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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
In de zomereditie van de DEELgenoot was een viertal bijlagen toegevoegd.
Dat waren de jaarrekening, notulen en jaarverslag van 2019 evenals de
begroting voor 2020. Bovendien een mededeling betreffende de bestuursverkiezing.
Statutair was het bestuur daartoe verplicht naar de leden van de vereniging. U kon
tot 1 augustus 2020 daarop reageren. Daarvan hebben vijf van de 575 leden gebruik gemaakt. Vier leden vonden het een en ander prima en één lid had een paar
vragen over de jaarrekening. De penningmeester heeft die vragen naar behoren
beantwoord. Per 1 september 2020 zijn de jaarrekening, jaarverslag en notulen
van 2019 definitief, evenals de begroting voor 2020. Ten aanzien van de begroting 2020 zullen er aan het einde van het verenigingsjaar ongetwijfeld wel enige
afwijkingen zijn wegens covid-19. Het geheel staat inmiddels op onze website.
Van het gas af
Een grote verandering heeft plaatsgevonden op 21 augustus jl. Die dag zijn we
door Liander ontkoppeld van het gas. Het heeft letterlijk wat voeten in de aarde gehad, maar na drie uren was alles naar tevredenheid opgelost. De dertien
zonnepanelen die in juni 2019 op ons dak zijn gelegd leveren meer dan genoeg
energie om ons onderkomen via drie verwarmingsradiatoren te verwarmen.
Vervolg expositie Cees Wijsman
Op 22 en 23 augustus hadden we onze ruimte weer beschikbaar gesteld voor de
Blaricumse Atelierdagen. Cees Wijsman exposeerde zijn schilderijen en sculpturen. 126 personen kwamen een kijkje nemen. Zijn werk is nog te zien tot en
met 31 december.
Per 1 september is ons onderkomen weer open op de zaterdagmiddag van 14.0016.00 uur. In verband met covid-19 organiseren we tot het einde van dit jaar
geen wandelingen, lezingen en filmavonden. Volgens de huidige regels mogen
er max. 10 personen tegelijk in ons onderkomen verblijven.
Het bestuur wenst u veel leesplezier.
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Actie - Reactie - Errata
In deze rubriek kunt u reageren op onjuistheden of aanvullingen geven op
eerder verschenen uitgaven van de ‘DEELgenoot’.
DEELgenoot 90 – Nog wat Blaricummers
Bij het schrijven van een artikeltje in DEELgenoot 88 over Lambert Kooij
en zijn echtgenote IJke van Ballegooijen, grondleggers van zuivelfabriek De
Hoop (anno 1909) waaruit de befaamde Blaricumse ijssalon voortkwam,
stuitte ik in het gedigitaliseerde archief van de gemeente, te vinden op www.
gooienvechthistorisch.nl, op twee foto’s van L. Kooij. Volgens de tekst op de
site allebei melkfabrikant en allebei geboren op 24-10-1873. In de eerste foto
herkende achterkleindochter Caroline, die IJssalon De Hoop nu met succes
bestiert, haar overgrootvader Lambert(us). De tweede foto, ingeleverd 6 jaar
na de eerste, in september 1928, kwam haar niet bekend voor: dat was -ik
schreef daarover al in DEELgenoot 90- echt niet dezelfde man. Zou dat wél
het geval zijn dan had hij een wel erg drastische verjongingskuur ondergaan.
Bovendien, september 1928… Lambert Kooij overleed in maart van dat jaar
dus erg waarschijnlijk was het niet dat die tweede aanvraag door hem was
gedaan. Het moest dus iemand anders zijn.
Deze zomer was ik in de gelegenheid de originele paspoortaanvragen te bekijken. Het ging om drie cahiers met pasfoto’s en summiere gegevens. Om
een idee te geven hierbij een willekeurige pagina met links de foto’s met
naam eronder en rechts de datum van de aanvraag en nogmaals de namen.
