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Aanvang 14.30 uur
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Expositie winkeltjes
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Jaarvergadering HKB
Aanvang 20.00 uur
• Dinsdag 9 april 2019
Lezing over Jan Zoetelief Tromp
Aanvang 14.30 uur
• 30 maart t/m 21 september 2019
Expositie Oversteegen

Actuele informatie vindt u op
www.historischekringblaricum.nl

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:
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
Voor u ligt de najaarseditie van onze DEELgenoot. Nieuw is de rubriek ‘Uit
eigen collectie’. In de loop der jaren hebben we meer dan 100 schilderijen in
olieverf of acryl, pentekeningen, etsen, aquarellen en tekeningen van bekende
en minder bekende (Blaricumse) kunstenaars geschonken gekregen. Het leek
ons een goed idee om voortaan in elke nieuwe DEELgenoot een schilderij,
aquarel of tekening te belichten. Verderop in dit nummer vindt u de afbeelding en beschrijving van het eerste schilderij in een lange reeks.
Tentoonstellingen
De expositie van tekeningen en aquarellen van de kunstenaar Klaas Fernhout
(1927-2007) is op 22 september jl. afgesloten. Er was een redelijke belangstelling,
ook is er enig werk verkocht. Tijdens de Blaricumse Atelierdagen op 29 en 30 september en daarna t/m 18 november exposeert Marja Ormeling haar schilderijen
en objecten bij de HKB. Vanaf zaterdag 24 november t/m zaterdag 27 april 2019
(Koningsdag) is er de tentoonstelling van Blaricumse winkeltjes en bedrijven uit
vroegere tijden. Onze boerenwoonkamer wordt omgebouwd tot een oud kruidenierswinkeltje. Aan de wanden komt ingelijst reclamemateriaal, oude facturen en
winkelfoto’s te hangen en in de etalagebakken ligt verkoop- en reclamemateriaal.
Het wordt een feest van herkenning. In deze DEELgenoot staat ook een artikel
over dit onderwerp dat geschreven is door Lia de Veen: ‘Over winkels gesproken’.
Schapen
Begin mei werden we gebeld door de RABObank uit Laren met de mededeling dat
de bank ging verhuizen naar een kleinere behuizing aan de overkant van de Burg.
Van Nispenstraat. Achter de
balie hing een foto op linnen
van de Blaricumse schaapskooi met op de voorgrond
schapen op de Tafelbergheide (grootte: 1.80m hoog en
5.60m breed). De vraag was
of we die wilden hebben
De Blaricumse schaapskooi op de Tafelbergheide.
want in het nieuwe pand was
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zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
er geen ruimte voor. Omdat we geen 6 meter brede wand hebben in ons onderkomen, bedacht Bep Machielse een prima oplossing. Hij maakte een frame van
1.60m hoog en 3.30m breed en daarop bevestigde hij de linnenfoto. Het restant
plakte hij op de binnenkant van de kelderdeur. Het geheel is nu bij binnenkomst
de grote blikvanger.
Contributie
Tot op heden hebben 33 van de 574 leden hun contributie over 2018 helaas nog
niet voldaan. Als u onze DEELgenoot in een vensterenvelop heeft ontvangen,
vindt u daar de tweede betalingsherinnering. We hopen dat u het verschuldigde
bedrag (minimaal € 13,50) zo spoedig mogelijk aan ons wilt overmaken.
Tijdens de jaarvergadering van 19 maart j.l. is het voorstel om de contributie, die
10 jaar onveranderd is gebleven, per 1 januari 2019 te verhogen naar € 15,00 door
de aanwezige leden aangenomen.
Het bestuur wenst u veel leesplezier.
Actuele informatie over onze activiteiten vindt u op www.historischekringblaricum.nl

In Memoriam Anton van Klooster
Onlangs overleed Anton van Klooster na een kort
ziekbed. Jarenlang was hij een zeer gewaardeerd medewerker van de redactie van ons blad (DEELgenoot
en Toentertijd). In 2000 startte hij als vervanger van
Bert de Jong. Onder het hoofdredacteurschap van
Harry Klein en later Hidde van der Ploeg lette hij
vooral op spelling en taalgebruik zowel van ons blad
Anton van Klooster
als van de bijzondere uitgaven. Hoe goed wij ons 04-04-1945 – †22-06-2018
best ook deden, Anton vond altijd wel weer een paar spelfouten of een zin
die beter geformuleerd kon worden. Ook zijn kennis van het dorp en zijn
bewoners was voor de kring van grote waarde. In 2010 nam hij tegelijk
met de hoofdredacteur afscheid van de redactie.
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Rubriek ‘Uit eigen collectie’
Op het eerste werk dat we in deze nieuwe rubriek tonen is de boerderij te zien
waar Timo Rozendaal woonde, op de hoek van het Achterom en het Binnendoor. De ondertekening op het olieverfschilderij is moeilijk te onderscheiden:
H. Welling of Welting. Van deze schilder is ons helaas niets bekend. Het is waarschijnlijk geschilderd omstreeks 1935. Op de foto ziet u de huidige situatie, de
gerenoveerde boerderij met schuur waarvan Margriet en Harrie van Boheemen
de bewoners zijn. Weet u meer over dit schilderij dan horen wij dat graag.

Hoek van het Achterom en het Binnendoor als olieverfschilderij en situatie anno 2018.

Actie - Reactie - Errata
In deze rubriek kunt u reageren op onjuistheden of aanvullingen geven op
eerder verschenen uitgaven van de ‘DEELgenoot’.
DEELgenoot 87 - Naar school
In ‘Naar school’ (DEELgenoot 87) schrijf ik op p.2220: ‘vanuit het niets
schiet me de naam Rietje Schoenmaker in de kop’. Dat was en is nog altijd de
naam die me te binnen schiet als ik dat huis zie. In die zin klopt het. Alleen:
het (toen) meisje heette anders en wel Rietje Hendriksen. Haar vader was
schoenmaker. En dus werd ze voor mij Rietje Schoenmaker zoals haar buren,’ de communisten’ waren omdat C.P.N lijsttrekker Holl -die woonde daarvoor de verkiezingen een C.P.N.-bord in de voortuin (of een affiche achter het
raam) had.
Ron van den Berg
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Een klein, deftig gezin in villa Thea
De advertentie stond op 7 october 1899 in de Gooi- en Eemlander. Per 1
november van dat jaar werd in een klein, deftig gezin ‘eene fatsoenlijke
Dienstbode’ gevraagd om te werken als ‘Meid-Alleen’. Tegen, zoals uit een
latere advertentie valt op te maken, zo’n fl. 1,75 per week. Het volledige
adres: Villa Thea, Blaricum.
Want van de huidige manier
van adresseren was nog lang
geen sprake in die tijd. Enkele jaren later werd het: villa Thea, Huizing 344. Pas na
1924, J.H. Nachenius woonde er toen, werd dat -onder
burgemeester Klaarenbeek
die veel aan de straatnaamgeving en huisnummering
liet doen- omgenummerd
tot het huidige Torenlaan 13.
Het voor Blaricum kenmer- Villa Thea (ong. 1914). Archief E. F. van der Dussen
kende oranje huisnummerbordje met zwarte letters siert er nog altijd de poort.
Best een chique naam, Nachenius, maar niet hij maar de eerste bewoners van
‘Thea’ noemden zichzelf ‘deftig’. Beetje vreemd, vind ik. Zoals de advertentie
meldde ging het om een klein gezin: het kersverse, nog kinderloze echtpaar
Zoetelief Tromp-Blommers. Jan en Marie, voor intimi.
De Tromps
Of ze ‘deftig’waren, ik weet het niet. Laat ik het er op houden dat Jan (Johannes)
uit een gegoede familie kwam. Grootvader Solko Walle Tromp (1811-1875) was
President van het Provinciaal Geregtshof van Friesland en Kommandeur der
Orde van de Eikenkroon (voorloper van de Orde van Oranje-Nassau) terwijl
vader Solco Walle Tromp (1848-1897), eveneens koninklijk onderscheiden,
zijn bestuurscarrière in Nederlands Indië afsloot als Resident van de Westerafdeeling van Borneo. Grootvader van moederskant, Johannes Petrus Zoetelief
(1820-1875) was eveneens Resident, van Banjoemas en later van Soerakarta.
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Zijn vrouw, Johanna Maria Servatius (1825-1900), voor de familie ‘grootje
Zoet’, zou in Jans leven een belangrijke rol spelen. Hun dochter Henriëtte Gertrude Zoetelief, in 1852 geboren in Yogyakarta op Java, trouwt eind februari
1872 in Batavia met Solco Walle Tromp en bijna vanaf de beddenplank wordt op
13 december van dat jaar, Tromp is dan controleur in de Lampongsche districten
op Sumatra, de eerste van hun in totaal 8 kinderen (van wie een levenloos) geboren. En dat was dus Jan, officiëel: Johannes.
Jantje was, zo ontleen ik aan de aan hem gewijde website www.janzoetelieftromp.nl, een lastig kereltje dat nooit wilde luisteren. Zo leek het tenminste maar
schijn bedriegt wel eens vaker: met haar kleinzoon in een speelgoedwinkel ontdekte ‘grootje Zoet’, op vrijwel dezelfde manier als waarop de consultatiebureaus dat later bij mijn kinderen deden, dat het ventje misschien wel wilde maar
niet kón luisteren: op de geluiden die grootmoe aan een belletje en een trommeltje ontlokte reageerde Jan niet: hij bleek doof en
daarmee ook doofstom. Nadat in 1875 haar man
was overleden verkocht de weduwe Zoetelief haar
huis en inboedel. Met haar 3½ jarige kleinzoon
en twee bedienden vertrok ze in mei 1876 met
de ‘Voorwaarts’, een stoomschip, vanuit Batavia
naar Europa waar ze zonder resultaat een aantal
specialisten bezocht in de hoop dat die iets voor
Jantje konden doen. Uiteindelijk werd besloten de
jongen naar de Inrichting voor Doofstommen in
Rotterdam te sturen waar -dat hoeft geen betoogleren liplezen en praten een prominente plaats op
het programma innam. Hij moet het er naar zijn
zin hebben gehad want als de inrichting in 1902
‘Grootje Zoet’.
Tekening Jan Zoetelief Tromp (ong. 1892)
het feest voor haar 50 jarig bestaan voorbereidt, is
Jan een van de leden van de feestcommissie.
Nadat hij ook de laatste klas van de Inrichting heeft doorlopen, gaat Jan samen
met zijn oma in Rotterdam weer scheep om eind 1884 met de ‘Batavia’ in de
gelijknamige stad te arriveren. Terug naar huis waar het gezin in de periode van
zijn afwezigheid nogal was uitgebreid. Hij had er ineens drie broertjes en een
zusje bij, een in 1876 geboren zusje, Anne Elisabeth, niet meegerekend: zij was,
3½ jaar oud, inmiddels al weer overleden en Jan heeft haar dus niet gekend.
Ruim een jaar blijven de Tromps nog in Indië waar Jan niet naar school gaat
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maar privé wordt bijgeschoold. Dan, in mei 1886, gaat hun inboedel onder de
hamer als ook hun rijtuigen en hun paarden. Want Solco Tromp, op dat moment
assistent resident van Koetei (Borneo) gaat voor twee jaar met verlof. Vergezeld
van zijn vrouw, zijn 6 kinderen, 2 bedienden en de weduwe Zoetelief-Servatius
(grootje Zoet) reist hij met de ‘Prins Hendrik’ naar Europa af. Dat ‘grootje Zoet’
meereisde wettigt de veronderstelling dat ze bij het gezin Tromp inwoonde. Niet
verwonderlijk, gezien wat ze voor kleinzoon
Jan had gedaan en de band die in diens Rotterdamse schooltijd ongetwijfeld tussen hen
was ontstaan. Dat vader Tromp dat waardeerde blijkt uit het request dat hij in 1884
bij de Gouverneur Generaal van Nederlansche-Indië indiende. Ten behoeve van zijn
zoon Johannes vroeg hij toestemming om
Bataviaasch handelsblad 10-05-1886.
aan diens geslachtsnaam de naam Zoetelief,
toe te voegen1, als eerbetoon aan ‘grootje Zoet’. In 1886 kwam die toestemming
af. En sindsdien had mevrouw Tromp-Zoetelief een zoon die, in afwijking van
zijn vader, zus en broers, officiëel de achternaam Zoetelief Tromp voerde. Best
bijzonder.
Jan had, het was in het ‘tussenjaar’ in Nederlands Indië opgemerkt door de gouvernante die zijn bijscholing verzorgde, aanleg voor tekenen. Reden om, terug
in Nederland -hij is dan 13- cursussen te gaan volgen aan de Academie van
Beeldende kunsten en Technische Wetenschappen in Den Haag. In zijn laatste
jaar daar wint hij een kleine, zilveren Rijksmedaille voor ‘teekenen en schilderen naar levend model’; het is de eerste keer dat zijn naam als kunstenaar in de
kranten opduikt. In 1893 wordt hij toegelaten tot de Academie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam. Als hij een jaar later meedoet aan een tentoonstelling
van de Amsterdamse Kunstvereniging Arti et Amicitiae waarvan hij lid is geworden, valt het door de jonge kunstenaar ingezonden ‘Jansje’ in positieve zin
op2. Het wordt aangekocht ten behoeve van een verloting van de Vereeniging tot
bevordering van Beeldende kunsten. Zijn professionele schilderscarrière lijkt
hiermee begonnen. Hij vestigt zich in Den Haag waar hij, onder andere bekende
schilders, Bernard Blommers leert kennen. Bij hem is hij kind aan huis en op
1
2

