mannelijke lijn - de Erfgooiers
- bezaten gebruiksrecht op het merendeel van de
grond, gemeenschappelijk, niet als persoon. In
de 19e eeuw werd dat omgezet in eigendom van
heiden en weiden. Hun rechten werden uiteindelijk, na veel getwist, geregeld in een speciaal voor
hen ontworpen wet, de Erfgooierswet van 1912.
Deze verouderde door de behoefte aan reservering voor recreatie en woningbouw. Vandaar de
stichting van het Gooisch Natuurreservaat (met
heiden en bos) en in recente tijd de bebouwing
Detail Erfgooiersboom:
met woningen van een deel der graslanden (de
man te paard
meenten). Dit leidde tot de likwidatie van het
Erfgooiersbestaan en tot het houden van een grote Erfgooierstentoonstelling in
‘Singer’ te Laren in 1971, waar de ‘boom’ van Lanphen een pronkstuk was.
Op en aan de stam zie ik allerhande herinneringen aan vroeger tijd. Boven de
kerk staat een boer met koe en melkemmer. Naast hem een aanduiding van
scheidingshekken, zoals die in het weideseizoen werden aangebracht: ze werden
vredingen genoemd in de officiële stukken. Ik zie een schaap, herinnering aan
de vroeger zo omvangrijke schapenhouderij op de heiden. Iets hoger een man
met hooivork, zou ik zeggen, staande op de berg en bezig met spreiden.
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En ook een korhoen, een nu zeldzaam geworden heidevogel.
Er steekt een plateautje uit, waarop twee vazen. Reukkannen noemt de beeldhouwer ze,
wijzend op de veelsoortigheid van geuren die
bossen, heiden, hooiland en korenvelden in de
zomer uitwasemen. Geur is niet in beeld te vangen, wel alom in de natuur aanwezig, zoals er
steeds iets van de kannen zichtbaar blijft, hoe
men de boom ook wendt en keert.

Detail Erfgooiersboom:
twee vazen

Ik zie een haas, op de achterpoten zittend, luisterend, waakzaam. Voor het dier
niet zichtbaar. achter de stam, een man. Hier denk ik aan het feit dat Harmen
Vos in 1899 een haas schoot, dit om te tonen dat hij
als Erfgooier mede-eigenaar van de grond was en
derhalve recht had om te jagen: zulks in tegenstelling tot de mening van het toenmalig bestuur dat
de jacht aan ‘buitenluis’ had verpacht. Dit ene feit
is het begin geworden van een jarenlange hevige
strijd over de rechten van de Erfgooiers, beslecht
door het stellen van de al aangeduide wet van 1912.
Ik kijk naar de top en zie een man in gebukte houding. Hij spit, of rooit aardappelen, of maait rogge
met de zicht. Men hale er uit wat men wil. En dan
is er boven hem het gespleten einde, de tweekopDetail bronzen Erfgooiersboom
die op het pleintje bij de
pige top. Wat betekent dat? De onzekerheid, zegt
Blaricumse muziektent staat
de beeldhouwer. Hoe zal de toekomst zijn? Worden
de meenten nog verder bebouwd? Wat blijft er over van heiden en weiden, eens
zo bewust in stand gehouden wegens de belangen van de Erfgooiers? Blijven
de geuren van de natuur zich spreiden, of vaagt de mens er het wezen uit weg?
Noot redactie: Een trofee met daarop de Erfgooiersboom en het wapen van
Blaricum is thans de nieuwe trofee voor de vrijwilliger van het jaar. Ab Elbers
en zijn vrouw ontvingen deze op 12 november 2015 als eerste voor hun niet aflatende ondersteuning van mensen en verenigingen uit hun omgeving.
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Nieuwe aanwinsten
Gedurende de periode juni t/m oktober zijn er weer tal van zaken bij ons binnengekomen, variërend van oude kadasterkaarten en een oorlogsknijpkat tot
oude facturen van Blaricumse bedrijven.
Wat er deze keer uitspringt, is de bijdrage van Gerard Calis. Bij opruimwerkzaamheden ten gevolge van de verhuizing van de Raadhuisstraat naar de
Meentzoom zijn er voor ons weer bijzondere zaken beschikbaar gekomen. Als
je van een grotere naar een kleinere woning gaat kan je nu eenmaal niet alles
meenemen. Voor ons is het weer een welkome toevoeging aan onze collectie en
archief.
368, 370, 379 – Dhr. G. Calis
Kadasterkaart Blaricum 1930,

368

lidmaatschapkaart jachtvereniging
van B. Speller, jachtakte B. Speller,
identiteitsplaatje G. Calis,
noodkacheltje WO II,
herinneringsprent 1e communie
Jan Speller 10 mei 1877,

370

reclamebord G. Calis Aannemer,
stamkaart Joh. Wilh. Vos,
pokkenbriefje G. Calis d.d. 15-5-1914,
geëmailleerd bordje Melkhandel G. Vos,
prijslijst zuivelproducten 1952 G. Vos,
kasboek 1933-1934 kastelein J. Vos.
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370

369 – Mevr. A. van den Brink
Schoolfoto Bernardusschool 1970.
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371 – Dhr. P. van den Breemer
Knijpkat WO II, fietslantaren.

372 – Dhr. C. Lavalije
Diverse documenten, boekje Eppo Doeve.
372

373 – Mevr. H. Rigter-Bakker
Plaat Bernardusschool 1923.

374 – Dhr. Majoor
Penning Gooisch Natuurreservaat.

374

375

375 – Mevr. G. Calis
Singer handnaaimachine,
diverse kledingstukken.

376 – Dhr. R. Post
Boek Martin Beversluis.

377 – Dhr. R. Vos
2 Gemeentevlaggen.

377

378 – Mevr. E. Poolman-Simons
Boekje 40 jaar Bijvanck,
plastic zak Firma H.P. de Klerk.