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Onder en bij de foto van de man uit
1928 staat in de aanvraag alleen de
datum en ‘L. Kooij’, in keurig ambtenarenhandschrift. Dat moet dus
wel kloppen. Op basis daarvan, zo
werd mij bij het Streekarchief verteld, hebben vrijwilligers later bij
al die foto’s meer details gezocht.
Kennelijk kwamen ze in dit geval te- Vader en zoon L. Kooij.
recht bij de op 24-10-1873 geboren Lambertus. En daar is het misgegaan.
Wie staat er dan wél op die pasfoto? Ik denk het nu te weten: IJke van Ballegooijen en Lambert Kooij hadden een zoon, Lambertus, geboren op 19
juni 1905 in Blaricum, een broer dus van Piet Kooij, die velen zich nog zullen herinneren. Deze zoon was, net als zijn vader, zuivelfabrikant. In 1930
trouwde hij met Anna Katharina Hebling uit Weinheim, vermoedelijk een
Duitse dienstbode, zoals die er destijds heel veel waren in het Gooi. Met het
oog op dat komende huwelijk zal deze Lambertus een paspoort nodig hebben
gehad. Om zijn aanstaande schoonfamilie en/of de geboorteplaats van zijn
a.s. echtgenote te bezoeken. Dat is de aanvraag uit september 1928 en dat is
de L. Kooij die op de tweede foto staat: de zoon is voor de vader gehouden.
Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) waarvan de afbeeldingen
bij dit stukje afkomstig zijn, heeft inmiddels een correctie doorgevoerd.
(Ron van den Berg)

LEZERSOPROEP - Zwaluwenweg 2
Via een e-mail kregen wij een vraag over Zwaluwenweg 2 hier in Blaricum. In juli 1943 zou
de Nederlandse politie of marechaussee daar
een zestal onderduikers hebben opgepakt en
naar Amsterdam hebben overgebracht.
Zwaluwenweg 2 werd in die tijd bewoond door Borsen. De politiearchieven
uit die tijd zouden licht op de zaak kunnen werpen maar die zijn op mysterieuze wijze verdwenen. Daarom zouden we het graag horen als u iets meer
weet. Reacties naar redactie@hkblaricum.nl
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Het Tolhuisje van Annemarie van Wolde
Het begon met een ‘lot’ op de website van Zuydwal Veilingen. Aangeboden
werd onderstaand schilderij waarop iedereen die een beetje bekend is met
Blaricum direct het tolhuisje op de hoek van de Eemnesserweg en de Schapendrift herkent. Het zou op een zondagmiddag worden geveild in De Witte
Bergen onder Eemnes maar er kon ook al online op geboden worden. En
dat deed ik. Voor de aardigheid.

‘Tolhuis Blaricum’ van ‘Annemarie van Wolde Hilversum’.

Tot mijn verbazing kreeg ik al na twee dagen bericht dat mijn bod was geaccepteerd; dat van die veilingmiddag zal ik dus wel niet goed begrepen hebben.
Ik kon het doek komen ophalen in de ‘disco’ uit mijn jeugd: de Warrekam in
Laren. Zo ging ik op een dag naar huis met, zoals op de achterkant stond, ‘Tolhuis Blaricum’ van ‘Annemarie van Wolde Hilversum’ onder mijn arm. Met die
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naam was het werk ook gesigneerd. Misschien moet ik mij schamen maar de
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik nog nooit van haar had gehoord. Dit ondanks de ode die De Telegraaf haar in 2011 nog bracht ter gelegenheid van haar
negentigste verjaardag met als kop ‘Het leven is een feest’. Verlucht met een
paginabrede afbeelding van -hoe toepasselijk- haar kleurige schilderij ‘Feest’.1
Annemarie van Wolde-Mulder
Geboren op 18 februari 1921 in Amsterdam als Anne Mulder en gehuwd met
de beeldhouwer/schilder Joop van Wolde, leerling van Hildo Krop, de bekende
Amsterdamse stadsbeeldhouwer.