Dat dat, zoals in vrijwel elk verhaal over hem te lezen is, zou zijn uit gegaan van Jantje zelf, toen net 12
jaar oud, ik geloof dat niet.
Helaas heb ik van ‘Jansje’ geen afbeelding weten te achterhalen.
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enig moment valt hij op een van de zes dochters des huizes: Maria Bernardina.
Zoetelief Tromp, wiens carrière zich in opgaande lijn bevindt, vraagt -zo ging
dat in die dagen- vader Blommers om de hand van diens dochter maar stuit in
eerste instantie op een weigering. Betwijfelde Blommers of de jonge schilder
zijn dochter wel kon onderhouden? Had hij moeite met Jans handicap? Of moest
misschien eerst oudste dochter Johanna (later getrouwd met een Van Hettinga
Tromp) onder de pannen? Hoe het ook zij, Jan laat niet af en krijgt ten slotte de
door hem begeerde Marie.
De Blommers
Marie (Maria Bernardina) Blommers was van wat eenvoudiger komaf dan Jan
Zoetelief Tromp. Haar grootvader Pieter Blommers was steendrukker en het is
dan ook niet verwonderlijk dat zijn zoon, Marie’s vader Bernardus Johannes
Blommers (1845-1914)3 zich aan het begin van zijn artistieke carrière toelegt
op de lithografie. Blommers wordt een bekend, vooral ook in het buitenland
succesvol schilder/tekenaar in de traditie van de Haagse School en schildert
mee aan Hendrik Willem Mesdags bekende Panorama. Willem Maris en Anton
Mauve maken deel uit van zijn vriendenkring. In 1871 trouwt hij met Johanna
van der Toorn (1850-1923), visverkoopster en tevens zijn model. Het is een
vruchtbare verbintenis: het paar krijgt in totaal 11 kinderen onder wie een levenloos geboren zoon en een dochtertje dat na 3 maanden overlijdt. De in 1876
geboren Marie is de op een na oudste; de jongste is de 15 jaar jongere Thérèse.
Veel meer is er over de achtergrond van Marie eigenlijk niet te vinden. Was ze
school gegaan? Had ze gewerkt? Of hielp ze haar moeder in het met al die kinderen drukke huishouden? Ik moet het antwoord schuldig blijven. Wat we weten
is dat ze rond de 21 was toen haar vaders jonge collega haar ten huwelijk vroeg.
Blaricum
Jan Zoetelief Tromp had in de voorgaande jaren langzaam maar zeker naam
gemaakt en hij verkocht meer dan behoorlijk, zo eind jaren 90 van de 19e eeuw.
Hij kon zich dan ook een huwelijk (en een gezin) permitteren. Met de felicitaties
(en de aan hen voor de gelegenheid opgedragen ets ‘De Zaaier’) van de bekende kunstenaar Jan Toorop en met Mesdag als getuige trouwen Jan en Marie op
11 april 1899 in Den Haag. Kort daarna, op 21 mei van dat jaar, schrijven ze
3

Op Blommers’ indrukwekkende grafmonument op Oud Eik en Duinen in Den Haag, van de hand van
Charles van Wijk, staat 1844 als geboortejaar. Dat klopt niet: hij was van 30-1-1845. Opmerkelijk foutje.
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zich in Blaricum in. Hoe ze
hier terecht kwamen is niet
helemaal duidelijk maar in
die tijd was het Gooi natuurlijk wel ‘the place to be’ voor
zo ongeveer iedereen die een
kwast kon vasthouden. Vermoedelijk had Jan hier dan
ook collega’s wonen die hij
uit zijn Amsterdamse opleidingsperiode kende. Evert
Pieters bijvoorbeeld, die toen
Evert Pieters in zijn atelier aan Achterom 13, poserend voor
een tijdje in de ‘Oude Brou- eigen werk van strand en schelpenvissers in Katwijk waar
werij’ woonde en werkte, op hij ook een atelier had.
wat nu Torenlaan 7 is. Ook Co Breman had daar gezeten en in later jaren was
het de woning van de kunstschilder W.F.G. Jansen. Pieters -even een zijsprongetje- liet een paar jaar later aan Achterom 13 het bekende pand ‘Aze ick kan’4
bouwen, vanwege de later aangebrachte gevelsteen ook wel ‘het huis met de
witte olifant’. Onder anderen het kunstenaarsechtpaar Henri en Epi van de Velde, de Ten Harmsen van der Beeks (bekend van ‘Flipje van De Betuwe’; ouders
van dichteres Fritzi) en natuurlijk Marten Toonder en zijn Phiny Dick (Afine
Kornélie Dik) hadden er voor kortere of langere tijd hun atelier en onderkomen.
Waar het nieuwbakken echtpaar Zoetelief Tromp-Blommers in ons dorp ging
wonen is niet helemaal duidelijk. Van de ‘Registers van ingekomen personen’ in
het archief van de Gemeente, waarin dat gewoonlijk wordt vermeld, ontbreken
nou net de jaren 1899 en 1900 (zoals er veel lijkt te zijn verdwenen of vernietigd). Een bijzinnetje in een biografie van de al eerder genoemde W.F.G. Jansen
duidt op een verblijf op Torenlaan 7. Mogelijk hebben de Zoetelief Tromps dat
gehuurd of hebben ze er kort bij Evert Pieters ingewoond, wachtend tot ze het
huis konden betrekken dat ze even verderop lieten bouwen. Niet duidelijk is of
het benodigde kapitaal voor de bouw van die kapitale villa uit de verkoop van
Jans werk kwam, voor een deel uit de erfenis van zijn twee jaar eerder vrij jong
overleden vader of dat zijn niet onbemiddelde schoonvader Blommers bijdroeg.
4

Eerste steen gelegd op 6 maart 1902 door Pieters’ 2 jaar en 9 maanden oude zoontje Jules Everard; naar
het schijnt heeft ook Torenlaan 7 eind 19e eeuw de naam ‘Aze ick kan’ gedragen.
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In elk geval: het geld, naar schatting toch rond de fl. 10.000,- was er en het ‘landhuis met atelier’ werd in de loop van 1899 opgeleverd. Waarbij ik moet aantekenen dat andere bronnen (bijvoorbeeld het ‘Overzicht van beeldbepalende panden
gemeente Blaricum’) het houden op 1901, 1924 (het landelijk OZB-register) of
zelfs 1954. Maar gezien de aan het begin van dit artikel genoemde advertentie
uit oktober 1899 kan de conclusie geen andere zijn dan dat villa Thea al in dat
jaar door het ‘kleine, deftige gezin’ werd bewoond. ‘Thea’ heette het pand dus;
de architect W.C. Bauer tekende voor het ontwerp terwijl de tuin van de hand
was van D.F. Tersteeg, tuinarchitect. ‘Thea’, naar Thérèse, het jongste zusje van
de vrouw des huizes. Ik stel mij zo
voor dat het dan 7
jarige kleine meisje, dat de nodige
vertedering zal hebben gewekt bij het
jonge, trouwlustige
stel dat op het punt
stond een eigen gezinnetje te stichten,
bruidsmeisje was op
hun bruiloft. En dat
ze aan háár dachten
toen ze een naam
Het gezin Zoetelief Tromp in Blaricum, onder de kastanje.
voor hun nieuwe
huis moesten verzinnen. Zou ze de eerste steen hebben mogen leggen? Thérèse.
Ze moet bijzonder zijn geweest, bijzonder geliefd binnen de familie in ieder
geval. Want ook vader Blommers gaf de villa die hij, ook in 1899, liet bouwen
aan de boulevard in Katwijk, haar naam. Dat Jan en Marie ook nog een van hun
dochters naar tante Thérèse noemden wekt dan ook geen verwondering. Zes
kinderen, kregen ze tussen 1902 en 1914 onder wie één zoon, Ben die, samen
met zijn zusjes Hette, Erica en Théa (de roepnaam van Thérèse), moeder Marie,
een dienstbode en hun hondje Billy is afgebeeld op bijgaand doek uit ongeveer
1910.
De dochters Marijke (het meisje rechts op de foto aan het begin van dit artikel)
en Wytske moesten toen nog geboren worden. Théa, de kleinste van de vier, zou
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niet ouder dan zeven worden. Ze stierf in 19165. Ontroerend is de aantekening
van vader Jan -na haar dood gemaakt?- bij een stilleven met rozen: ‘door Thea
geplukt’. Dat stilleven lijkt hij als uitgangspunt te hebben genomen voor zijn
‘in memoriam’ voor haar, een stilleven met rozen -waarvan een geknakt- en een
portretje. Het geheel zonder enige kleur6. Zoetelief Tromp heeft meerdere stillevens gemaakt. Voor een stokdove schilder een wonderlijke benaming, zo merkt
zijn kleinzoon Ewout op. Immers, Jans wereld ‘was altijd stil’, ‘hij had een stille
wereld’. Het ‘liefste wat hij zou horen’ zei hij eens tegen z’n kinderen, was ‘de
stem van hun moeder’. Hun eigenlijk wel harde reactie luidde ongeveer: maar
goed dat je haar niet horen kunt, dan hoor je ook haar ‘razen en tieren’ niet. Dat
zijn Ietje -zo noemde hij haar- soms raasde en tierde, Jan wilde het niet geloven.
Aan zijn gehoor had ook het Rotterdamse Instituut niets kunnen doen maar hij
had daar wel goed leren liplezen. Dochter Hette, die ’s avonds wel eens met
hem ging wandelen, memoreert dat ze een lantaarnpaal moesten opzoeken als
ze iets tegen haar vader, door zijn kinderen trouwens met ‘Jan’ aangesproken,
wilde zeggen. Spreken kon Zoetelief Tromp overigens wél, behoorlijk, goed te
verstaan zij het met een wat holle stem; ‘wat praat jouw vader raar’, kregen de
kinderen soms toch van hun vriendjes te horen.
Afgezien van het donkere gelegenheidsstilleven voor Théa dat natuurlijk niet
voor de handel bestemd was, was Zoetelief Tromp een kunstenaar met een over
het algemeen mooi, licht, vrolijk kleurenpalet. Zijn modellen en zijn inspiratie
vond hij vrijwel altijd in
zijn directe omgeving:
Marie, zijn kinderen (in
later jaren zijn kleinkinderen) de velden rond
Blaricum en het strand
bij Katwijk aan Zee
waar de oude Blommers
en ook Jan Toorop zijn
villa had. De Zoetelief
Tromps trokken daar
eveneens naar toe. Vanaf Wandelende kinderen met lammetje bij Blaricum.
5
6

Ze werd, zeer uitzonderlijk in die tijd want wettelijk niet toegestaan, gecremeerd in het twee jaar eerder in
gebruik genomen crematorium Driehuis-Westerveld.
Het is, onder meer dan 500 van zijn werken, te vinden op de site van de Stichting Jan Zoetelief Tromp.

2237

omstreeks 1905 huurden ze er ’s zomers de villa Saskia en Jan schilderde er, behalve talrijke genoeglijke strandtaferelen ook het leven van de vissersbevolking.
Vooral voor de schelpenvissers had hij oog. Bekijk je een overzicht van zijn
werk dan valt de variatie op een wat beperkt aantal thema’s op. De gezinstaferelen, vrijwel altijd met een klein dier (het gezinshondje, een geitje, een lammetje)
-hij moet dol op kinderen geweest zijn; niet altijd is duidelijk of de afgebeelde
kinderen zijn eigen (klein-)kinderen zijn of niet-, de portretten, de al genoemde
schelpenvissers, vele malen zijn ze, steeds iets anders, door hem vastgelegd.
‘Zonnig’, zo zou ik veel van zijn werk (tekeningen, aquarellen olieverfschilderijen) willen typeren. Zijn werk ‘doet ons terugdenken aan betere tijden, aan het
vroeger van Ot en Sien’, lees ik op de site van ‘Studio 2000’ in Blaricum. Ik kan
me daar in vinden.
Het werk van Zoetelief Tromp verkocht heel goed; naar Amerika, Canada, Engeland. Maar zo na de eerste wereldoorlog zakte de markt in. Zozeer dat villa Thea
moest worden verkocht7 en
de door Marie in 1920 uiteindelijk aangekochte villa
Saskia in Katwijk definitief
werd betrokken. De markt
herstelde zich niet en in
de hoop dat het elders beter zou gaan vertrokken de
Zoetelief Tromps eind jaren
twintig naar Breteuil-surIton in Normandië waar ze
introkken bij zoon Ben die
daar een kippenboerderij
Jan en Marie Zoetelief Tromp- Blommers.
was begonnen. Jan bleef er
gewoon doorwerken (dat hij zelf kippenfokker werd, zoals ik ergens las, dat
is onzin), maakte bloemstillevens en familie- en kinderportretten maar storm
liep het niet: de handel wilde eigenlijk alleen het ‘oude’ werk uit Blaricum en
Katwijk dat het ook tegenwoordig nog heel goed doet met veilingprijzen van
tienduizenden euro’s tot boven de ton.
7

Vele jaren later zou Bernard Haitink er een aantal jaren wonen; ‘bijzonder dat een groot musicus in het
huis heeft gewoond dat gesticht is door iemand die geheel doof was’ mailde kleinzoon Ewout van der
Dussen me.
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Gescheiden van hun
kinderen die op Ben
na in Nederland verbleven, kwamen Jan
en Marie in Frankrijk
WOII door. Tot aan hun
dood zijn ze daar gebleven. Na bijna 50 jaar
samen te zijn geweest
overleden ze -Marie op
13 mei 1946, Jan op
28 september 1947- in
Breteuil-sur-Iton. Ze Blaricum: Jan met zijn Ietje, twee dienstmeisjes, drie van hun
liggen naast elkaar be- kinderen en Billy, hun vaak op zijn schilderijen afgebeelde hondje.
graven op het kleine kerkhof van St. Denis de Behelan dat vanuit Jans atelier
in hun huis ‘Le Tournesol’ (de Zonnebloem) zichtbaar was. Op de buitenmuur
daarvan herinnert een gedenkplaat aan de ‘Artiste Peintre Néerlandais’ die er
bijna twintig jaar woonde. Of ze na hun vertrek uit het Gooi nog ooit in Blaricum
zijn geweest, ik weet het niet. Blaricum, waar ze met het deftige, maar ten slotte
niet meer zo kleine gezin een ruime 15 gelukkige jaren hebben doorgebracht.
Zoals dochter Marijke in haar dagboek schreef: ‘Wij hadden een goed leven in
Blaricum, een prachtig huis, begroeid met gele rozen, een grote tuin, een ezel en
een ezelwagen en veel personeel, ook omdat mijn moeder veel hielp bij vader in
het atelier, vooral bij boerenkinderen als model’. Blaricum, ook het dorp waar
ze afscheid moesten nemen van ‘onze lieve Théa’. Wat van die tijd rest is de riante villa aan Torenlaan 13 en een groot aantal werkelijk prachtige schilderijen.
Ron van den Berg, juli 2018
Met hartelijke dank aan dhr. E.F. van der Dussen, kleinzoon van het echtpaar Zoetelief Tromp,
zoon van hun dochter Marijke, voorzitter van de Stichting Jan Zoetelief Tromp, voor zijn mails met
onmisbare informatie en zijn toestemming om naar believen gebruik te maken van de gegevens
en de afbeeldingen op www.janzoetelieftromp.nl

Kleinzoon Ewout van der Dussen houdt op dinsdag 9 april 2019 een lezing
over zijn grootvader Jan Zoetelief Tromp in het onderkomen van de HKB.
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Over winkels gesproken…
‘De Veen’ geschiedenis van de slagerij Meentweg 2 Blaricum

Het is op een prachtige zomerdag die 14e augustus 1885 dat er in Wilnis in
het gezin van Anthonius de Veen, landbouwer te Benschop en Pieternella
Honkoop, weer een zoon ter wereld komt. Hij is een van de 14 kinderen, een
kind dat met vijf anderen uit het gezin de volwassen leeftijd zal bereiken, een
kind dat ik zou leren kennen als mijn opa.