378

1811

REGISTRUM MEMORIALE

- DEEL 4 (SLOT)

Parochie St. Joseph/St.Vitus, Blaricum
door Pastoor B. Jongerius
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.
1927 (vervolg)
In Juni vertrok kapelaan A.B. Copier als kapelaan naar Heino. Alhier werd
benoemd tot kapelaan Johannes Josephus Antonius Aalders, geb. te Beltrum,
priester gewijd 24 Juli 1927. Hij was assistent te Mariaparochie bij Almelo.
Synodus diocesana Ultrajectensis werd te Utrecht gehouden in de metropolitaan-kerk St.Catharina gehouden 23 en 24 October.
Aangekocht een witte Choorkap voor 265 gulden, Richfort Haarlem. Inwoners
31 December 1928 : 2.650.
1929
Aangekocht paarse Choorkap Cov. (Chaula) ƒ160,-. Aangekocht witte Choorkap Coc (Charles) ƒ 105,-.
Vergrooting Zusterhuis door Herman de Jong voor ƒ 7.270 gulden.
In Sept. vertrok kapelaan J.J. Aalders naar Doetinchem, terwijl hier kapelaan
werd benoemd de kapelaan van Vleuten J.L. Gerritsen in 1921 tot priester gewijd, geb. te Arnhem.
Kosterswoning door Herman de Jong aangenomen voor de som van ƒ 6.236,-.
31 December 1929 aantal inwoners: mannen 1.218; vrouwen 1.543 =2.761.
1930
In het jaar des Heeren 1928 (8 Augustus) overleed te Mijdrecht de Z.E. heer
pastoor Joannes Heerschop, geb. te Blaricum 6 Juli 1862. Hij schonk zijn prachtige gothieke kelk vervaardigd te Kevelaer door F. Weihenburg aan de R.K. parochie te Blaricum. De cuppa en pateen zijn van zuiver goud. Onder het kruis
ligt de trouwring van zijn moeder Dorothea Huijsman. Het goud was van de
ouderwetse kappen van zijn familie. Op den voet is gegraveerd: Geschenk van
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de familie van pastoor Heerschop te Blaricum. 5 Aug.1930
aantal inwoners 2.815.
In October 1930 vertrok kapelaan J.L. Gerritsen naar Hoogland, terwijl tot kapelaan van Blaricum werd benoemd R.A.
Knippers uit Groessen en geboren te Denekamp 1896. Priester gewijd in 1927.
In de laatste maanden van 1930 ontstond er een onaangenaam conflict tusschen den edelachtbaren burgemeester van
Kapelaan Knippers
Blaricum J.J. Klaarenbeek en R.K. Kerkbestuur alhier.
B. en W. eischten dat de kinderen der openbare school hunne oefeningen zouden
houden in het Gymnastiek-locaal van onze school. De school is aan het schoolbestuur zonder lasten in 1922 overgedragen en wij zijn nu volgens de Wet niet
verplicht dit toe te staan. Het gymnastiek-gebouw is zoodanig in de school gebouwd dat het voor den goeden gang van het onderwijs onmogelijk kan worden
toegestaan. Het schoolbestuur mag ook zonder noodzakelijkheid geen afstand
doen van zijn rechten.
Het zielental bedroeg eind 1930 2.831 zielen.
1932
1 Januari telde de bevolking 1.287 mannen en 1.645 vrouwen: totaal 2.932 zielen. In 1931 vermeerderde de bevolking met 101 zielen.
1933
1 Januari telde Blaricum 3.001 inwoners. Volgens de tienjarige telling in 1930
waren te Blaricum 1.379 katholieke inwoners, terwijl het totaal 2.831 inwoners
telde.
In den nacht van 3 op 4 September 1933, in den nacht van Zondag op Maandag,
is er ingebroken in onze kerk. De dief of dieven hebben zich langs een kleine
ladder, die met het koord van de gordijn van het zangkoor tot halfweg, in de
kerk laten zakken op een paar meter van de grond. Hoe zij op het zangkoor zijn
gekomen is onbekend, hetzij door insluiting of langs het dak. Zij hebben het tabernakel met geweld opengebroken. Het tabernakel was van hout, met plaatijzer
beslag. Zij moeten naar de uitwendige teekenen te oordeelen, een grote kracht
ontwikkeld hebben. Zij hebben twee cibories uit het tabernakel genomen en de
inhoud op het tabernakel uitgeschud, en de cibories omgekeerd op het altaar
gezet. Het ergste is dat zij de prachtige Monstrans uit het tabernakel hebben
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meegenomen; de heilige hostie uit de Iuna geduwd en in twee stukken bij de
andere H.H. hosties hebben gelegd. Het glas lag op de mensa in twee stukken,
terwijl dit glas vroeger reeds was gebarsten. De monstrans was gegeven voor 37
jaar door mevrouw Kroes: ƒ 1.000 kostte de monstrans en ƒ 1.000 de juweelen.
Op Zondag 17 Sept.’33 was het een dag van Eerherstel. De plechtige H. Mis