Anne werd opgeleid aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam en was lid van de Vereniging van Beeldende Kunstenaars in haar woonplaats Hilversum. Vele jaren was ze als (ere-)lid verbonden aan de schildersclub
Hamdorff Laren; ze zat er in het bestuur. Na het overlijden van haar man, in
1997, nam ze de door hem gegeven lessen in boetseren en keramiek over. In
oktober 2014 verhuisde Annemarie van Wolde-Mulder naar het Rosa Spierhuis
in Laren waar ze in juni 2017
nog deelnam aan de jaarlijkse
bewonersexpositie. Een jaar
later overleed ze er.
De onderwerpen van haar
schilderijen variëren: interieurs (onder haar meisjesnaam
Anne Mulder), portretten (in
opdracht), stillevens, naakten,
en landschappen die ze graag
op locatie (en plein air) maakte. Ze stapte dan op de fiets, Annemarie van Wolde-Mulder.
nam de nodige spullen mee en ging op een mooi plekje aan de slag. Zo zal ze
ook langs de Blaricumse Eemnesserweg hebben gezeten, nauwgezet weergevend wat ze zag. Door het ontbreken van een datering op ‘Tolhuis Blaricum’ was
niet duidelijk wanneer dat geweest zou zijn. Niet héél lang geleden, gezien het
moderne verkeersbord ’verplicht fietspad’ dat zichtbaar is2.
1
2

Te zien op de site https://ateliervanwolde.nl/annemarie-van-wolde waaraan ik enkele van de gegevens in
de volgende paragraaf ontleen.
In een mail d.d. 21 juni 2020 attendeerde Martin van Doornik uit Westernieland mij hier op.
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Woonwagencentrum?
Terug naar mijn in een onbewaakt ogenblik gedane, niet helemaal bedoelde aankoop: ‘Tolhuis Blaricum’. Als ik het kom afhalen wijst de expert van Zuydwal
Veilingen mij nog even op de bebouwing aan de rand van het weiland, rechts
achter op het schilderij. Kijk, zegt hij, het woonwagenkampje staat er nog op.
Woonwagenkampje? Natuurlijk, je had in Blaricum een woonwagenkamp, aan
het eind van de Meentweg, waar Kobus en Jantje Visser woonden en waar ik
-en vele anderen- kwamen om oud papier in klinkende munt om te zetten. Maar
hier, bij de Schapendrift…nooit iets van gehoord. Toch, de goedgelovige sukkel
in mij neemt direct aan dat het klopt. En dat het mij niets zegt dat zegt natuurlijk
niets: een mens weet altijd meer niet dan wel, ook over de omgeving waarin hij
is opgegroeid. Maar eens wat rondvragen dus. Gerard Grootveld van de prachtsite ’Blaricum Vroeger en Nu’ betwijfelt meteen dat het om een woonwagenkampje gaat. Maar, laat hij weten, ‘op een afstand van 300 meter van het tolhuis,
dus verder dan die huisjes op het schilderij, is wel een soort kamp. Er staan nu
een paar caravans, zo’n 50 - 100 meter van de Schapendrift en verscholen achter
bomen en huizen.’ 3 Na wat zoeken op internet en in krantenarchieven stuit ik
op de naam Kabalt. Op vrijdag 28 september 1984 is Hidde Kabalt (1934-2006)
met zijn vrouw Nine, zijn dochter Pietha en zijn zoon Jan en echtgenote met
twee woonwagens en een caravan neergestreken op een terreintje aan Achter
Capitten dat eerder, ondanks protesten van omwonenden verenigd in de ‘Stichting Schapendrift e.o.’, door de gemeente Blaricum is aangewezen als meest
geschikte locatie voor een woonwagencentrum. Wel een wat wijdse benaming
trouwens, voor die paar staanplaatsen die er mochten komen.
Ik zie dat er anno 2020 nog steeds leden van de familie Kabalt aan Achter Capitten wonen en, nieuwsgierig als ik soms ben, besluit ik om er te gaan kijken. Op
een bloedhete zomerdag vertrek ik dus maar weer eens naar mijn geboortedorp.