Jacobus Johannes
de Veen (Kobus).

Cornelia de Graaff.

Het wordt 1914 en Kobus wordt ook opgeroepen (staand links mèt klompen).
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Familieboerderij in Wilnis.

Vlnr Anna, vader Kobus, Antoon, Nelly,
moeder Cornelia, Theo.

Mijn opa, Kobus de Veen, herinner ik me als een vriendelijke man met prachtige
staalblauwe ogen, charmant. Hij trouwt in 1912 de tien jaar oudere, knappe maar
vooral lieve vrouw, mijn oma: Cornelia de Graaff.
Van 1914-1918 is hij ‘onder de wapenen’ geweest in Fort Rijnauwen bij Utrecht.
Uit het huwelijk met Cornelia de Graaff worden vijf kinderen geboren: Antoon,
Theo, Nelly, Anna en wederom een Antoon de Veen (het eerste kindje Antoon
verdrinkt op 3 jarige leeftijd in Harmelen. Zijn later geboren broertje wordt naar
hem vernoemd).
Het gezin verhuist in 1918 van Wilnis naar Harmelen. Zij hebben daar een goede
tijd, al is er het drama van het verdronken oudste zoontje. Kobus is inmiddels een
well-to-do veehandelaar, een man met een sociale inborst. Doordat hij borg staat
en te goed van vertrouwen is raakt hij echter in 1926 financieel aan de grond.
Verhuizing naar Blaricum
Uiteindelijk besluiten zij om een andere weg in te slaan en verhuizen in 1926 naar
Blaricum. Het gezin komt te wonen in een boerderij op de Langeweg 15.
Opnieuw volgen er zware tegenslagen. Cornelia, zijn vrouw, wordt ziek en dan is
er ook nog ziekte onder de koeien. Er is geen verzekering.

Boerderij Batenstein in Harmelen.

Een bestelboekje.
Vlnr staand: Antoon, Bep.
Vlnr zittend: Nelly, Kobus, Anny, Theo.

De kinderen De Veen, Antoon,
Nelly en Anny in lichte en de
meisjes Van Breemen in donkergekleurde jurkjes. De foto
is genomen achter de boerderij op de Langeweg 15. De
schuur met luikje staat er nog.
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Zijn neef, Hein Miltenburg is werkzaam als slager in een slagerij gevestigd op
Langeweg 11 (nu woonhuis hoek Meentweg/Langeweg) te Blaricum.
Zie ook de ‘Langeweg lezing’ in DEELgenoot 71 van Voorjaar 2013 met afbeeldingen van beide panden rond 2010.
Langeweg 11: ‘De bouwvergunning voor het huis met de mansardekap is
afgegeven in 1908 aan de heer L. Rokebrand. De aannemer was L.C. Ter Berg uit
Hilversum. Vermoedelijk is er een tijdje een winkel in gevestigd geweest, wat blijkt
uit de aanwezigheid van een rookoven en pekelbaden in de kelderruimte.’

Verhuizing naar Meentweg 2
Hein Miltenburg is in dienst van Jan van Breemen. Met hen gaat mijn opa in
zee. In 1929 verhuist het gezin van de Langeweg naar de Meentweg 2. Van Breemen heeft daar een pand laten bouwen als nieuwe slagerij. Hij verkoopt het pand
aan Hein Miltenburg en Kobus de Veen. Aangezien Kobus niet over de vereiste
slagerspapieren beschikt haalt hij zijn oudste zoon, Theo, mijn vader, van de RK
H.B.S. Alberdingk Thijm, Emmastraat, Hilversum. Zo regelde men dat. Op deze
manier kan Theo zijn steentje bijdragen/ervaring opdoen in de slagerij en tevens
de opleiding volgen aan de Slagersvakschool te Utrecht.

Cor, Ko en Lucia de Veen.

1932: beste examinandus van de
Slagersvakschool.

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij J.J. de Veen & Zn.
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Helaas overlijdt mijn oma in 1930 aan hartfalen en blijft opa achter met vier vrij
jonge kinderen. Gelukkig is daar enige jaren later de tien jaar jongere Huberta
Lucia (Bep) van der Vooren met wie hij in 1933 trouwt. Samen krijgen zij in 1934,
1937 en 1938 nog drie kinderen, Cor, Ko en Lucia de Veen, mijn ooms en tante.
Start slagerij De Veen
Zoon Theo doet examen, is zelfs de beste examinandus van de Slagersvakschool
en kan met het diploma op zak als slager fungeren, werk waar hij veel plezier in
vindt. Nu kan Kobus de zaak overnemen van Hein Miltenburg. Dat gebeurt in
1932. Behalve gewerkt wordt er ook veel plezier gemaakt. Theo zet regelmatig de
bloemetjes buiten samen met een aantal goede vrienden en vriendinnen. Hamdorff
in Laren en Hotel Vita Nova zijn populair.
Ook verricht mijn vader Theo, zo lees ik in de jubileumuitgave 1945-1975 van
B.V.V. veel werk in de eerste moeilijke jaren van de vereniging, toen nog RK
B.V.V. Hij zal daarvoor later het erelidmaatschap aangeboden krijgen.
De tijd verstrijkt. Donkere jaren komen er voor de hele wereld al is er voor Theo
persoonlijk een lichtpuntje. Een van zijn vrienden, Nico van Galen wonende op
het Huizerhoogt, is getrouwd met Rie van der Beek. Zij worden ouders en dan

Truus Gielen, Jan Vos, Theo de Veen.

1947: Trouwfoto Theo en Leny de Veen.

Staand vlnr Jan Vos, Theo de Veen, ? ,Gijs
Rokebrand, ?, ?, ?, Henk de Graaf. Zittend: ?

Vlnr: de kinderen Lia, Ton en Jan de Veen.
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komt daar nichtje Leny van der Zijden, dochter van een poelier uit Scheveningen,
kraamhulp verlenen. Boodschappen worden gedaan en tja dan komt de Modelslagerij J.J. de Veen in beeld. Theo is zeer gecharmeerd van Leny en na enige jaren
brieven schrijven en bezoekjes afleggen in Scheveningen is het eindelijk in 1947
zover, ze trouwen en worden enige jaren later de ouders van Lia, Ton en Jan de
Veen.
Lia van Dijk-de Veen

KRONIEK
Ca. 1914 Jan van Breemen (slager, caféhouder en projectontwikkelaar) begint een slagerij in
het pand Langeweg 11, hoek Meentweg.
Ca. 1920 Jan van Breemen laat een dubbel winkelpand en woonhuis bouwen aan de Dorpsstraat, hoek Meentweg (tegenwoordig: Traiteur Cucina da Bruno) en zet de slagerij
voort in het pand waar voorheen groenteboer Beek gevestigd was (tegenwoordig:
Bloemenwinkel ‘Bij Jelle’). De tuin van dit pand liep door tot aan de Burgemeester
Heerschopweg.
1922
Jan van Breemen besluit op de Meentweg 2 een pand te laten bouwen door aannemer Ep Rigter, Eikenlaantje. Dit alles voor ƒ12.600,-. De slagerij wordt bekend als,
ja daar komt ie, -hou je vast: ‘Hygiënische Electrische Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij’. Werknemers: Hein Miltenburg en Jo Koekenbier.
Er waren strubbelingen met de burgemeester Klaarenbeek over de rooilijn van het
huis die te ver naar de Meentweg opgeschoven zou zijn. In de gemeenteraad steunden de boeren echter Jan van Breemen.
1924
In de tuin van Meentweg 2 laat Jan van Breemen de sigarenwinkel annex knip- en
scheersalon van Töpfel bouwen.
1926
Slachtschuur/rookhok en bergplaats worden verbouwd/uitgebreid.
1929
Slagerij wordt overgenomen door Kobus de Veen en neef Hein Miltenburg (Jan van
Breemen is dan een hotel-café Parkzicht aan de Naarderweg begonnen. Naast het
hotel-café werd in 1938 eveneens op de in bezit zijnde grond van Jan van Breemen,
garage Keijer gebouwd).
1932
Slagerij wordt overgenomen door Kobus de Veen. Zoon Theo is officieel slager.
1933
Verbouwing. De koelkast (met staven ijs) wordt verplaatst zodat de voordeur loos
wordt.
1958
Theo de Veen neemt de slagerij van zijn vader Kobus over.
1959
Eerste grote verbouwing van de Meentweg.
1967
Tweede grote verbouwing. Wat een prachtige zaak.
1972
Theo de Veen overlijdt heel onverwacht op 6 augustus.
1972
Op 1 september gaat André Nieuwendijk de zaak runnen.
1987
André Nieuwendijk overlijdt onverwacht.
1987
Slager Gertjan Snoek.
1990
Slager Jan Koot.
1996
Slagerij Jan Koot sluit en dit betekent het eind van het slagersbedrijf op Meentweg
2. Er wordt opnieuw verbouwd.
1997
Cateringbedrijf annex traiteur Peter Mastenbroek begint.
1999-heden Vishandel Blaricum.
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Voorkant van de bestelkist. Deze
stond voorop de transportfiets en is
nog steeds familiebezit.

1922: Hein Miltenburg, Jo Koekenbier, rechts
Kobus en Theo, ca 16 jaar (met transportfiets).

Theo en zijn vader Kobus

Theo, even naar achteren
mèt sigaret. Het bleef heel
lang gewoon om asbakken
in de winkel te hebben.

1959: Wethouder
de Klerk verricht
de opening en
moeder Kee de
Graaf staat de
heren terzijde.

1967: Tweede grote verbouwing.
Wat een prachtige zaak.

1999 tot heden: Vishandel Blaricum.
Het pand is nog steeds familiebezit.
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Middenstandskinderen van Meentweg 2
Op de vorige pagina’s heeft Lia van Dijk-de Veen, rijk geïllustreerd, de geschiedenis van slagerij De Veen verteld. Hieronder vult ze die aan met meer
persoonlijke herinneringen: die van haar tante Luus en haar ooms Cor en Ko
(kinderen uit het 2e huwelijk van Kobus de Veen, met Bep van der Vooren)
worden gevolgd door die van haar zelf en haar broers Jan en Ton (kinderen
van Theo de Veen en Leny van der Zijden). Twee generaties Blaricumse slagerskinderen aan het woord.
Nog altijd, vertelt Lucia Kok-de Veen (mijn tante Luus) ken ik het uit mijn hoofd:
3337. Het is het telefoonnummer van onze slagerij op Meentweg 2, waar ik geboren ben en, de eerste 16 jaren van mijn leven, getogen. Een fijne jeugd heb ik daar
gehad waarbij de drukte en de zorg van een zaak niet op de voorgrond stonden. Ik
groeide op tussen zes volwassenen en twee broertjes, er was altijd reuring, altijd
iemand thuis en altijd gezelligheid. ‘s Zondags mochten we in de schone winkel
spelen, witte lakens over de hakblokken, de prachtige zilverkleurige kassa, dat
enorme handvat aan de grote bruine koelkastdeuren en de deur naar de diepe kelder. We mochten nergens aankomen maar speelden winkeltje. Vooral het kleine
uitschuifraampje naar het kantoortje was spannend. Daar hing tussen twee kastjes
de zwarte bakelieten telefoon met draaischijf en één keer in het jaar mocht ik bellen naar mijn grote zus Nellie in Haarlem om Zalig (we zijn katholiek) Nieuwjaar
te wensen. We konden er ook heerlijk buitenspelen met de hele buurt, Gert en Agnes Töpfel, de broertjes Sertons, Maas, Schadee, Henk en Trijnie Bout. Op straat
ballen en eindeloos rovertje spelen. Tot in de tuin van
Klaas Zeegers toe. En wat was het gezellig ’s zomers,
als de deur wijd open stond voor nichten en neven die
bij ons vakantie vierden. Een goede herinnering heb ik
aan ‘Buur’ die iedere dag bij ons kwam eten. Hij was
geboren in de Jordaan in Amsterdam en had prachtige verhalen daarover. Zijn eigenlijke naam was CanDe Bel 15-7-1938.
ne Meijer (zijn nichtje was de bekende operazangeres
Cora Canne Meijer). Zijn zaak heette ‘De Glanzer’, een fijnstrijkerij waar onder
meer boorden werden gewassen, gesteven en gestreken. Want die zaten niet aan de
overhemden vast maar werden daar met boordenknoopjes aan bevestigd. ‘Buur’
Canne Meijer was driemaal weduwnaar, zijn derde vrouw was in 1941 overleden.
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Met zijn zoon woonde hij in het pand Dorpsstraat 1 naast de groentehandel van
Beek. Met een difterie-epidemie in 1942 verloor hij ook nog eens die zoon, Joop,
van net even twintig jaar oud. Vanaf die tijd at ‘Buur’ Canne Meijer elke dag zijn
warme maaltijd tussen de middag bij ons. Denk trouwens maar niet dat we biefstuk en ham aten; de goedkoopste vleeswaren op brood, leverworst en gekookte
worst en een keer in het jaar dan wel die biefstuk, met Kerstmis na de nachtmis.
Samen
Samen spelen, samen delen en samen leven hebben mij in die prachtige slagerij
in die gezellige buurt een jeugd gegeven met dankbare herinneringen; én samen
werken. Zo werden ‘s zondags de rekeningen opgemaakt. Luus haalde dan de nota’s die op alfabet gesorteerd lagen er uit, Cor en Co schreven de nota’s uit terwijl
vader Kobus het afgeleverde dicteerde. Ook later toen ze al verhuisd waren naar
de 2e Molenweg heeft Ko’s vriendin die taak nog vervuld.
Mijn oom Cor herinnert zich, net als tante Luus, een onbezorgde en veilige jeugd.
“Als ik voor de oorlog met mijn vader op de fiets bestellingen ging wegbrengen
mocht ik vóór op de stang zitten en dan had ik net als hij een wit slagersjasje aan.
Mijn broer Theo, die de zaak later overnam, werkte toen in de winkel en ook mijn
andere broer, Antoon, zat in het vak. Die werkte als slager in Wilnis. Dan had je
nog mijn zussen Nellie, die thuis mijn moeder hielp en Annie die bij een Larense
familie in dienst was”.
“In de oorlog waren vlees en vleeswaren alleen te verkrijgen tegen inlevering van
distributiebonnen. Dit om iedereen een gelijke hoeveelheid te geven in verband
met de schaarste aan voedingsmiddelen. De ingeleverde bonnen moesten we op
met stijfsel ingesmeerde vellen papier plakken.”
“De Sint Bernardusschool werd, ik dacht in 1944, gevorderd door de Duitse
Wehrmacht. Er stond een wacht bij de poort aan de Kerklaan. We gingen daarna
naar school in een boerderij, in de zomer op de deel: bij boer Rozendaal, hoek
Capittenweg/Kerkpad, in de voorkamer van Bakker aan het Fransche pad, bij café
Vos (nu Bellevue) of in een barak op het terrein van de Singers op Torenlaan 50.
Of we hadden geen school en speelden rovertje buiten met de buurtgenootjes,
zelfs onder spertijd. Dan mochten volwassenen niet op straat komen maar kinderen hadden geen problemen. We speelden soldaatje met een houten geweer en een
oude pan op ons hoofd. De schuur waar soms tijdelijk een koe of een kalf gestald
werd voor de slacht, was dan de gevangenis.
Tussen de oprit van Dirk Beek en Meentweg 2 stond een muurtje dat we gebruik2247