werd opgedragen door kapelaan Knippers met assistentie van pater Hermanus
Veldman van Woerden en den Subdiaken Adolf Setz uit het Amsterdamscheveld. Het Allerheiligste stond uitgesteld vanaf eind Vroegdienst tot na de processie. Het Lof van half 3 werd gecelebreerd door Deken van den Hengel uit
Hilversum met assistentie van Rector H. Brugman van de Lage Vuursche en
kapelaan Heining uit Laren. Kapelaan Janmaat uit Laren hield een indrukwekkende predicatie. Tot slot werd een mooie processie gehouden, gedeeltelijk door
den tuin en over het Kerkhof. Veel volk aanwezig, ook uit omliggende plaatsen.
Op het laatst van December 1933 kwam een schrijven binnen van den Z.E. Heer
W.R. de Jong, Aartsbisschoppelijk Inspecteur, ook namens K. van der Graag,
Inspecteur L.O. te Hilversum, om wegens den crisistijd, toe te staan tot medegebruik van de Gymnastiek-locaal gemeenschappelijk te mogen gebruiken. Het
schoolbestuur heeft voor één jaar toegestemd aan het gemeentebestuur het gymnastiek-locaal voor het jaar 1934 gemeenschappelijk met de openbare school te
gebruiken.
1934
1 Januari telde de gemeente Blaricum 3.125 inwoners, 1.385 mannen en 1.740
vrouwen.
Die 11 Novembris 1934 heeft Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Joannes,
Henricus, Gerardus Jansen, Aartsbisschop van Utrecht, het hoofdaltaar geconsacreerd ter eere van den H. Vitus. In het graf zijn ingesloten de relequiën der
H.H. Martelaren Prudentius en Perégrinus. Op 10 November 1934 heeft zijn
secretaris Dr. J.A. Geerdinck deze relequiën aan de pastorie gebracht. Op den
vooravond van deze plechtigheid den 10 November des avonds omstreeks 7 uur
heeft Dr. J.A. Geerdinck de oorspronkelijke looden bus opengemaakt en bevonden dat door Mgr. Schaepman de kerk geconsacreerd is ter eere van den H. Joseph. Dus blijft de kerk van Blaricum gewijd aan den H. Joseph, die dus patroon
van Blaricum blijft. Utrecht heeft een tweede fout gemaakt. Pastoor Geerdes
heeft aan Mgr.van de Wetering verschillende redenen opgegeven, waarop berust
dat oorspronkelijk sedert den bouw der kerk St. Joseph de patroon der kerk was.
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Mgr. van de Wetering heeft schriftelijk verklaart dat H. Joseph de patroon der
kerk was. Dit stuk wordt in het Archief bewaard. Het schijnt dat ze te Utrecht in
den tijd niet goed hebben overgeboekt: de verandering van patroon. De legende
dat pastoor Geurt Hilhorst buiten Utrecht om te Rome de verandering zou hebben verkregen is bij deze uit de wereld. De fout zit dus te Utrecht op het bureau
en niet bij pastoor Hilhorst. De Secretaris verklaart dat alles zou blijven zooals
het tot nu toe is geweest.
1935
1 Januari telde de gemeente Blaricum 3.256 inwoners. Op 30 Juni 3.318 inwoners. 20 September deed pastoor Jongerius zijn intrede als Pastoor van Blaricum, na precies 11 jaar Pastoor te zijn geweest te Klazinaveen, geboren te
Utrecht 27 Oct. 1879 en priester gewijd 15 Aug. 1908.
28 September - 1 October werd een Sacramentstriduum gehouden door Z.E. Pater Douwershuizen O.C.1, Pastoor van Hoogeveen, daarna werd de Altaarwacht
opgericht.
1936
6 Jan.1936 werd door ‘t Kerkbestuur besloten over te gaan tot vergrooting der
kerk en nieuwbouw pastorie en tevens eenige jeugdlocalen (die meteen voor
huishoudonderwijs zullen gebruikt worden) te bouwen op de zolder van de
school.
5 Febr. 1936 werd na goedkeuring van ‘t bisdom Architect Clemens Hardeman
opdracht gegeven plannen te maken voor de Kerk en Pastorie.
3 April 1936 werd aanbod gedaan van Cornelis en Matje Puyk van 3 1/2 H.A.
weiland achter de Kerk, met verplichting jaarlijks ƒ 500 gulden te geven zoolang
een van beide leefde. Goedkeuring gekregen van ‘t bisdom.
22 Juli 1936 aanbesteding jeugdlocalen boven de school: Aannemer G.J. Rigter
voor ƒ 1.783,75.
23 Juli 1936 aanbesteding Kerk en Pastorie, Aannemer Firma G. Hibberink voor
ƒ 58.350.
10 Aug. 1936 een Noodpastorie betrokken Dorpstraat 14, omdat, wanneer de
pastoor bleef wonen, de aannemers ƒ 2.000 gulden meer rekenden en ‘t voor de
Pastoor niet doenlijk was om te wonen.
Vrijdag 28 Aug. 1936 werd het Allerheiligste in de Noodkerk overgebracht,
1