ten als evenwichtsbalk, we zaten erop te chillen en het was een perron voor de
‘trein’ waarmee we het blok omreden, via het laantje van Töpfel, groenteboer Van
Hoven, Jan Vos de boekhandel, familie Sertons, Klaas Zeegers, groenteboer Beek
en natuurlijk ‘de Glanzer’ van ‘Buur’. We gebruikten daarvoor een kar van Gert
Töpfel en de kar die mijn vader door Ep Rigter had laten bouwen. Soms werden
die aan elkaar gekoppeld naar het voorbeeld van de Gooische tram die door het
dorp reed. Na de oorlog legden we op de rails daarvan wel een zinken cent uit de
oorlog die na passage van de tram een mooi zilveren plaatje geworden was.”
Henk van den Brink
“Vlak voor de oorlog” vervolgt oom Cor, “kregen we er een huisgenoot bij: Henk
van den Brink. Hij hielp Theo in de winkel, slachtte, maakte worst, ging bij de
klanten langs om bestellingen op te nemen en af te leveren. En hij hielp mijn vader
in de groentetuin achter de boerderij van ‘Buur’ Canne Meyer van Middenweg 4
(die was daar vanuit de Dorpsstraat naar toe verhuisd); nu staat daar een dubbel
woonhuis. Ze verbouwden er snijsla, spinazie, bonen, snijbiet, tomaten etc. Mijn
moeder bereidde die voor de maaltijd, of verwerkte die, samen met Nellie, door ze
te wecken of in te leggen in bakken met zout.” Tante Luus: “in de slagerij was hij
een grote steun voor mijn vader terwijl hij ook mijn moeder hielp met zware klussen. Elke maandagmorgen stond hij voor dag en dauw op om het wasfornuis aan
te steken, dan konden de sloven en jasjes vol vet en bloedvlekken alvast weken.”
Van den Brink, die in 1943 de opleiding tot slager volgde en zijn vakdiploma
haalde, trouwde later, in 1948, met de uit de Achterhoek afkomstige Annie Eskes.
Tante Luus: “Drie jaar was ik toen de oorlog uitbrak en de spanning van die jaren
moet ik wel gevoeld hebben. Want op de vliering hadden we wisselende onderduikers zoals, vanwege de dreigende Arbeitseinsatz, Henk van den Brink. Onder
mijn bed lag een vluchtkoffertje, in mijn slaapkamerraam zat een kogelgat. Bij een
bombardement moesten we tegen de gangmuur gaan staan. Maar het saamhorigheidsgevoel was groot en dat maakte veel goed.” Dat kogelgat waar ze van rept,
kwam daar door een rondlopende Duitser die door de verduistering heen het licht
van een kaars zag. En zonder pardon duidelijk maakte dat dat niet de bedoeling
was. Tante Luus weet nog dat ze de volgende ochtend wakker werd, de zon naar
binnen scheen en dat ze de stralen in zo’n mooie sterrenvorm zag geprojecteerd.
Lief hè, zo’n ervaring van een meisje van 5 of 6 jaar.
Na de oorlog, toen er weer geslacht kon worden, in de schuur, wachtten wij de
bons van de omvallende koe af en dan gingen we kijken naar het verdere verloop.
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Nu krijg ik bij het zien van een zielig dier al een brok in mijn keel. Ik zie het nog
voor me: Henk van den Brink die het bloed opving en met zijn arm in de emmer
roerde om het stollen tegen te gaan; zijn behaarde arm vol rode belletjes.
Want er werd, als gezegd, thuis geslacht: koeien, varkens en kalveren. Oom Cor:
“Het slachten van een kalf kon ik niet aanzien. De blaas van een varken, kregen
we mee om, opgepompt, mee te voetballen of in de carnavalstijd een rommelpot
mee te maken. De blaas werd over een pot gespannen en een stokje werd middenin
door het vel gestoken en opgebonden. Als er met een natte hand over de stok gewreven werd gaf dat een heel apart geluid. Daar zongen we een liedje bij:
Rommelpotterij, rommelpotterij
Geef me een centje dan ga ’k weer voorbij
‘k heb geen geld om brood te kopen
Daarom moet ik met de rommelpot gaan lopen.
Rommelpotterij, rommelpotterij
Geef me een centje dan ga ’k weer voorbij”
Zelden onder elkaar
Evenals mijn ooms en mijn tante kijken mijn broers (Jan, Ton) en ik terug op
een gelukkige jeugd: een heel groot kapitaal. Hoe wij, de jongere generatie (van
rond de 70) die tijd hebben ervaren? Nou, het was aanpakken geblazen daar op
de Meentweg 2, een pand met letterlijk en figuurlijk een solide basis, een dak dat
ons beschermde en voor warmte en stabiliteit zorgde. Dat dak en alles wat ermee
in connectie staat, zei mijn vader, moet wel onderhouden en betaald worden. Dat
doen we met z’n allen… jazeker, we voelden het al aan, aanpakken, handen uit
de mouwen steken maar ook veel plezier hebben want oh wat is er veel gelachen.
Geen dag was hetzelfde, er was altijd wat te beleven.
Veel personeel kwam van ver, uit Noord-Holland, Groningen of Overijssel. Een
dienstmeisje en een of twee knechten, zo werden medewerkers toen genoemd,
woonden bij ons in. Ze hebben ons leren klaverjassen, vertelden verhalen, kortom
wij hadden veel plezier met de meesten van hen. In het weekend vertrokken ze
soms naar huis maar vaak bleven één of twee van hen over, het was voor ons bijna
een unicum als we alleen met ons eigen gezin waren.
Via het Leger des Heils kwam er zo heel af en toe een dienstmeisje in huis maar
dat werd meestal geen succes. Zo was er een die klikken, in woord en daad, hoog
in het vaandel had staan. Daardoor werden mij ooit de kermisdagen door mijn
nog jonge neusje geboord: omdat ik de dame in kwestie had geplaagd moest ik
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die drie dagen, de mooiste van de zomer, voor straf binnen blijven (mijn moeder
zal vrij wanhopig zijn geweest omdat er blijkbaar lastig aan een goed dienstmeisje
te komen was). Ook via de kinderbescherming kwamen er in de grote vakantie
kinderen logeren, meestal uit Amsterdam. Sommigen daarvan waren meer dan
avontuurlijk, iets wat wij uiteraard spannend vonden; onze ouders waren minder
enthousiast.
De kermis stond toen, net als nu, in het midden van het dorp. Kermislui kwamen
aan de deur, vroegen of ze konden aansluiten op de stroomvoorziening van de
zaak. Dat mocht. Mijn vader besloot om tijdens deze dagen kroketten te gaan
verkopen. Die werden uiteraard zelf gemaakt wat de nodige stress opleverde. Ons
zeer appetijtelijk uitziende Duitse dienstmeisje Marlene, moest aan de zaak worden uitgeleend om de nodige broodjes kroket-omzet binnen te halen. Jan van Boheemen die elke dag de broodjes bracht was niet weg te slaan. Tot hij dacht via
de achterdeur een vis-à-vis te regelen met de dame in kwestie. Waar hij niet op
had gerekend was onze hond. Jan moest niet alleen sprinten maar ook springen,
het vrij hoge hek was achter hem in het slot gevallen en de hond zat ‘m achter
z’n broek. Wij stonden in de keuken en gierden het uit, hadden nooit gedacht dat
iemand zo hoog kon springen.
Kalfje
Rond 1956, ik was toen 7 jaar, kwam de Hongaarse vluchtelingenstroom op gang.
Mijn ouders vingen toen een Hongaarse mevrouw en haar dochtertje op. Moeilijk
soms omdat het jonge meisje om heel veel aandacht vroeg en, naar mijn idee, heel
erg werd verwend. Tja, wat wist ik van die ellende die die stakkers hadden moeten ondergaan. Na een aantal maanden zijn ze vertrokken naar Amsterdam, voor
iedereen toch een opluchting.
Ook ik heb, net als mijn tante en mijn ooms, de nodige herinneringen aan het
slachten. Dat werd toen meestal gedaan door Cor Boog, van hotel/café ‘Lucky
Home’ naast het voetbalveld aan de Naarderweg, en Henk van den Brink, trouwe
medewerker die vanaf 1933 tot 1958 bij ons werkte. Mijn vader hanteerde het
schietmasker. Als er weer een kalfje geslacht moest worden was ik als klein kind
soms heel verdrietig. En op een keer vroeg ik daarom “pap, dat is zó zielig, mag
het kalfje niet terug naar de wei?” waarop mijn vader antwoordde: “en meisje, jij
vindt toch ook een krentenboterham lekker op zondag en je wilt toch ook wel eens
naar de dierentuin? Dat gaat niet meer als we niet verkopen wat de klanten lekker
vinden”.
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Met varkens had ik minder medelijden die waren een beetje eng. In onze fietsenschuur was er een hok voor ze gemaakt maar op een of andere manier braken ze er
nog al eens uit, ze voelden aan dat het niet de goede kant op ging en waren natuurlijk in paniek. Wij zaten dan met half opgegeten zadels of andere beschadigingen.
Kregen we in de grote vakanties neefjes en nichtjes uit Den Haag of Haarlem te
logeren dan waren die ook zeer geïntrigeerd door het fenomeen slachten. Van mijn
vader mochten we dan, op afstand, toekijken.
In de slachtschuur bevond zich een rookhok. Daar werd de muisjes gerookt, het
‘rookvlees’ (het stuk rundvlees dat aan de achterkant van de koe zit, tussen de
platte en de bovenbil). Verder werd er worst gemaakt: gekookte worst, leverworst,
bloedworst, hoofdkaas, saucijsjes. Klanten kwamen uit Amsterdam speciaal voor
de leverworst! Rosbief bakken gebeurde weer in de woonkeuken. Om het stuk
vlees goed te braden, niet te droog, niet te rauw dat was een kunst die mijn moeder
beheerste.
Rond 1958 stopte het thuis slachten. Op maandag en woensdag kwamen er vleessjouwers van het abattoir Bussum, grote sterke kerels met capuchon, in het wit
gekleed of wat daarvoor moest doorgaan. De slagerij was onderkelderd. In grote
gemetselde en betegelde bakken werd het vlees (pekelvlees en zijden spek) gepekeld en stond voorraad incl. ook de papieren zakken voor vlees- en vleeswaren.
Verpakking waar we nu wellicht weer naar terug gaan.
Woensdag, gehaktdag
Voor mijn moeder betekende de maandag net als voor veel huisvrouwen, de wekelijkse wasdag. Er stond een immens fornuis in de wasschuur dat ’s ochtends
heel vroeg al werd aangestoken. In en buiten de schuur stonden een stuk of zes
teilen waarin de was gespoeld werd, waarna alles door de wringer en centrifuge
ging. Gelukkig voor mijn moeder was daar op een gegeven moment haar ideale
washulp, de ‘Miele’. Maar de slagersjassen werden altijd door wasserij ‘De Witte
Meeuw’ gewassen en gesteven.
De dinsdag was gereserveerd voor strijken en verstellen, samen met het dienstmeisje. Voor ons altijd gezellig: wij kwamen uit school en kregen alle aandacht.
Dinsdagmiddag ging de winkeldeur op slot. Voor mijn vader betekende dat een
ritje in zijn kostbare Opel Record, soms met een van ons, naar Unica Hilversum
om daar de nodige voorraad, blikken vruchten en groenten, pakjes soep en dergelijke in te slaan zodat er weer kon worden bijgevuld. Bijvullen deden we minimaal
tweemaal per week. Daar waren we bepaald niet dol op en we probeerden er zo2251