O.C. = Orde der Carmelieten
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welke gehouden werd in de
boerderij van Jan Rigter.
Door Architect G. Kersten,
Opzichter bij de Nieuwbouw
Pastorie en Kerk, is aanbesteding gehouden, om de
stallen etc. af te breken en
voor Kerk geschikt te maken, wat prachtig is gelukt.
E. Rigter is de aannemer
geworden voor de som van
ƒ 990,-. Deze noodkerk bevat 350 zitplaatsen en wij
kunnen ons helpen met 3 H.
Dorpsstraat 14 diende in 1936 als Noodpastorie
Missen.
Van 6-23 Febr. 1936 is er een Missie gehouden door de Z.E. Paters Bertinus van
Rooyen en Silvius Harteveld O.F.M. Deze Missie werd gegeven in vier groote
groepen. Ieder 4 volle dagen. Jongens en meisjes boven de 18. Mannen en vrouwen, en dan nog voor de kinderen tot 14 en van 14-18 jaar. De uitwerking was
succesvol. Met een paar dagen waren ze er af èn er was controle, en ze konden
ze allen op hun gemak bewerken in de biechtstoel.
Na de missie 40 uurgebed en meteen opgave voor de Altaarwacht, welk aantal
toegenomen tot 400.
21 Aug. 1936, vertrek van Kapelaan B. Knippers naar de Parochie van den
H. Plechhelmus te Oldenzaal en de benoeming van de Eerw. Neomist J.J.M.
Schmand geboren te Almelo 29 Mei 1912 en priester gewijd 19 Juli 1936 te
Utrecht tot kapelaan van St.Vitus te Blaricum.
1937
18 Jan. transport van de “Leeuwenkamp”, Cadaster Blaricum Sec.E No.2, groot
± 66 Are aan den WelEd. Heer Zr. de Vries Robée voor de som van 15.000 gulden, wat ons zeer goed te pas komt met de vergrooting der Kerk en nieuwbouw
pastorie.
2 Febr. bespreking over de glas in lood ramen in de Kerk. De acht Zaligheden
zouden in de onderste worden uitgebeeld. Deze zouden 75 gulden per stuk extra
kosten. De Pastoor zou er zelf twee geven. De ander heeft hij gekregen: één van
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familie J. Vos Kerkmeester, één Geurt de Jong Kerkmeester, één van de Elisabeth Vereeniging, één van Wed. Piepers (Meentweg), één van Jan Rigter (de
gever der Noodkerk), één van von Weyrother.
Transport van een stuk grond Naarderstraat, 33 M. bij 32 M. voor 2.515 gulden
aan van Breemen, huizenbouwer.
Zie verder nieuws Kerkconsecratie 13 Juli 1937 in ‘t Notulenboek.
10 September 1937 vertrek van Kapelaan J. Schmand als leeraar naar ‘t Seminarie te Apeldoorn en de benoeming van J.G. Bomers, geboren te Deventer 15
Jan. 1911 Neomist.
De oude tactiek voor Blaricum doet weer zijn ingang; elk jaar een andere Kapelaan tot groote schade voor de parochie. Enfin in Utrecht geldt de Wijsheid!
1938
9 April 1938 geplaatst een Theresiabeeld, door de beeldhouwer Dresmé. Het
geld gegeven door Jans de Graaf, 175 gulden.
15 April 1938 aangeschaft een Paaschkandelaar; Ontwerp van Joh. Dresmé, uitgewerkt? Kosten ƒ 110.
15 April1938 aangeschaft een nieuw Velum van de firma Cox en Charles Utrecht
ƒ 110.
15 Aug.1938 was Pastoor Jongerius 30 jaar priester en kreeg als geschenk van
de parochie een rood driestel (Cox en Charles Utrecht).
1939
27 October 1939 was pastoor Jongerius 60 jaar. Als cadeau ontving hij voor de
Kerk een Smyrna looper. De kosten droeg de WelEd. Heer J.J.H. von Weyrother
en zijn echtgenoote. Door Anna Feitz met eenige dames Mevr. Vermey-Boom en
Mevr. Beynes-Tombroek is het gemaakt.
1940
3 Februari 1940 6 nieuwe Kandelaars op ‘t hoogaltaar gemaakt door smid H. v.d.
Bergh naar teekening van Johan Dresmé. Kosten 65 gulden per stuk.
Met Kerstmis 1940 werd de kerk versierd met gordijnen in de kleur van de
looper, door de firma Sträter uit Hilversum. In de verte mooi, op de keper beschouwd valt ‘t tegen, ‘t is Kunstzijde (voor niets gekregen van de firma).
2e Kerstdag werd er een Radiouitzending gegeven van uit de St.Vituskerk uit
Blaricum. De H. Mis werd opgedragen door Pastoor Jongerius geassisteerd door
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zijn achterneef W. Jongerius diaken van ‘t Seminarie Rijsenburg en G. v. Dijk Professor Cantus
van ‘t Seminarie Apeldoorn als subdiaken. Pater
Lohuis O.F.M. hield een gecoupeerde predikatie,
de volkszang werd geleid door Kapelaan Bomers.
De uitzending moet schitterend geweest zijn. Want
de telephoon stond niet stil om felicitaties over te
brengen. Directeur van ‘t koor was de Heer Chr.
v. Bijleveld onderwijzer aan de school en Gerard
Koekkoek van Laren Organist. Een getuige: “Compliment voor de keurige uitspraak van ‘t Latijn. De
zang van ‘t koor vond ik rustig, beschaafd, één geChris van Bijleveld
luid. Als ze altijd zo zingen kan ik U feliciteeren.
Tempo had misschien iets vlugger gekund, maar ja dan lijdt het rustige weer. De
volkszang was heel best, klonk melodieus. Organist begeleidde de volkszang
goed. Zonder vleierij, U moogt trots zijn op wat U bereikt heeft.”
Wit-gele Koorkap van Sträter ƒ.125.

Kardinaal Jan de Jong 1885-1955
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1941
‘t Laatst van Augustus 1941 een
driestel met Velum (groen) aangeschaft van J.L.Sträter Hilversum (325
gulden).
September 1941 begonnen om de drie
ramen achter het altaar dicht te metselen met een halve steens muur en
ook achter de zij-altaren. De kerk is
er mooier van geworden. Uitgevoerd
door firma E. Rigter en Zonen.
26 October - 30 November Parochie
retraite gehouden, resultaten: zie het
verslag. Maar het godsdienstig leven
is beter geworden in ‘t algemeen, het
heeft de parochie goed gedaan en een
eind in de richting gebracht naar de
gesloten retraite.

Zijne Hoogw. Exellentie Mgr. de Aartsbisschop Dr. J. de Jong kwam zelf de
parochieretraite sluiten. Een groote eer voor Blaricum, wat zeer op prijs werd
gesteld getuigen de opkomst en de geestdrift.
Nieuwe voordraagkruis door ‘t goud en bloedkralen geschonken door Maria
Rokebrand-Rigter en haar zuster Jansje Raven-Rigter heeft Joh. Dresmé Jr. er
een pracht geheel van gemaakt met een ivoren Corpus voorstellende de triompheerende Christus. Voor ‘t eerst gebruikt met Sacramentsprocessie 1941.
30 Nov. 1941 een nieuw paarsch Velum en 2 manipels en een paarsche stola van
Sträter ƒ 54.
Een stel gordijnen terra cotha kleur van de firma J. Vos cadeau gekregen op hoop
van zegen bij de nieuwe commanditaire vennootschap 2 October 1941.
1942
15 Jan. 1942, bij Cox en Charles Utrecht een 4 stel voor uitvaartmissen gekocht
(450 gulden, betaald uit het potje).
13 Febr. 1942 werd de derde misweek geopend, gegeven door de Z.E. Paters Dr.
E. Bruning en G. Lohuis O.F.M. met als slot ‘t 40 uurgebed.
Bij die gelegenheid werd er een nieuw Corpus geplaatst op het groote Kruis van
het hoogaltaar gesneden uit een eiken balk uit het afgebroken huis van Betje
Rozendaal, eigendom van Smid van den Bergh, die de balk schonk. Het Corpus
werd gesneden door Dresmé Utrecht (ƒ 300.). Tevens kwamen er eikenhouten
banken voor de Schola, een bidbank en 4 zetels voor de priesters. Gemaakt door
firma P. v. Dijk Laren, volgens teekening van Joh. Dresmée Jr. kosten ƒ 850). De
bekleding geschiedde door J. Vos Blaricum.
16 April 1942 Kapelaan J. Bomers naar de St. Jozefparochie in Zwolle en als
Kapelaan voor hier werd benoemd Johannes Gerardus Maria Oosterbaan geboren te Hengelo (0.) 7 juni 1914.
22 Nov.-29 Nov. 1942 werd er een godsdienstige ontwikkelingsweek gegeven
voor gehuwden door de Z.E. Heer Directeur der KA in ‘t Aartsbisdom Antoon
Jansen. Door de Kath. Actieleden en hulpapostelen is drie weken lang de parochie bewerkt met als resultaat van 662 hebben 388 deelgenomen. Jammer dat
zoovele blind zijn voor hun eigen geluk en het geluk van hun kinderen.
15 October 1942, vijf nieuwe Kasuifels aangeschaft in de 5 liturgische kleuren;
Bernardus model bij firma Straeter Hilversum à 80 gulden per stuk.
17 November 1942 één Bernardus wit ontvangen van Zusters Franciscanessen
Missienaressen van Maria te Amsterdam à ƒ 67,50. De 4 andere kleuren volgen.
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Waartoe dat alles, om vast te zorgen voor Huizen en zelf alles fijn te hebben.
Hoe mooier aan ‘t altaar, hoe beter in de kerk.
1943
Midden December 1943 zijn
de laatste Kasuifels binnengekomen. Ook het H.Hart
gesneden als het Corpus uit
de balk. Kosten (800) betaald door Mevr. v. Weyhrother-Feitz. Eind 1943 is
ook de lambriseering van
de Koffiekamer klaar gekomen. De vensterluiken
daarvoor gebruikt komen
van Mijnheer en Mevr. Weijhrother-Feitz. Rekening E.
Rigter was ƒ 1.434, eikenVoorbeelden van kazuivels
hout Utrecht ƒ 174 voor ‘t
plafond, draad en pijpen ƒ 31,60, Electricien ƒ 47,70, schilder behang in de was
zetten ƒ 247,50. Nu moet smid van den Bergh nog komen met zijn kroontjes
ƒ 112,21 (Calis) v. d. Bergh ƒ 425. Alles te zamen ƒ 2.462,- alles buiten bezwaar
kerkekas, ook de beelden en paramenten.
1944
Dan zijn er nog in Jan. 1944 twee stel koperen lusters gekomen van Joh. Dresmée 386 gulden.
Verder een witte Koorkap als pendant van de andere witte om te gebruiken bij
plechtige H. Missen wanneer Cantores fungeeren. Ook van de firma Sträter.
Kosten: 175 gulden.
18 Februari 1944 werd de 4e Misweek gegeven door de Z.E. Paters Dr. El.
Bruning en Gilbertus Lohuis O.F.M. met als slot 40 uurgebed. Niets geen nieuws
er bij geleerd. De 3e en 5e mis nog eens doorgezongen. Nu zingen de gelovigen
1e, 2e, 3e, 5e en de Angelis. Daarenboven zingen de kinderen de Paaschmis. Dat
is ook genoeg voor afwisseling.
16 Februari 1944 is de nieuwe Kruisweg ingewijd door Dr. E. Bruning O.F.M.
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Deze is geschilderd door de Blaricumsche schilder J. Oosterman Senior. Hij is
gehangen aan de pilaren, vooreerst om het eerste gezicht in de kerk te doen vallen op het altaar, het middelpunt voor de Eeredienst, vervolgens om altijd bij het
overwegen het gezicht te houden op het altaar en de stem van den priester die
de Kruisweg bidt beter de kerk te doen ingaan. Ik hoop, dat mijn opvolgers het
zoo zullen laten.
9 Juni 1944, nieuw ivoren Corpus op het voordraagkruis van Dresmée Utrecht.
De tand gekregen van Père Kersten, Witte Paters. Het snijden kostte 250 gulden.
22 October 1944, de eerste Zondag dat de H. Mis na een onderbreking van 400
jaren in Huizen werd gelezen. Door het verplaatsen van het oorlogsgeweld in
ons land kon de Huizer kerk niet klaar komen. Door de komst van vluchtelingen
uit Arnhem werd ons door het gemeentebestuur de gymnastiekzaal van de openbare school ter beschikking gesteld. De eerste Mis werd gelezen door kapelaan
Smulders en de Hoogmis door kapelaan Schmand. Kapelaan Smulders preekte
en leidde onder de Hoogmis de zang met het jongenskoor van Blaricum. Pastoor
Jongerius leidde de volkszang en sprak een woordje van gelukwensch en dank
aan God en de Burgerlijke Overheid en verzocht zich te verdiepen en de Burgerlijke Overheid te steunen en voor hen te bidden in deze moeilijke dagen de
Gemeente te besturen.
Zondag 12 Nov. 1944. Opening van een Kerk in de Balatumfabriek, omdat wegens de toeloop van Evacué’s de Gymzaal te klein was en omdat er door de week
Gymles moest gegeven worden, kon daar geen H. Mis worden gelezen. In de
Balatum wordt nu alle dagen de H. Mis gelezen, het Allerheiligste bewaard en
ook 2 maal in de week lof gedaan.
Z.E. Pater Steur v. d. H. Geest die uit Gennip met de Evacué’s was meegekomen
heeft zijn verblijf in Huizen gevestigd bij Dr. Abbink. Ook is er een Kruisweg
opgehangen en wel die uit de oude kerk van Blaricum.