veel mogelijk onderuit te komen. Broertje Jan was daar het meest succesvol in,
“zoveel huiswerk, nog zoveel te leren” al werd hij met regelmaat betrapt. Dan werd
er een Erik de Noorman of ander belangrijk literair werk onder zijn studieboek
vandaan gevist. Zijn beste schuilplaats, was die boven op de dakkapel. Het heeft
even geduurd voordat we die doorhadden.
Woensdag, ‘Gehaktdag’! Vriendjes en vriendinnetjes waren welkom maar het was
niet alleen vrij zijn en spelen geblazen. We werden met z’n allen aan de enorme
grote ronde Pander keukentafel gezet (Pander was de bekende Haagse meubelzaak
die ook verantwoordelijk was voor de eerste houten vliegtuigen). We konden aan
de slag en vulden diverse soorten zakjes met o.a. gehaktkruiden, hacheekruiden,
kipkruiden. De een maakte de zakjes open, de tweede deed er een schepje kruiden
in, de derde vouwde en sloeg er een nietje in. Voor de hacheekruiden moest er als
extra handeling een laurierblaadje bij. Al schrijvende zie ik dit tafereel weer helemaal voor me met daarbij het plezier dat we onderling hadden. Donderdag was de
aanloop naar de drukste dagen van de week, vrijdag en zaterdag.
Mevrouw Stuurman
In de jaren 1930 t/m 1950 was het horen en bezorgen. Opa
Kobus de Veen ging langs klanten om hun bestelling op te
nemen. Zie hier het bestelboekje. Vaak was hij het ook die
de bestellingen afleverde maar naarmate zijn leeftijd vorderde
waren wij de aangewezen figuren om dit te doen. Daar verdienden we trouwens allemaal ook mee hoor. We waren dol
op mevrouw Stuurman (van de Langeweg) en maakten ruzie
over wie daar de bestelling mocht afleveren. Ze had altijd een
kwartje en een reep chocola klaar liggen. Wat leuk toch dat je Bestelboekje.
dat stukje vriendelijkheid nooit bent vergeten. Buiten mevrouw Stuurman waren
er natuurlijk ook de klanten, die je rustig voor een half onsje rookvlees 20 minuten
heen en weer lieten fietsen en er op stonden tot de laatste cent het wisselgeld terug
te krijgen. Dit soort klanten woonde vaak in de duurste villa’s.
Mijn vader was nog lang niet klaar na zo’n winkeldag, wij kunnen hem uittekenen,
al schrijvend. Een flink aantal klanten kocht namelijk op rekening dus afgeleverde
bestellingen moesten ’s avonds op de nota’s worden geschreven. Aan het eind van
de maand werd alles opgeteld en de rekening afgegeven.
Op zaterdagen of drukke dagen net voor de feestdagen waren er altijd jongens die
graag een centje bij wilden verdienen, Frans Baasten en Hans Krijnen uit Blari2252

cum en Jan Koekoek uit Laren. In vakanties hebben ook onze nichtjes Ardy van
den Brink, Tineke Delemarre en Elly de Veen zo nu en dan een steentje bijgedragen. Jan en Ton werden behalve om bestellingen af te leveren ingezet bij het
schoonmaken van de slachtschuur en, aan het einde van de dag, van de slagerij.
Mijn taak op zaterdag was van huishoudelijke aard. Het middagmaal koken voor
allemaal, zorgen voor koffie/thee, de buitenboel doen en oh ja bah….schoenen
poetsen van iedereen. Dat gebeurde dan ’s avonds net als het tellen van alle dubbeltjes, kwartjes, stuivers en centen uit de kassa.
Iedere dag was daar trouwens ook die enorme vaat, waaronder alle vleesschaaltjes
uit de toonbank die afgewassen en afgedroogd moesten worden. Dat leverde altijd
gezeur op dat ook met de komst van de twee afwasmachines niet verdween. Toen
was het weer herrie wie ze uit moest ruimen. Kinderen…
Het einde van Slagerij De Veen
Pasen en Kerst, drukke en gezellige tijden. Het versieren van de zaak, ook met Pasen, de nachten waarin er werd doorgewerkt. In de dagen ervoor rinkelde constant
de telefoon. In een winkelboek werden de bestellingen genoteerd. Behalve winkelmeisjes werden er extra mensen ingehuurd zoals Toon Jacobs en collega-keurslagers die waren uitgewerkt maar wat wilden bijverdienen. Het was een bijzondere
sfeer, je zat met z’n allen in hetzelfde (werk)schuitje. Met de kerstnacht gingen
we nog jarenlang om 04.00 uur naar de nachtmis, kerstontbijt om 06.00 uur, later
werd dat allemaal anders maar die herinnering is goud.
Mijn vader stierf onverwacht op 6 augustus 1972, dat was zo vreselijk. In 1971
waren mijn ouders naar Huizen verhuisd zodat de zaak, het altijd bereikbaar zijn
voor iedereen, wat verder weg lag. Dat stukje rust vond hij zo fijn. Het was hem
niet lang gegund. Mijn moeder, diep bedroefd, kon de zaak zelf niet voortzetten.
Ton Spoelder, vriend en collega-keurslager, is toen ingesprongen. Daar waren we
ongelooflijk blij mee. Hij zorgde voor de inkoop, leende zijn beste personeel aan
ons uit en zorgde er mede voor dat nog in datzelfde jaar de zaak kon worden
voortgezet door de sympathieke André Nieuwendijk. Dat mocht 15 jaar duren,
toen overleed ook André totaal onverwacht. Jan en Ton hebben toen de honneurs
voor mijn moeder waargenomen, gezorgd voor nieuwe contracten, gezorgd voor
het onderhoud van het pand. Ikzelf was het administratieve bijtje.
Slagerij De Veen eindigde in 1996 met een nieuw huurcontract aan Mastenbroek
Catering.
Lia van Dijk-de Veen
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Nieuwe aanwinsten
Deze keer zat er een zeer grote aanwinst bij, namelijk het ijzeren toegangshek tot de Blaricumse Meent. We weten niet precies of het aan het einde van
de Schapendrift of aan het einde van de Meentweg stond. Na de verkoop
van de Meentgronden in 1971 is het hek terechtgekomen als toegangspoort
van perceel 7a van de William Singerweg.
Na de verkoop van het perceel in 2017 is het door
toedoen van de Stichting
Stad en Lande in het bezit
gekomen van de Kring. Het
heeft wat tijd en moeite gekost, maar uiteindelijk is het
hek door Ab Elbers en Dick
Raven op keurige wijze geplaatst bij de ingang van ons
terrein.
517 – Dhr. R Joosten
Diverse documenten
518 – Fam. Van de Anker
Diverse documenten

519

519 – Fam. Veltman
Zilveren theelepeltje met gemeente wapen

521

520 – Dhr. C.van der Veen
Philips radiogrammofoon
521 – Fam. Calis
Diverse foto’s
522 – Mevr. M. Borssen
Fotoboek expositie 1940-1945, bevrijdingscahier
1940-1945, pakje chocolade noodrantsoen
523 – Mevr. G. Smit
Diverse foto’s, documenten, kousenstopklos
2254

522

524 – Dhr. T. Verhoeven
Boek ‘Op de valreep’
geïllustreerd door Eppo Doeve
525 – Dhr. T. Dorrestein
Benzinebonnen uit 1974
526 N.N.
3 flessenstoppen, 1 glas(oud),
1 glazen flesje

525

524

527 – Mevr. R. Elbers-Bon
Kruisbeeld met 2 kandelaars,
verzilverd theelichtje
528 – Dhr. B. Vos
Zak kleiknikkers
529 – Mevr. H. Plakke-Kuipers
Tegel uit de schouw van W. Singer
530 – Fam. Brosschot
Handgesmeed koperen plantenbakje

526
527

531 – Dhr. B. Vos
Diverse foto’s
532 – Dhr. W. Visser
22 ansichtkaarten

529

533 – Dhr. D. Bakker
Boek D. Bakker
‘Achter de schermen van de muziek’
534 – Fam. Slijkhuis
‘Gids langs de Gooische Stoomtram’

527
530

535 – Gemeente Apeldoorn
6 ansichtkaarten
536 – N.N.
Openingsuitnodiging
garage Keijer 21 januari 1939
537 – Dhr. A. Elbers
Boek ‘Te Laren op de Dom’

532
533
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Blaricummers
Grasduinend in het archief van de gemeente Blaricum op de onvolprezen
website van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek stuit ik op het overzicht
‘1000 Blaricummers’. Als ik de link op mijn pc aanklik opent zich een ware
schatkamer: een register van 1144 paspoortaanvragen uit de jaren 19221937 met bijbehorende foto’s. Veelal pasfoto’s zoals we die tegenwoordig
kennen maar ook toevallig beschikbare foto’s die de gemeente tegenwoordig
niet zou accepteren: van een aanvrager met naast zich zijn huishoudster,
van een moeder met haar anderhalf jaar
oude kind dat mee op vakantie moet of,
zoals hiernaast afgebeeld, van drie kinderen in een lommerrijke omgeving.
Voor één van hen, Babje Maria, vraagt
de moeder op 29 juni 1923 een pas aan.
Het is raden wie van de drie dat is: de
Babje Maria De Lorry, 1923.
middelste?
In het register wordt, behalve de aanvraagdatum, de geboortedatum van de aanvrager vermeld -gek genoeg regelmatig: onbekend-, diens beroep en, alleen bij
vrouwen, met wie ze zijn gehuwd. Zo is Sophia Dieper ‘gehuwd met Kok’. Haar
beroep? ‘Echtgenote Antonius Kok’. Kom er nog eens om, vandaag de dag. Voor
de volledigheid: Kok, geboren 13-8-1894 was in 1934 tuinman.
Als je het register doorneemt krijg je de indruk dat onder de aanvragers laat ik
het even noemen: de werkende klasse
wat ondervertegenwoordigd is; veel
kunstenaars, kooplieden, professoren
e.d. maar weinig gewone boeren en
arbeiders en maar een enkele dienstbode. Vroeg je destijds misschien alleen een pas aan als je naar het buitenland reisde en was dat uitsluitend voor
Willem Puijk in 1923 en in 1927.
de meer gegoede burgers weggelegd?
Er zo naar kijkend vallen de twee aanvragen op van Willem Puijk, losarbeider,
geboren in 1899. Op de foto uit 1923 voor de gelegenheid gestoken in driedelig pak met vlinderstrik, in 1927 met een zo te zien zorgvuldig om zijn nek
2256

gedrapeerde sjaal. Wie was die Willem en vanwaar dat paspoort? Toch eens wat
zoeken, al maakt het gegeven dat Puijk een van de meest voorkomende achternamen was in het Blaricum van toen, dat niet gemakkelijk. Op basis van leeftijd,
beroep en naam concludeer ik dat hij de Willem Puijk was die in 1926 vierde
werd bij het ‘ringsteken op losse paarden’ tijdens de Blaricummer kermis. En
dan kom ik terecht op de rijke site (home.kpn.nl/vos00546/home.html) van Maria Vos-Blekemolen waarop ik lees dat die Willem Puijk, bijgenaamd Wub, als
boerenknecht (stalknecht, volgens zijn huwelijksakte) bij Kuijer werkte, vermoedelijk bij Peter Jacobus Kuijer die een boerderij had op de Angerechtseweg 11, de latere
aspergeboerderij van Mariëlle Bakker.
Willem Puijk woonde zelf op de Meentweg
18a en trouwde in augustus 1924 met mijnwerkersdochter Theresia Menzner, Duitse
van geboorte. Zij was, evenals haar zussen Willem Puijk en zijn Theresia in 1928.
Emilie, Sophia, Salomea en Martha naar Nederland gekomen in de destijdse
stroom van Duitse dienstmeisjes. Dat paspoort had Willem nodig om met haar
te kunnen trouwen en om zijn schoonouders in Bottrop te bezoeken.
Ook voor Pieter Adriaan Smit (1910), loodgieter, zal dat de reden zijn geweest
om een pas aan te vragen. Hij trouwde met Theresia’s zus Salomea die op de Lingenskamp 1 in Laren
als dienstbode werkte. In 1934, 22 jaar oud, zo’n twee
maanden na de geboorte van hun tegenwoordig in
Australië wonende zoon Henk, overleed Salomea. Ze
ligt begraven op het R.K. kerkhof hier.
En de andere zusjes Menzner? Emilie trouwde in Bussum met Teunis van der Velden, Sophia trouwde in Amsterdam met Elbert Kok en Martha verhuisde in 1936
vanuit Bussum naar Zwaluwenweg 24 (fam. Russell-ter
Piet Smit in 1931.
Brugge?) in Blaricum om er dienstbode te worden.
Onder al die paspoortaanvragers uit het register -de overlap met de pasfotogalerij van de Beeldbank van de Historische Kring waarop veel meer ‘echte Blaricummers’ voorkomen is opvallend klein- zijn, als je wat verder zoekt, behoorlijk
wat destijds ‘bekende Blaricummers’. Is roem inderdaad zo vergankelijk als
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weleens gezegd wordt of ligt het aan mij dat ik velen ervan niet ken? Wellicht, en
dat gebeurt niet vaak, ben ik gewoon te jong; te jong om te weten wie Hendrika
Bruinier was, of Hanneke Schlüter, of Wilhelmina ter Brugge. Destijds wist
iedereen in Blaricum dat.
Uit het register van paspoortaanvragers heb ik een volstrekt willekeurige en persoonlijke keuze gemaakt die ik in deze en in de komende DEELgenoten zal
laten zien. Aan de foto’s heb ik wat wetenswaardigheden toegevoegd en ook
daarin heb ik een persoonlijke keuze gemaakt. En natuurlijk geldt: aanvullingen
en correcties zijn meer dan welkom en wie zelf zo’n portretje wil schrijven:
vooral doen en vooral ook insturen!
Von Weijhrother
Mevrouw van Wijnrote, heette ze: ‘tante Anna’. Ze woonde twee huizen verderop, dat wil zeggen twee huizen bij ons hotel, Vita Nova, vandaan. Op Naarderweg 19. Vita Nova was in de jaren 30 nummer 17. Ooit zullen het buren zijn
geweest, tot het huis van (later) de familie Caviet er
tussen kwam. Een mijnheer Van Wijnrote herinner
ik mij niet, een ome Noemeenswat was er niet en bij
‘tante Anna’ komt me geen gezicht voor de geest.
Eigenlijk herinner ik mij weinig en minder nog met
zekerheid. Zo had ik in mijn hoofd dat wij, als een
soort Deliveroo avant-la-lettre, in een drie-of viertal
stapelbare pannetjes de avondmaaltijd bij ‘tante Anna’
bezorgden en dan de lege pannetjes weer ophaalden.
Bij navraag hoor ik dat die maaltijden naar mijnheer
Crispijn op de Boslaan gingen terwijl bij tante Anna
A.A.M. von Weijhrother-Feitz. met grote regelmaat een fles Coebergh bessenjenever
(Tante Anna)
bezorgd moest worden. In die tijd was ze bedlegerig
en er was een zuster voor dag en nacht. Het zal toch niet zo zijn dat die twee elke
avond samen zaten te pimpelen? Nou ja, waarom ook niet.
Als je bij Tante Anna kwam vroeg ze steevast: ‘wilt ge nog een koekske?’ om die
vraag enkele ogenblikken later opnieuw te stellen: aderverkalking -een term die
je tegenwoordig nauwelijks nog hoort- maar wisten wij, kinderen tenslotte, veel.
En tegen een koekske zegt ge nooit nee.
In de enorme tent die op een gegeven moment voor de ingang van de grote villa
werd opgezet verzorgde Vita Nova de catering: of dat meer was dan koffie… De
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inboedel van tante Anna werd geveild en ik heb er bij
staan kijken. Voor het hotel kocht mijn moeder een visservies waarvan de grote, visvormige schalen eens per
jaar, met oud-en-nieuw, werden gebruikt om er de talloze
oliebollen die ze dan bakte op te presenteren. Prachtservies dat mijn moeder na sluiting van Vita Nova helaas
weggaf aan een gewaardeerde hulp.
‘Tante Anna’ was geen tante van ons. En van Wijnrote
heette ze ook al niet. In werkelijkheid, zo leer ik in 2017,
ging het om Anna Maria Isabella von Weijhrother-Feitz.
Ze was met haar man, Jacobus Johannes Hendricus,
koopman -hij zat in de textiel- tussen 1918 en 1921 vanuit Leeuwarden, waar hij een akkevietje met de gemeente
had en van omkoping werd beticht, naar Blaricum geko- J.J.H. von Weijhrother.
men. Anders dan in Leeuwarden, waar ze in het comité
zat dat kleding inzamelde voor kinderen die voor hun gezondheid ‘naar buiten’
werden uitgezonden en penningmeester was van de Vereeniging van Huisvrouwen, lijkt zij zich hier niet in het openbare leven te hebben bewogen. Wel fietste
ze, goed katholiek, elke ochtend door het dorp, op weg naar de kerk. ‘Panda’ was
de bijnaam die de dorpsjeugd haar om onduidelijke redenen gaf. Haar echtgenoot
Jacobus was al vrij snel een bekende figuur in landbouwers- en veehouderskringen, was bijvoorbeeld lid van het erecomité voor de fokveedag in Eemnes in
1926. ’Ten einde verbetering te brengen in den Blaricumsche veestapel’ koopt hij
in Friesland de éénjarige, eerste klas
stamboekfokstier BramII die wordt
opgenomen in de ‘keurige collectie
vee’ die hij ‘op de buitenplaats De
Horst’ heeft bijeengebracht (Gooi- en
Eemlander 13-3-1926). Binnen 6 weken wordt het prijsdier doorverkocht
aan Van der Wardt uit Eemnes. De
Blaricumse veestapel heeft dan ook
weinig profijt van BramII kunnen
hebben.
‘Buitenplaats De Horst’…ik moest
even nadenken voordat ik begreep
Gevelsteen De Horst, Holleweg 4. Foto: HKB
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dat dat gewoon de villa op dat grote terrein van Von Weijhrother was. Liep daar
dan ooit vee te grazen? Het terrein was er groot genoeg voor, het liep van de
Naarderweg helemaal door tot aan de Holleweg. Een enkele keer durfde ik wel
door te steken. Als ik me niet vergis hebben de Katholieke verkenners er nog hun
onderkomen gehad, mogelijk in het huis van de ‘tuinbaas’ van De Horst.
Ook buiten de al genoemde kringen om was Von Weijhrother actief en gezien:
hij zat in diverse aanbevelingscomités (b.v. voor de huldiging van burgemeester
Klaarenbeek bij diens koperen ambtsjubileum) en tekende als getuige, samen
met J. Rigter, de oorkonde die in 1936 werd ingemetseld bij de eerstesteenlegging
voor de vergroting van de Vituskerk.
En waarschijnlijk verkeerde hij ook in jagerskringen: in het gemeentearchief zit
een overzicht van alle in mei 1940 door burgers (verplicht) ingeleverde wapens.
Behalve Raoul Hynckes en Sal Slijper die allebei een pistool inleverden staat
daar ook Von Weijhrother op. Hij leverde eveneens een pistool in. En maar liefst
5 geweren. Voor de konijnen op de buitenplaats moet het een onzeker bestaan
geweest zijn.
J.J.H. von Weijhrother overleed in 1942, 69 jaar oud. ‘Tante Anna’ bleef op ‘De
Horst’ wonen tot het niet meer ging. Enkele maanden voor haar dood in 1958
-ze werd 80- liet haar bewindvoerster, een Feitz, mogelijk een zus, de inboedel
veilen.
Echtpaar Kooij-Van Ballegooijen
Op 14 augustus 1922 zullen ze samen van hun woning op Huizerweg 10 naar
het 75 meter verderop gelegen gemeentehuis op Torenlaan 1 zijn gewandeld om
hun paspoorten in orde te laten maken.
Voor een buitenlands reisje? ‘Ze’ dat
zijn de dan 49 jarige geboren Blaricummer Lambert(us)1 Kooij en de vier jaar
oudere, uit het Gelderse Pouderoijen
afkomstige IJke van Ballegooijen, met
wie hij op 3 februari 1899 in Blaricum
is getrouwd. Op de ingeleverde pasfoto
lijkt hij een vadermoorder te dragen, met
Lambert Kooij en IJke Kooij-van Ballegooijen.
een vlinderdas; beiden hebben voor de
Foto’s bij hun paspoortaanvraag van 1922.
1

Lambertus, Lambert en Lammert worden, net als Yke en IJke en Kooij en Kooy in verschillende akten en
krantenberichten door elkaar heen gebruikt.
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gelegenheid een hoed opgezet, hun beste hoed stel ik mij zo voor. Het levert een
onmiskenbaar vooroorlogs beeld op.
Lambert, volgens het militieregister in 1893 een ‘arbeider’ van 1722 mm lang
met een hoog voorhoofd, grote neus in een rond gezicht, een ronde kin, bruin haar
en bruine ogen, is de enige zoon (er zijn wel 2 dochters) van Marritje Romijn uit
Eemnes en Lambert (us) Kooij, landbouwer, later melkslijter; als hij, 25 jaar oud,
met de 29 jarige boerendochter IJke2 trouwt, is hij volgens de huwelijksakte net
als zijn vader melkslijter. En zij is huishoudster. Als zoveel boerendochters in die
tijd zal ze, na betrekkingen in de buurt (Zaltbommel, Gorinchem) naar het rijke
westen zijn gekomen om er de kost te verdienen (en een echtgenoot op de kop te
tikken). Ze komt terecht in Bussum, bij het gezin van notaris Sytse Scheffelaar
Klots en zijn vrouw, geboren Nierp, op Brinklaan 36, hoek Eslaan. Ze zal vanwege haar huwelijk ontslag hebben genomen en de notaris zal bij diezelfde gelegenheid flink hebben uitgepakt. Anders
zet je tenslotte geen aparte advertentie om
te bedanken.
Al gauw, in 1900, wordt hun eersteling
geboren, Marinus, in 1901 gevolgd door
Gerrit Marinus die maar twee weken oud
wordt. Weer een jaar later komt er opGooi- en Eemlander 11-2-1899.
nieuw een zoon ter wereld, die naar zijn
jong gestorven broertje ook Gerrit Marinus wordt genoemd. Margaretha (1904),
Lambertus (1905), Willem (1907), Pieter Anton (1910) en Anton (1912) maken
het gezin compleet.
Ook op zakelijk gebied weten Lambert en zijn IJke van aanpakken. In 1893
(land-?) arbeider, in 1901 melkslijter en minder dan 10 jaar later, na aankoop van
een boerderij aan de Huizerweg, stichter en eigenaar van een stoomzuivelfabriek
waar eerst vooral boter wordt geproduceerd maar waar later een afdeling consumptiemelk bij komt. Die melk komt van boeren uit Blaricum en omgeving die
met paard en wagen komen afleveren.
De zaken gingen blijkbaar heel goed want in 1916 al, was Kooij in staat (en bereid) om Gerard van Doornik een bedrag van NLG 4500,- te lenen waarmee deze,
onder architectuur van Th. Rueter, een eigen pand aan Huizerweg 1 kon laten
bouwen voor zijn barbiers- annex tabakswinkel. De akte werd trouwens verleden
bij de eerder genoemde notaris Scheffelaar Klots in Bussum. Vriendendienst?
2

van Gerrit van Ballegooijen en Grietje Vernooij
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En in 1920 al kon Kooij, na eerst zuivelfabriek ‘Gooiland’ in Naarden te hebben
overgenomen, zich, naar verluidt als eerste Blaricumse ondernemer, een vrachtauto veroorloven; de melk werd voortaan bij de boeren opgehaald. En dat in
zulke hoeveelheden dat
de met volle melkbussen
beladen wagen in 1931 in
Laren door z’n as zakte.
Lambert maakte dat niet
meer mee. Pas 54 jaar
oud stierf hij in Naarden, in de fabriek aan de
Godelindeweg, aan een
hartaanval. In de plaatselijke pers verschenen bij
zijn dood (aanspreker:
Gerard van Doornik) en
De BEL, mei 1934.
begrafenis, bijgewoond
door burgemeester Klaarenbeek, dominee Röder en vele andere notabelen, lange
stukken waarin hij niet alleen, en zelfs niet voornamelijk, werd herdacht als zuivelfabrikant maar waarin vooral zijn verdiensten voor de Blaricumse gemeenschap werden aangehaald. Lambert Kooij was actief lid (diaken, kerkvoogd, notabel) van de Nederlands Hervormde Kerkgemeenschap in Blaricum, lid van de Raad van Toezicht van
de Boerenleenbank, was penningmeester geweest
van de ‘Kiesvereniging van Blaricumse Gemeentebelangen’ en stond voor de Christen Historische
Unie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad.
Hij werd bij ‘zijn’ kerk aan de Torenlaan ter aarde
besteld.
IJke -ze moet een sterke, geëmancipeerde vrouw
zijn geweest, gewend om hard te werken- zette de
zaak voort en breidde de fabriek in Blaricum, Achterom 14, uit. In 1934 werd het 25-jarige bestaan
gevierd. ‘Stoomzuivelfabriek Melkinrichting De
Hoop’ is dus in 1909 opgericht, zoals in meerdere advertenties uit die tijd ook trots wordt vermeld. Advertentie 1955.
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Piet Kooij vóór de zaak; Peter en Caroline in de zaak. Foto’s: archief fam. Kooij

Het op www.ijssalondehoop.nl aangehouden oprichtingsjaar 1898 is dan ook
niet juist. Aardig detail, mét het 25 jarig bestaan werd tegelijk ook het jubileum
gevierd, als klant, van de familie Van Vulpen van ‘Heidelust’, Drift 14.
Vier jaar daarna trok IJke zich uit de zaak terug terwijl zoon Piet toetrad. Nog
weer een jaar later, in 1939, overleed ze. Met Lambert samen had ze de basis gelegd voor de huidige, in heel het Gooi befaamde ijssalon ‘De Hoop’ waarvan ik
de geschiedenis in dit kader (het ging om paspoortaanvragen tenslotte) beknopt
heb geschetst. IJke werd bij haar man begraven; haar inboedel werd openbaar
geveild maar Huizerweg 10 bleef in de familie. Piet, bij de wat oudere generatie
nog goed bekend, ging er wonen. Met hem is dan meteen de man genoemd die
melkfabriek ‘De Hoop’, die zo langzamerhand haar bestaansrecht verloor, kort
voor de oorlog tot een melk- en ijsbar ombouwde3. Zoon Peter zette die met
succes voort en droeg een prachtzaak over aan zijn dochter Caroline. Onder
leiding van deze ‘vakvrouw van het jaar’ 2016, groeide ‘De Hoop’ kwalitatief
nog verder uit en werd een van de beste ijssalons van ons land, zo niet de beste
(2009 en 2016).
Lambertus en IJke zullen er van daarboven met welgevallen op neerzien.
Ron van den Berg, juni 2018
3