Luchtfoto BNI (Balatumfabriek in Huizen)
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1945
24 Jan. 1945, een roode Koorkap passend bij het roode driestel, gemaakt door
Cox en Charles. Na de oorlog zou de voering er ingezet worden. Kosten 325
gulden, juist eens zo duur als voor de oorlog. Toch blij dat ik het kon krijgen.
24 Juni 1945, nieuwe ciborie van Joh. Dresmée geheel van zilver voor de som
van 749 gulden. Het drijfwerk op de voet is gemodelleerd door Dresmée Senior.
Zilver en goud en coralen zelf geleverd.
Van 4 Nov.-16 Dec. 1945 Wijkmissie gehouden. Zie verslag.
1946
26 Januari 1946 kwam Joh. Dresmée met een mooie bewerkte Tabernakelsleutel, kostte ƒ 185 sleutel + vergulden van de oude Cibories. Ook er nog bijgekomen 2 nieuwe lusters ƒ 386 van Joh. Dresmée.
Van 1-5 Maart 1946 40 uurgebed, gegeven door Z.E. Pater W.A. Mulders S.J.2;
met sneeuwstorm gekomen en met sneeuwstorm weggegaan.
Sept. 1946 Chr. A. Veldhuis Bouwpastoor van Huizen.
8 November 1946 vertrek van J. Oosterbaan naar de kerk St. Walburg te Arnhem
als kapelaan. In zijn plaats werd benoemd J. de Lange, geboren 23 Juli 1918 te
Veendam, priester gewijd 25 Juli 1943, was kapelaan te Erica (Drenthe).
1947
1 Februarie 1947, 25 jarig bestaan van school en zusterhuis. Luisterlijk gevierd. Een Pater Norbertijn, v. der
Veen, gaf een misweek voor de schooljeugd. 1 Febr. sluiting met generale H. Communie en daarna ontbijt. Om
11 uur luisterlijke receptie. Deken Frank, Rijksschoolinspecteur, oud hoofd v. Gils, Burgemeester Middelhof
en hoofd openbare school zeiden een woordje. Bisschop
Inspecteur was als altijd verhinderd; 11 jaar hier reeds
pastoor eenmaal een inspecteur gezien. De Eerw. Zusters
kregen een Ciborie cadeau en Meester van Rooy Pro Ecclesia en Pontifice3 tot belooning voor hem en het oude en
nieuwe personeel.
2
3

Pro Ecclesia et Pontifice

S.J. = Societas Jesu (Jezuïet)
De medaille wordt uitgereikt aan katholieke gelovigen die ten minste 45 jaar oud zijn en zich gedurende
ten minste 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het katholieke geloof of de Kerk. Het is het hoogste
ereteken dat een leek kan ontvangen van de Paus.
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15-18 Februari 1947 40 uurgebed. Gegeven door Z.E. Pater Bothier C.s.s.R.
Joh.Dresmée kwam weer met wat nieuws aandragen. Een prachtige kelk, zilver
en goud zelf geleverd. Kosten 820 gulden. Betaald uit het potje.
Zondag 14 Dec. 1947. De nieuwe Klokken gewijd door Z.E. Deken Frank.
30 Maart 1943 zijn de oude klokken weggehaald door de Duitschers. Direct
begonnen met een klokkenfonds te maken. Met collecten, een bus en lopen
langs de huizen opgebracht ƒ 7.606,24. De drie nieuwe klokken, fis, gis en ais,
wegend 800, 575 en 400 Kilo kwamen met klokkenstoelen, luidinstallaties etc.
op ƒ 12.134,35, een tekort van ƒ 4.522,45. Ze heeten St. Vitus, Maria, Jozef.
Geleverd door de firma van Bergen, Heiligerlee-Jongerius, Amersfoort.
De wijding had plaats op ‘t priesterkoor, waar de klokken geplaatst waren. Vrijdag 19 werden ze naar buiten gebracht en Zaterdag 20 in de toren geplaatst.
Bij het feest van de wijding waren B. en W. v. Blaricum, de Conferentie en het
klokkencomité uitgenodigd.
19 Dec. 1947, De Kruisiging ontvangen van de Oostenrijksche Kunstschilder
Kreus, waarop hij gekregen had “Pris de Rome”, uit dankbaarheid dat hij en zijn
gezin levend uit den oorlog zijn gekomen.
Dit schilderij is weer teruggegeven. Hij stond niet mooi in de kerk, in de sacristie gehangen. Dat stond de Kunstkwiebus niet aan.
21 Dec. 1947, Gesloten de vormingsweek van jongens en meisjes, 17-25; gegeven door Z.E. Pater J. Thien O.C., goed geslaagd.
1948
6-10 Februarie 1948 Misweek gehouden, gegeven door de Z.E. Paters Verbey en Post
O.F.M.4
20 Maart 1948 12 1/2 jarig Pastoraat gevierd van Past. Jongerius.
Alleen een Plechtige Mis van
dankbaarheid. Cadeau schildering van oude kerk van
Kerkmeester G. de Jong en
koperen klok van smid H.
v. d. Bergh.
17 Juli 1948 bracht firma
4

Velum

Ordinis Fratrum Minorum = ‘van de orde der minderbroeders’
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Cox en Charles Utrecht het nieuwe stel bestaand uit Casuifel, twee dalmatieken,
Koorkap en Velum. Het zou in October 1947 geleverd moeten worden met de 40
jarige bruiloft van Kerkmeester Jan Vos. Maar de goede zijde kwam niet. Een
groote strop gehad. Burgemeester Middelhof ging weg en trok ook zijn toezegging voor 2.000 gulden in. Toch is op 250 gulden na betaald! St. Jan gezet op
de eene dalmatiek, patroon van Kerkmeester J. Vos, die er 1.000 gulden met zijn
40 j. bruiloft gegeven heeft. Op de andere Moeder Anna, patroon van Mevrouw
Weyhrother, die ook zeer veel voor de kerk doet. Het stel zal 3.500 gulden moeten kosten.
19-26 Dec. 1948, week van Biddend Christendom, gegeven door de Zeer Eerw.
Paters Fidelis Jutten uit Nieuwe Niedorp en Albertinus Krauwels O.F.M. uit
Woerden. Honorarium 150 de twee. Resultaat nihil. Jutten een groote brulaap.
1949
Met vastenavond 40 uurgebed gegeven door Z.E. Pater Smit van Waesberghe;
die preekte de kerk vol.
25 Sept. 1949, Z.E. Pater Jos. W.J. Nieuwkamp de broederschap opgericht voor
Zalig afsterven. Bestaat in gebed en offers brengen voor de stervenden en uw
naam laten inschrijven + 25 cent als het kan offeren voor ééne keer.
26 Oct. 1949, Opening en inwijding van de herstelde school na de brand van 6
op 7 Nov.1948.
27 October 1949, Pastoor Jongerius wordt 70 jaar. Als cadeau krijgt hij 3 geknoopte kleeden een voor de sedilia’s en twee voor de zijaltaren.
1950
9 Februari 1950, Een schilderij cadeau gekregen. O.L. Boodschap, van H. Leicher, Onder den Dael 3.
Vrijdag 14 Februari 1950 het opgeknapte St. Vitus ingewijd. Daarbij waren
uitgenodigd B. en W. van Blaricum en alle besturen van de bestaande R.K.
Verenigingen, K.A.B., Boerenbond, Middenstand, de Sport en Charitatieve
vereeniging, de verschillende jeugdorganisaties. Aannemer was Gebroeders
Eggenkamp, loodgieter Truyens uit Laren, electrische installatie de Boer uit
Laren, schilder H. ter Weyden, architect Joh. Dresmée. Om alles te bekostigen
is er een leening van 25.000 aangevraagd.
17 Februarie 1950 moest Kapelaan J. de Lange vertrekken naar de parochie
Soestdijk en werd Kapelaan S. Miedema, voorheen Leeraar aan het Klein1824