Zonder vergunning liet hij destijds een verbouwinkje uitvoeren; meer dan een halve eeuw later, staat dat
de toekenning van het aangevraagde predicaat ‘Hofleverancier’ in de weg.
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Grenspalen herinneren aan grensconflicten
Gevochten is er bij Blaricum en Eemnes tussen troepen van de bisschop van
Utrecht en die van de graaf van Holland. Wie mocht de lucratieve (brandstof!) veengronden tussen het Gooi en het riviertje de Eem ontginnen? Na
veel gedoe viel midden 14e eeuw het gezamenlijke besluit een paal te slaan
die de grens zou aangeven. Een paal met daarop de Hollandse leeuw. Een
Leeuwenpaal dus.
Maar helaas, grensconflicten ten zuiden van
de paal bleven niet uit. Aanvankelijk liep de
grens zuidwaarts richting het moeilijk toegankelijke Gooierbos bij de Vuursche. Daar
was een exacte grensaanduiding niet nodig.
Dat wil zeggen, totdat ook daar veengebieden bleken te liggen die aantrekkelijk waren
om te ontginnen. Dus braken er opnieuw conflicten uit over de grens. Landmeters konden
soms nauwelijks het vege lijf redden, vertelt
W.A. Boekelman in zijn boekje over de Leeuwenpalen.
Uiteindelijk stelde de Grote Raad in Mechelen in 1535 de grens vast door het plaatsen
van palen en het graven van greppels (Goyergracht) en sloten. Van de Leeuwenpaal bij
Blaricum richting de Domtoren van Utrecht.
En ter hoogte van Hollandsche Rading naar
het westen.
Leeuwenpaal ‘0’ (replica), gezien vanaf
de Utrechtse kant aan de Randweg
Oost in Huizen, is de noordelijkste paal.
Oorspronkelijk punt aan de Zuiderzee,
waar vanuit een rechte lijn naar de Dom
in Utrecht als grens tussen Holland en
Utrecht zou worden getrokken. Een
originele Leeuwenpaal bevindt zich in
het bezit van de gemeente Hilversum.
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Geselingen
Daarmee bleek de kwestie niet definitief
geregeld, want palen verdwenen nogal eens
spoorloos, zodat in 1719 opnieuw overleg op
topniveau nodig was om te besluiten de grens
vanaf de (vernieuwde) Leeuwenpaal bij Blaricum voor eens en altijd te markeren met

nog eens 22 hardstenen palen. Met een hoogte van zo’n 2 meter. Aan de Utrechtste kant van de grens zag je het wapen van die provincie, aan de Gooise kant de
leeuw van Holland. Alle palen kregen een eigen nummer.
Wie zo’n grenspaal (ze werden allemaal Leeuwenpalen genoemd) vernielde of
verplaatste, kon rekenen op geselingen, het aanbrengen van een brandmerk en
jarenlang verblijf in de kerker. Bij herhaling wachtte de galg. Dreigen met strenge
straffen voorkwam niet dat in de loop van de eeuwen toch palen verdwenen. Prof.
A.W.M. Odé ontwierp in 1924 palen om de zoekgeraakte te vervangen. De Hollandse leeuw verving hij daarop door het wapen van Noord-Holland (met de drie
leeuwen). Oude hardstenen palen die dreigden te scheuren, kregen een knelband
om verdere aftakeling tegen te gaan. Kostte een nieuwe hardstenen grenspaal
in 1924 nog 170 gulden, in 1980 was dat bedrag per paal opgelopen tot 10.610
gulden.
Dinosaurus
Boekelman adviseerde in zijn boekje over de Leeuwenpalen uit 1985 terecht om eens een fietstochtje te maken langs
de grensroute. Boekelman: “Het is een plezierige bijkomstigheid dat onze weg langs een viertal uitspanningen voert.
Trouwens, waar elders in ons land vindt men een fietsroute
van achttien kilometer, waarvan het startpunt door een bisschop in de veertiende eeuw werd vastgelegd en de genum- Detail van de Leeumerde bakens door de Heeren Gecommitteerden in de acht- wenpaal gezien vanaf
de Gooise kant.
tiende eeuw werden geplaatst?”
De Hollandse leeuw
De eerste Leeuwenpaal, aan de Randweg in Blaricum, afheeft op deze paal lijkt wel
vanwege werkzaamheden in de buurt een stukje op moeten een dinosaurus.
schuiven. En hij blijkt gekrompen tot nauwelijks anderhalve meter; het gevolg
van ophoging van het omliggende terrein. Boekelman constateerde in 1985 dat
de nieuwe Leeuwenpaal (de oude was van ellende uit elkaar gevallen) veel te
smalle kruisen in het wapen van Utrecht had. Bovendien ontbrak het wapen van
de stad Utrecht in het midden. De afbeelding van de leeuw in het Hollandse
wapen deed Boekelman aan een dinosaurus denken. Niet ten onrechte, zo blijkt.
Goyergracht
Deze allereerste Leeuwenpaal staat bij de Goyergracht, de grens tussen het Gooi
en Utrecht. Deze gracht kon vroeger verschrikkelijk stinken, herinnert Bep
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Machielse zich. Hij is bestuurslid van de Historische Kring Blaricum. “Op maandag dreven er grote vlokken schuim op, het was een soort open riool. Nu is dat
wel anders.” Inderdaad, je wandelt of fietst er zonder stank langs van grenspaal
naar grens-paal. Enkele dateren nog uit 1719, andere zijn jongere versies. Op de
recente grenspalen zijn de provinciewapens verdiept uitgevoerd, ze steken dus
niet meer uit zoals in 1719. Alle palen zijn genummerd, met uitzondering van de
oorspronkelijke Leeuwenpaal. Dat was paal 0 zou je kunnen zeggen.
Paal nummer 1 vind je
op de grens van de gemeenten Blaricum en
Laren. Sommige van
deze hardstenen monumenten staan fier langs
een weg of aan de gracht,
andere lijken zoekgeraakt in de bosjes. Of zijn
terechtgekomen in een
particuliere tuin. Waar de
grens een bocht maakt,
zie je twee grenspalen
staan zodat er geen misverstand kan zijn over de
juiste afbakening van de
Kaart van het Gooi, de Vechtstreek en Eemland met Leeuwenpaal (1750). Bron: Streekarchief Gooi en Vechtstreek
provincies.
Laatste paal
Ter hoogte van Hollandsche Rading buigt de provinciegrens westwaarts en koersen we niet meer aan op de Domtoren.
Hier in het zuiden van het Gooi loopt de afgepaalde grens langs de Vuursche
Dreef en Graaf Floris V weg. Daar vind je bij een boerderij paal nummer 22. De
laatste in een rij hardstenen herinneringen aan hoogoplopende grensconflicten.
De Leeuwenpalen zijn inmiddels provinciale monumenten.
Jan Maarten Pekelharing
Literatuur: W.A. Boekelman, De leeuwenpalen in het Gooi, Laren, 1985
Dit artikel staat ook op website Oneindig Noord-Holland, www.onh.nl
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De tekenaar Eppo Doeve
en de erfgooiersfamilie De Jong
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Eppo
Doeve woonachtig geweest in Blaricum.
Hij woonde, samen met zijn eerste
vrouw, Tinnie van den Elzen, in het achterste gedeelte van de boerderij Kerklaan 7. Tijdens zijn verblijf in Blaricum
was hij ‘kind aan huis’ op de boerderij
van de familie De Jong aan Kerklaan 13.
In deze periode heeft Eppo verschillende
schilderijen en tekeningen gemaakt van de
leden van het gezin De Jong en heeft hij
ook een aantal aspecten van het dagelijks
Eppo Doeve 1951.
leven op de boerderij tijdens de oorlog getekend. Regelmatig werd ’s avonds gezongen. Doeve speelde dan piano, viool of
gitaar. In januari 1945 heeft hij het ‘Groot Nederlandsch Geuzenlied’ gemaakt.
Elf verzen met ‘ontroerende prenten’ over de Tachtigjarige Oorlog.
Jozef Ferdinand Doeve
In 1907 werd Jozef Ferdinand Doeve in Bandoeng (Nederlands-Indië) geboren.
De baboe noemde Jozef Eppie, later werd dit Eppo. Zijn ouders de ‘hoofdcommies waterkracht en elektriciteit’ Justin Theodorus Doeve en Helena Rosina Kepel, dochter van een ambtenaar, hadden gemengd Europees en Indisch bloed.
Eppo groeide op in een gezin met een oudere zus, drie jongere zussen en een
broer. Hij bezocht de katholieke school van de Zusters Ursulinen en haalde vervolgens het diploma van de plaatselijke HBS. Eppo was zeer artistiek. Hij bespeelde verschillende muziekinstrumenten en hij was een goede tekenaar. Ook
zijn broer en zussen waren talentvol.
Het autobiografische schilderij Tangkoeban Prahoe (de vulkaan bij Bandoeng)
geeft een indruk van de jeugd van Eppo Doeve in Indië. Hij verbindt zijn jeugd
met het eind van de jaren zestig.
Na het afronden van de middelbare school maakte Eppo een paar reizen door
Indië. Daarna ging hij koloniale landbouw studeren in Wageningen aan de land2267

bouwhogeschool. Veel tijd en
aandacht werd gegeven aan het
studentenleven. Eppo maakte
tekeningen voor het maandblad
en de almanak van het Wageningse Studentenkorps. Ook
speelde hij in een jazzband van
studenten. Zijn doel was aanvankelijk theeplanter te worden,
maar in de dertiger jaren van
de vorige eeuw stortte de theemarkt in Indië in. Inmiddels had
Tangkoeban Prahoe. Eppo Doeve
Eppo de katholieke Tinnie van
den Elzen ontmoet. Haar welgestelde ouders wilden niet dat Tinnie naar Indië
vertrok. Deze twee redenen waren er de oorzaak van dat Eppo besloot in Nederland te blijven en van een van zijn hobby’s, tekenen, zijn beroep te maken. Hij
kreeg vervolgens opdrachten bij het Amsterdamse reclamebureau Delamar, de
Groene Amsterdammer, de Haagse Post en de Radiobode van de AVRO. In 1934
trouwde Eppo met Tinnie en verhuisde samen met haar naar een bovenwoning,
vermoedelijk in Amsterdam.1
De erfgooiersfamilie De Jong
Hendricus (Henk) Willibrordus de Jong was afkomstig uit een Blaricumse erfgooiersfamilie waarvan het voorgeslacht al rond 1500 in Blaricum woonde.2 De
vader van Henk, Steffen, was boer en veehandelaar en had zitting in verschillende plaatselijke besturen.3 Steffen was getrouwd met erfgooijersdochter Antje
Puijk die twee huizen verder woonde. Steffen en Antje kregen twee kinderen. De
oudste Geurt bleef met zijn vrouw Riek de Jong-Rigter op de familieboerderij
aan Langeweg 5 wonen. Voor de tweede zoon Henk werd een boerderij aan de
Kerklaan gekocht. Behalve dat Henk op de boerderij werkte, was hij ook maatschappelijk actief. Hij zat, als opvolger van zijn vader Steffen de Jong, in de
1

2
3

www.doeve.nl Jop Euwijk, Eppo Doeve Biografie Uitbundige virtuoos met eeuwig heimwee in: Eppo
Doeve, Ter herinnering 1907-1981 Amsterdam 2013. Zie ook Jop Euwijk, Politieke spotprenten van een
magiër. Getekend wereldbeeld van Eppo Doeve in Elseviers Weekblad, 1950-1969. Rotterdam z.j.
De oudst bekende ‘De Jong’ was Jacob Molenaer, genoemd in belastinglijsten: de koptienden, een oorspronkelijk kerkelijke belasting. (Huizer genealogie)
Maria Boersen, Steffen de Jong – Scharend erfgooier en bestuurder (1848 – 1916) in: Van Adriessen tot
Van Zutphen. Honderd erflaters tussen Vecht en Eem, Nijkerk 2015.
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Raad van Commissarissen van de Stichtse Olie
en Lijnkoekenfabriek te Utrecht namens de afdeling Blaricum.4
De echtgenote van Henk, Wilhelmina, meestal
Mien genoemd, was afkomstig uit Soest waar
haar vader Peter van den Bremer kassier van de
plaatselijke Boerenleenbank was en een kruidenierszaak had aan de Steenhoffstraat 52. Peter
van Gart, zo werd haar vader genoemd in Soest,
hield aanvankelijk kantoor in de kamer links
van zijn winkel. De klanten voor de leenbank
kwamen in de vroege avond en wachtten in de
woonkeuken. Wanneer de bel ging wandelde de
volgende klant langs de schappen met veekoeken en kruidenierswaren, met touw en klompen,
met meel, koffie en suiker. De acht kinderen Huwelijksfoto Henk de Jong en
Wilhelmina van den Bremer.
waren dan al naar bed.5 De moeder van Mien,
Martha van Hofslot, was jong overleden. Vader Peter, die met acht kinderen achterbleef, trouwde vervolgens met zijn schoonzus Nel van Hofslot. Nel werd door
het gezin Nellemeu genoemd. Het voorgeslacht van
de Van den Bremers was voornamelijk werkzaam in
het boerenbedrijf.
Henk de Jong was na zijn huwelijk in 1924 met Wilhelmina (Mien) Martha Maria van den Bremer gaan
wonen in de boerderij Kerklaan 13. Henk en Mien
kregen negen kinderen: Annie (1927), Martha (1928),
Stef (1929), Nel (1930), Riek (1932), Piet (1933),
Joke (1934), Geurt (1938) en Henk (1939). De negen
kinderen werden geheel volgens de traditie zeer zorgvuldig vernoemd naar hun grootouders en ooms en
tantes. De jongste zoon kreeg de naam van zijn vader
Henk en ook de tweede naam van zijn vader: WilliWilhelmina van den Bremer.
brordus. Vader Henk was namelijk geboren op zeven
4
5

50 jaar Stichtse Olie-en Lijnkoekenfabriek in vogelvlucht. Jubileumboek. Utrecht 1958.
Gedenkboek van de Coöperatieve Boerenleenbank te Soest. Uitgegeven bij Gelegenheid van het 40 jarig
bestaan der Bank 1905-30 december 1945, Soest 1945.
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november en dat was de sterfdag van bisschop
Willibrordus.
Eppo Doeve in het Gooi
De in Naarden aan de Juliana van Stolberglaan
wonende neerlandicus Jan Paardekooper meldt
in de Naardense Omroeper dat Eppo Doeve in
1937 in Naarden kwam wonen. Van eind mei
1937 tot half september van dat jaar bewoonde
Doeve aan de Juliana van Stolberglaan 53 een
zeer ruime halve villa met uitzicht op water. De
huizen in de Oranje Nassaubuurt waren een jaar
oud en in die tijd moeilijk te verhuren.6
Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde Eppo
met zijn vrouw in Blaricum in het achterste ge- Kinderen de Jong ongeveer 1940.
deelte van een boerderij aan de Kerklaan te Blaricum. In het kunstenaarsdorp
Blaricum begon hij met het schilderen van portretten. Schilders als de in Blaricum wonende Raoul Hynckes, Gerard Roling en Carel Willink hebben hem
hierbij aangemoedigd. Doeve liet zich inspireren door het magisch realisme van
Willink. In de zomer van 1942 werden de nieuwste werken in de boerderij in Blaricum tentoongesteld. Op kleine schaal hield Doeve zich bezig met ondergrondse
praktijken als het vervalsen van persoonsbewijzen en bankbiljetten. En uiteraard
gebruikte hij zijn tekenkunst om aan eten te komen.
Om te ontkomen aan de Duitse Arbeitseinsatz is Doeve in 1943 een tijdlang
woonachtig geweest in het Brabantse Vlijmen. Ook daar heeft hij zich met tekenen en schilderen bezig gehouden. Het laatste oorlogsjaar bracht Doeve door
in Blaricum. Bezoek kreeg hij van Raoul Hynckes en de dichter Adriaan Roland
Holst.7
In 1944 schilderde Doeve de belegering van Naarden in de ontvangsthal van de
Chemische Fabriek te Naarden. In deze schildering legde hij een verband tussen
1572 en de Franse bezettingsjaren.8 Deze schildering is later overgebracht naar
het Stadskantoor te Naarden.
6
7
8