Seminarie te Apeldoorn. Hij is geboren 19 Jan. 1910, en priester gewijd 19 Juli
1936.
17 Febr. 1950. Begonnen de Misweek + 40 uurgebed, gegeven door de Z.E.
Paters Juvenalis Post en Paternus de Rooy O.F.M. Goed geslaagd. 14 Dagen na
de oefening zijn er meer dan 100% menschen en kinderen door de week te Communie en in de H. Mis.
25 Aug. 1950 is hier benoemd als kapelaan A. Groenen. Het is niet als kapelaan
maar om op te knappen. 18 Mei is hij hier gekomen als assistent omdat Pastoor
Jongerius naar Rome ging tot 5 Juni.
1951
17 Febr. 1951, Een zilveren Kruis met ivoren Corpus
op het H. Hartaltaar gekregen. Er is 3 Kilo zilver aan
verwerkt. 1 Kilo zelf geleverd en 2 er bij gekocht voor
155 gulden per Kilo. Het geheel kwam op 1.250 gulden.
Zaterdag 26 July werd Jan Calis, neomist, plechtig ingehaald door ruiters, fietsers en in ‘t dorp door bruidjes en muziek. Bij de Kerk toegesproken door Pastoor
en ‘t begin van ‘t dorp door de Burgemeester Mr. v.
Ogtrop.
Zondag 27 July 1952 plechtige eerste H. Mis van Jan
Calis. De predicatie werd gehouden door Kap. J. van
den Borgh, zoon van de parochie.

Burgemeester
P.A.L.van Ogtrop 1904-1958

1952
Zondag 3 Aug. 1952 hebben wij in Blaricum een H. Mis gehad in de Bysantijnsche ritus. Priesters, levieten en zangers brachten ze zelf mede. De gelovigen
werden een tekstboekje aangeboden en Mgr. A. Smit, voorzitter van de Hereeniging der Kerken gaf vanaf de preekstoel uitleg. Tevens werden alle zelatricen5
van ‘t Dekenaat uitgenodigd en kregen met de Bysantijnsche zangers koffie,
brood, gebakje en fruit.
1953
Van 13-17 Febr. 1953 werd het 40 uurgebed gehouden en geleid door den Zeer
5

Er waren zelatrices en zelateurs die de deuren langsgingen voor allerlei goede doelen.
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Eerw. Pater J. Lorié S.J., St. Ignatius College Amsterdam. Met het openingslof
en de Hoogmis Zondags en ‘t sluitingslof is de uitgang uit de nieuwe sacristie
voor ‘t eerst in gebruik genomen.
13 Sept.1953, Henrij v. d. Bergh, Leeraar aan de Technische School in Boxtel,
zoon van Smid Henk van den Bergh, heeft in de vacantie zes mooie koperen
kaarsdragers gemaakt en die aan de Parochie van St. Vitus cadeau gegeven. Eb
Rigter gaf de stokken er aan cadeau.
6-13 Dec.1953, Een bidweek gehouden door Paters Franciscanen. Paternus de
Rooy en Donatus Bloopeet 1. Hoe moet ik bidden. 2. Als God spreekuur houdt.
3.Waarom wordt mijn gebed niet verhoord? 4. Op zoek naar God. 5. Een vlam
die oplaait. 6. Levensgeluk. Zaterdagavond werd er niet gepreekt.
Zondag 6 en 13 Dec. in alle drie de H. Missen. Volgens Z.E. Paters zijn er mooie
bekeeringen geweest.
1954
15 Jan. 1954, Kapelaan Groenen vertrokken als kapelaan naar Doesburg. Mei
1950 hier gekomen uit het sanatorium de Klokkenberg, Tilburg, waar hij 1 1/2
jaar gekuurd had. Door gebrek aan priesters in ‘t Aartsbisdom weggenomen en
geen andere teruggekregen.
24-27 Mei 1954, Maria Triduum gehouden door Dom. C. Vos. Hemelvaartdag
een stille omgang van Blaricum naar
Laren en Eemnes en terug. 400 Personen namen er aan deel. Laren en Eemnes
deden eveneens mee. Feestviering was in
Bussum met zang, film en openluchtspel,
alles goed geslaagd.
29 Aug. l954, Henrij van den Bergh,
Leeraar Technische School Boxtel, heeft
weer 6 mooie toortsdragers gemaakt. Ik
had ze vorig jaar besteld en wilde ze betalen. Henrij wilde niets voor zijn werk
hebben en familie van den Bergh heeft de
materialen cadeau gedaan.
14 Oct. 1954, Mgr. Bern. Alfrink is komen vormen. Om 12 uur. Van Eemnes en Kardinaal B.Afrink 1900-1987
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Huizen waren ook hier. 138 meisjes en 126 jongens. ‘s Morgens had hij gevormd in Laren. Van hier ging hij naar Baarn.
1955
5 Februarie 1955, plechtige intocht van de Neomist6 Joop Calis, Oblaat
van Maria. Zondag plechtige H. Mis.
12 Mei 1955, Stille omgang gehouden, zooals
vorig jaar, eerst naar Laren dan Eemnes en zoo
weer naar huis. Blaricum
was weer goed opgekomen. Laren was ‘t echt Familie Calis vlnr Jan Peter, Joop, Anna en Jan gelegenheid
priesterweiding Joop Calis
dun.
28 Mei 1955, 5 nieuwe Kasuifels gekocht bij Hadelmeijer. Wij hadden al 20 jaar
met de anderen gedaan en nu wat nieuws. De 5 Kasuifels samen 500 gulden.
7 Maart 1956, Een monstrans laten maken van oude gouden kappen op wit zilver door Jorna uit Amsterdam, mooi uitgevallen.
10 Maart 1956, Benoeming Kapelaan Miedema tot bouwpastoor voor een parochie onder ‘t H. Hart in Hilversum.
17 Maart 1956, Benoeming kapelaan J. Andriessen tot kapelaan in Blaricum. Hij
was kapelaan in ‘t H. Hart te Hilversum en moest plaats maken voor kapelaan
Miedema, daar de Pastoor geen 4 kapelaans kan huisvesten.
4-11 Nov. 1956, Missie gegeven door de Z.E. Paters Bonaventura en Tarcisius
Passionisten. De Missie is geslaagd wat opkomst betreft en de voordracht der
preeken. Verschillende snoeken werden gevangen, niet allen non-paschanten7
(300) zijn teruggekomen. De menschen zelf waren zeer voldaan en zeiden zelf
dat het hun goed had gedaan. Dat zegt ook wat.
11 Nov. 1956, werd het 300-jarig bestaan van de parochie gevierd. Mgr. J.P.
Huibers kwam het feest sluiten met een Pontificaal Lof en Preek. Verder bijzonderheden in krantenknipsels en verslagboek. Alle oud-kapelaans waren uitgeno6
7