Jan Paardenkoper, Naardens Roem.
Jop Euwijk, Ter herinnering 1907-1981 Eppo Doeve p. 14
Lotte Jensen, Lokale en nationale feestvreugde. Gelegenheidsgedichten rondom de bevrijding van Naarden in 1814 p. 32 in: ‘Uw verlossing is daar’. Rond de bevrijding van Stad en Lande van Gooiland 18131814, Stichting Tussen Vecht en Eem 2014.
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De Tweede Wereldoorlog in Blaricum
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Duitse soldaten ingekwartierd in de katholieke Bernardusschool aan de Kerklaan en de kleuterschool om de hoek aan
de Vitusweg. De Blaricumse kinderen en ook de kinderen De Jong kregen les op
verschillende plaatsen in het dorp. ‘Klaslokalen’ waren ingericht in hotel Ruimzicht (nu Hotel Bellevue) en Kunstzaal Faber aan de Huizerweg en ook op de
boerderij Langeweg 5 werd
lesgegeven.
Bij de familie De Jong waren twee Duitse soldaten
gehuisvest in de zogenaamde opkamer (een zijvertrek
van de boerderij). Jongste zoon Henk (geboren
in 1939) vertelde aan zijn
kinderen: “ik speelde vaak
tussen de Duitse soldaten”.9
Hij vond dat hij beter Duits Boerderij familie de Jong aan de Kerklaan.
sprak dan Nederlands. Ook werden er verschillende evacuees gehuisvest in de
oorlogsjaren.
Twee werelden ontmoeten elkaar
Tijdens zijn verblijf in Blaricum werd Eppo Doeve kind aan huis bij de familie
De Jong. Mijnheer Doeve kwam dagelijks melk halen en speelde vaak piano,
gitaar of viool. Daarbij werd o.a. het Geuzenlied gezongen. Dat Geuzenlied is
nog bewaard gebleven.
De kinderen De Jong kwamen bij de heer en mevrouw Doeve op bezoek. Daar
was vooroorlogse thee. Nel de Jong (geboren in 1930) en haar vriendin Tootje
Hoogervorst die aan de Venenweg in Blaricum woonde, gingen af en toe ook
‘schoonmaken’ bij mevrouw Doeve. Eppo Doeve was een mijnheer vertelde
Geurt de Jong: hij was deftig gekleed en liep met een wandelstok. Ook bezochten de kinderen de familie Doeve wanneer zij geschilderd of getekend werden.
De schilderijen en tekeningen van de familie De Jong
Voor het schilderij van het gezin De Jong is geposeerd. Een aantal keren moest
9

Gedachtenisprentje Henk de Jong.
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iedereen op dezelfde
plaats aan tafel zitten. Ook
moest er afzonderlijk geposeerd worden bij Eppo
Doeve thuis. Afgebeeld is
het gezin aan de maaltijd
in het halfduister. In het
midden staat een olielamp.
Elektriciteit was in de oorlog afgesloten. Rechts
voor staat de melkkan
waarin Eppo Doeve alSchilderij door Eppo Doeve van gezin de Jong.
tijd zijn melk haalde. Het bovenste rij: Knecht Gert Martens, Stef, Annie, vader Henk,
schilderij wordt in Blari- Martha. midden: Riek, Nel, Joke, zoon Henk, moeder Mien.
cum in de wandelgangen rechtsonder: Geurt en Piet. Grote afbeelding op omslag.
‘De aardappeleters’ genoemd. Op het schilderij wordt echter de avondmaaltijd
gebruikt en dat was een broodmaaltijd. ’s Middags werd de warme maaltijd gebruikt: aardappels, vlees en groente. Door de week was daar nog pap bij bijvoorbeeld karnemelksepap. In de oorlog werd roggepap gegeten. En op zondag was
er pudding. Het gezin was wat voedsel betreft grotendeels zelfvoorzienend: de
aardappels kwamen van eigen grond, de groenten uit de moestuin en het vlees
van eigen koeien. Groenten en vlees werden geweckt en bewaard in weckflessen
in de kelder onder de opkamer. Doeve heeft niet meegegeten met de familie De
Jong, maar zal naast
de melk ongetwijfeld voedsel gehaald
hebben. De melkkan
die op het schilderij
van de familie De
Jong staat is ook gebruikt om een boeket bloemen in te
zetten. Ook is er nog
een schilderij met in
een vaas twee bloeVaas met twee bloemen.
Melkkan met bloemen.
men.
Schilderij Eppo Doeve
Schilderij Eppo Doeve
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De kinderen De Jong
Van Annie, de oudste in het gezin De Jong, heeft
Doeve een schilderij gemaakt. Op de achterkant
van het schilderij staat: Annie de Jong 1945. En
gedrukt: J.F. Doeve Kerklaan 7a Blaricum. Van
Nel, Joke en de jongens Geurt en Henk zijn tekeningen gemaakt.
Omdat de naam en de leeftijd van de kinderen op
de tekeningen vermeld staan is af te leiden wanneer deze gemaakt zijn: Nellie de Jong 14 jaar,
Jopie de Jong oud 10 jaar, Geurtje de Jong oud
6 jaar, Henkie de Jong oud 5 jaar. De tekeningen
zijn dus in 1944 gemaakt.

Schilderij Annie de Jong.
Eppo Doeve

Tekeningen: Nel, Jopie, Henk en Geurt. Eppo Doeve

Het dagelijks leven op de boerderij
Een tweetal tekeningen laat het dagelijks leven op de boerderij zien. Piet is een
koe aan het melken. Op de tekening staat vermeld: ‘5 uur melktijd’. Rechts op
de tekening staat klein een man afgebeeld met een melkemmer en een touw. Dat
is de knecht Gert Martens. Op een andere tekening staat jongste zoon Henk voor
een aantal koeien afgebeeld. Op deze tekening de mededeling: ‘Komt de zomer
in het land dan gaan de koeien naar het land’. De boerderij van de familie De
Jong lag in het dorp Blaricum. Dat betekende dat in het begin van de zomer de
koeien naar het weiland werden gebracht op de Meent, in ‘Het veentje’ in Eemnes
of in de Eemnesser polder.
Ongetwijfeld heeft Eppo Doeve meer tekeningen gemaakt over het dagelijks
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Tekening Piet ‘5 uur melktijd’. Eppo Doeve

Tekening Henk met koeien. Eppo Doeve

leven op de boerderij. Deze zijn echter niet bewaard gebleven. Dochter Annie
zou afgebeeld zijn als Ortskommandant. Wellicht zorgde zij van tijd tot tijd als
oudste in het gezin voor orde en regelmaat? Ook is melding gemaakt van twee
tekeningen die aan de deur werden gehangen voor de mensen die melk kwamen
halen. En de rij melk halende mensen was in de oorlog natuurlijk erg lang. Op de
ene tekening stond Piet de Jong die naar de spenen van een koe keek waar niets
uitkwam. En vervolgens de tekst: ‘Heden geen melk want de koeien staan droog’.
Op een andere tekening stond een pomp waar geen water uitkwam.
Het Geuzenlied
Er werd veel gezongen bij het gezin De Jong. Moeder Mien zong altijd wanneer
zij de maaltijd aan het bereiden was. En ’s avonds kon er gezongen worden bij de
piano. Dochters Annie en Nel volgden pianolessen bij de zusters Dominicanessen in het klooster aan de Kerklaan. Maar wanneer mijnheer Doeve kwam dan
werd het pas echt gezellig. Doeve speelde niet alleen piano maar ook viool en
Detailafbeeldingen Geuzenlied van Eppo Doeve: Philips de Tweede
met glazen oranjebitter en de toreador op klompen heeft een boerenpet op...
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gitaar. Er werden populaire liederen gezongen en uiteraard zong Doeve ook Indische liederen. In januari 1945 heeft hij voor de familie De Jong het Geuzenlied
geschreven. Geheel volgens de traditie van Geuzenliederen gaat het lied over het
verloop van de Tachtigjarige oorlog. De melodie was de welbekende limmerickmelodie. Het lied is geschreven op een los blad, 50 bij 70 cm, en geïllustreerd
met passende tekeningen. Er komen verschillende anachronismen in de tekst en
de tekeningen voor. Lumey riep: “Hoezee!” Alva krijgt de Spaanse griep en ligt
met een thermometer in bed. En Philips de Tweede staat afgebeeld met glazen
oranjebitter.
Het lied eindigt met de tekst:
Den Briel ging voor Spanje verloren
De geuzenvlag woei van den toren
En zonder den geus
Dan waren we heusch
Nog allemaal toreadoren.

Geuzenlied. Eppo Doeve

Na de Tweede Wereldoorlog
Het echtpaar Doeve bleef nog enkele jaren in Blaricum wonen. Het huwelijk
hield geen stand. In 1948 scheidde Doeve van Tinnie. Hij ging weer naar Amsterdam waar hij een andere vrouw leerde kennen: Etty Corporaal met wie hij
in 1952 trouwde.10 Bij een bezoek aan Blaricum heeft Doeve haar voorgesteld
10 Jop Euwijk, Ter herinnering 1907-1981 Eppo Doeve.
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aan mevrouw De Jong.11 Waarschijnlijk zijn
er verder incidentele contacten geweest. Uit
1952 dateren twee tekeningen van Blaricumse inwoners Geurt van Steffen (een broer van
Henk de Jong) en van Jacob de Jong (geen
familie van Henk de Jong). Beide tekeningen
met onderschriften: Geurt van Steffen: “De
Blaricumse meent zou dan naar Huizen gaan”,
Jacob de Jong “Ik heb ‘r vanmorgen nog tegen gestemd”.12 En bij een van de dochters De
Jong hing een tekening van Doeve uit 1957:
De Paardenmarkt in Zuid-Laren.
Tekening Eppo Doeve

Het Gooi was Eppo Doeve niet vergeten. Hij
werd gevraagd om het 1000 jarig bestaan van
de Erfgooiersorganisatie te visualiseren. Ter gelegenheid van de viering 1000 jaar Erfgooiers
schilderde Eppo een 50 meter lange wand van 2,5
meter hoog met relevante gebeurtenissen van de
geschiedenis van het Gooi. De Gooise historicus
dr. A.C.J. de Vrankrijker had de onderwerpen en
teksten uitgewerkt. Toen Eppo Doeve tijdens de
tentoonstelling in het Singermuseum mevrouw
Mien de Jong zag, ging hij direct naar haar toe en
heeft geruime tijd met haar koffie gedronken.13
Na afloop van de tentoonstelling in het Singermuseum te Laren is de wand in 22 panelen geTekening Eppo Doeve
zaagd van ongeveer twee meter breed en twee en
een halve meter hoog. Door de Stichting Stad en Lande van Gooiland zijn deze
panelen in bruikleen gegeven aan de Gemeente Huizen.
De familie De Jong blijft nog geruime tijd aan de Kerklaan wonen. Na het overlijden van vader Henk neemt zoon Henk de boerderij over. In de strenge winter
van 1962/1963 brandt de boerderij op 2 januari af. De koeien en ook een groot
11 Mondelinge mededeling Geurt de Jong Hzn.
12 Kopieën van deze tekeningen zijn in het bezit van de Historische Kring Blaricum.
13 Mondelinge mededeling Geurt de Jong Hzn.
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gedeelte van de inboedel is in veiligheid gebracht. Op enkele schilderijen en tekeningen van Doeve zijn de gevolgen van deze brand nog te zien: met name watervlekken. Nadat zoon Henk een bedrijf heeft gekocht in Lemelerveld komt zijn
broer Piet in de boerderij. Totdat ook Piet vertrekt naar een boerderij in Eemnes
waar nu zijn zoon Gert-Jan zijn bedrijf heeft.
De schilderijen en tekeningen van Doeve zijn verdeeld onder de kinderen en
inmiddels kleinkinderen van het echtpaar Henk en Mien de Jong. En nog steeds
circuleren in de familie De Jong verhalen over Eppo Doeve. Evenals publicaties
van en over Eppo Doeve zoals Rido, Wie het laatst lacht... en Eppo Doeve, portret
van een duivelskunstenaar.
Voor de tentoonstelling over Doeve bij de Historische Kring Blaricum (maart –
september 2017) en voor dit artikel heeft de familie De Jong afbeeldingen van de
schilderijen en tekeningen van Doeve ter beschikking gesteld. En uiteraard het
Geuzenlied!
Maria Boersen
Dit artikel is eerder verschenen in het Tijdschrift Tussen Vecht en Eem, 35e jrg nr. 2, mei 2017.
Themanummer Kunst en architectuur in Blaricum.
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beschikking gesteld voor dit artikel. Ook het Geuzenlied is afkomstig van de familie De Jong.
Foto Eppo Doeve: Historische Kring Blaricum.
Foto Tangkoeban Prahoe: Internet Veilingblogspot.
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BeeldBankBlaricum.nl
Het digitale fotoarchief van de Historische Kring Blaricum
Op www.beeldbankblaricum.nl kan iedereen kennis maken met historische
afbeeldingen van Blaricumse dorpsgezichten, portretten en groepsfoto’s,
boerderijen, markante huizen, straatjes, oude ansichten, schoolfoto’s, enz.
Eenvoudig zoeken op pc, tablet of mobiel
Met behulp van de zoekbalk kunt u gericht zoeken. Of klik op één van de fotopanels
waardoor u meteen in de desbetreffende categorie komt. Bij de geselecteerde foto
wordt, behalve informatie, ook een plattegrond afgebeeld. Waar mogelijk kunt u
door middel van een klik in het kaartje de huidige situatie in Street View bekijken.
Uw foto’s zijn welkom!
Vanzelfsprekend zijn wij ook zeer geïnteresseerd in foto’s en afbeeldingen die
u in uw bezit heeft en waarvan u vindt dat deze een historische waarde hebben
voor Blaricum. Gescande foto’s/afbeeldingen kunt u, vergezeld van alle relevante
informatie, opsturen via e-mail info@beeldbankblaricum.nl. U mag natuurlijk ook,
op afspraak, langskomen op de Brinklaan 4A met originele afbeeldingen die wij
voor u kunnen inscannen. Voordat tot plaatsing op BeeldBankBlaricum.nl wordt
overgegaan, worden aangeleverde foto’s beoordeeld op relevantie en kwaliteit.

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
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info @puinrecyclinghuizen.nl
info @puinrecyclinghuizen.nl
w w w. p u i n r e c yc l i n g h u i z e n . n l
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Het café is de hele week geo
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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

Historische Kring Blaricum