Iemand die pas tot priester gewijd is.
Gelovigen die met Pasen niet biechten en te communie gaan.
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digd + de Conferentie en de Eerw.Reeren van Bussum. Ook de priesterstudenten
en religieuzen van de parochie. Velen zijn het feest komen opluisteren. Van de
priesters waren er 41 aan tafel gekomen, 57 waren uitgenodigd.
1956
In 1956 hebben wij drie bidstoelen + 4 zetels voor Celebrant, diaken en subdiaken en ceremoniarius en twee kleine bidstoelen bekleed gekregen door J. Vos
Jzn. en dat alles ter ere Gods.
1957
8 Febr. 1957, 6 Uur wordt het verlichte torenuurwerk aangesloten door burgemeester van Ogtrop. Aanwezig waren B. en W. en het Kerkbestuur. De gemeente
had de verlichting cadeau gedaan. Oud-burgemeester Klaarenbeek was ook
aanwezig omdat hij in 1940 bij de vernieuwing van de Kerklaan had gezegd:
wij zullen ook de wijzerplaten verlichten. En dit is cadeau gedaan voor het 300
j. bestaan van de parochie 11 Nov. 1956. Het is geleverd door de firma Gobaart,
meteen automatisch luiden der klokken met een moederklok erbij.
1958
Met Paschen 1958 een consecratieklok, geleverd door Firma Roosmalen, Oasterpark Utrecht; 550 gulden uit het potje.
29 Oct. 1958 een Maria Kasuifel aangeschaft voor 700 gulden met zijden voering, dit betaald van de 1.000 gulden gekregen van W. Brenninkmeyer voor mijn
50-jarig priesterfeest. Ik wil ook nog een nieuw missaal aanschaffen. Het missaal
is aangeschaft en kost met sluiting 215 gulden, bij de Wed. v. Rossum Utrecht.
1959
Van 5-11 Febr. 1959 een Misweek gehad met sluiting 40 uurgebed. 2 Paters
Norbertijnen,van de Berg en Kaatshoven. 2 je van het. Maar tegenvallen: bar!
Een preekte er maar en preekte de kerk leeg. En met een air of niemand het beter
kon. Alleen was te verstaan: brood en wijn en lichaam en bloed en broeders en
zusters in Christus (25 keer of meer in één preek).
1960
Juni 1960 de nieuwe Rouw klaar gekomen, geleverd door de Heer Bosch
Kerkornamenten te Hilversum. De Eerw. Zusters hebben de passende stro1828

ken paars op de lopers en gordijnen genaaid. Ook meteen ander paars voor de
Passieweek op de kruisbeelden. Alles bij elkaar 1.350 gulden, betaald uit het
potje.
25 Sept. 1960 25-jarig herderschap van Past.B.Jongerius gevierd, voorafgegaan
door een triduum, gegeven door Z.E. Pater J. Thien O.C. Zenderen. 9 uur Plechtige Hoogmis, om 11 1/2 uur receptie. Om 5 uur Plechtige Sluitingslof waarbij
de oud-kapelaans en parochiezonen (priesters) waren uitgenodigd. Daarna gezellig samenzijn tot 9 uur.
15 Oct. 1960, het rasterwerk rondom de tuin van de pastorie betaald 763 gulden,
het potje is er leeg door geworden, een gelukje erbij, van iemand 50 Americaansche dollars gekregen en zoo kon ik het betalen.
27 Oct.1960 komt Mgr Kramer (v. Doodewaard is ziek geworden) het H. Vormsel toedienen.
15 Sept. 1960 ‘n schilderij gekregen van Marretje Rigter, nicht en huishoudster
van Kerkmeester Leendert Verver, die het mij beloofd had. Marretje wilde het
zelf gaarne houden, heeft ‘n nieuwe laten schilderen door dezelfde schilder die
het oorspronkelijke gemaakt had. Dat huis is het geboortehuis van Pastoor de
Zaayer die gedurende de reformatie in het Gooi, vermomd als nederig man, of
koopman, of veearts, de sacramenten heeft toegediend en de doden heeft begraven.
Die verschillende standen van de Gooische klederdracht der vrouwen is geschonken door Jans de Graaf, zelf poseert zij in verschillende standen.
23/8 1963 Gevestigd Tönis, Aloysius Hendricus Maria, geb. 30/61928 Kapelaan.
2/9 1965 Gevestigd Hak, Henricus Alphonsus Anthonius, geb. 10/12 1925 Kapelaan.
v.d. Stok Joannes - Kapelaan.
1/9 1970 Gevestigd L.Cornelis - Kapelaan.

Noot van de redactie:
Helaas stopt hier het Registrum Memoriale omdat het door de opvolgers van
Pastoor Jongerius niet meer werd aangevuld.
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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.
Adresboek 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
12.00 - 18.00 uur

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