Inderdaad tref ik op de bewuste plek enkele woonwagens aan die echter vanaf
het tolhuisje niet te zien zijn. ‘Ik kom er zo aan schat’, krijg ik als reactie als ik
bij een ervan op de openstaande deur klop, een hartelijke ontvangst die spijtig
genoeg niet voor mij bedoeld is: de bewoonster heeft, zonder op te kijken, aangenomen dat haar kleindochter aan de deur stond. Ze verwijst mij naar de naastgelegen wagen en even later maak ik kennis met mevrouw Kabalt-Nijmeijer
3

Mail 21 juni 2020 van Gerard Grootveld.
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-vorig jaar 80 geworden- en haar dochter
Pietha die er nog altijd
blijken te wonen, evenals trouwens haar zoon
Jan. Plan is dat Pietha’s
tweelingzus Cathy zich
binnen afzienbare tijd
ook nog bij hen zal voegen4. Moeder en dochter helpen mij direct uit
de droom: de woonwaVier generaties: Nine Kabalt-Nijmeijer met helemaal rechts haar
gens en caravans heb- dochter Cathy de Beer-Kabalt, kleindochter Kim Saltzmann en
ben nooit gestaan op de achterkleindochter Nine, dochter van Kim.
plaats waar ik ze op het Foto: Pietha Kabalt, Cathy’s tweelingzus.
schilderij van Annemarie van Wolde dacht te zien. Uit de eerste hand weet ik nu
dus dat de toelichting van de expert van Zuydwal niet klopt.
Wat dan wel?
Als de witte gebouwtjes niet de woonwagens van de Kabalts zijn en ze zijn niet
ontsproten aan de fantasie van Annemarie van Wolde, dan is de vraag natuurlijk:
wat stond er wél toen Van Wolde op die mooie zomerdag het tolhuisje en het
kruispunt Eemnesserweg/Schapendrift in olieverf vastlegde? Gaat het soms om
de achterkant van enkele huisjes aan het eind van de Capittenweg? Misschien
is de vraag gemakkelijker te beantwoorden als ik weet wanneer het schilderij
gemaakt is. Op het spieraam zie ik een klein stempeltje: Stichting Promotie
Blaricum. Zou dat misschien de vorige eigenaar zijn en zou die meer weten?
Namens de Stichting krijg ik van Jos Roest een verhelderend antwoord op mijn
vraag. In het verleden organiseerde de Stichting jaarlijks een schilderwedstrijd
met als opdracht om in een dag een herkenbaar stukje Blaricum plein air vast te
leggen. Om valsspelen te voorkomen werd ‘s morgens bij de inschrijving gecontroleerd of het doek of paneel daadwerkelijk leeg was. Als bevestiging dat dat
4

Het verhaal van de familie Kabalt is m.i. wetenswaardig en bovendien exemplarisch voor dat van veel
woonwagenbewoners in ons land. De familie heeft mijn weergave ervan echter liever niet in DEELgenoot,
vindt dat ‘niet verstandig’ omdat het de relatie met de Gemeente zou kunnen schaden. Ik respecteer dat en
laat hun verhaal daarom in de la liggen.
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het geval was werd het stempel geplaatst. Na afloop van de wedstrijd, waaraan
Annemarie van Wolde diverse keren meedeed, werden de werken verkocht. De
plein air schilderwedstrijd werd georganiseerd van 1998 t/m 2008 en aldus is dit
schilderij, met rechts op de achtergrond die witte ‘huisjes’, te dateren op op z’n
vroegst 1998.
Enige tijd na mijn eerste kennismaking ga ik nog een keer bij mevrouw Kabalt-Nijmeijer langs. De door mij achtergelaten afbeelding van ‘Tolhuis Blaricum’ heeft
ze laten zien aan mensen die de omgeving goed kennen en die weten te vertellen
dat het niet gaat om het woonwagenkampje, niet om huisjes aan de Capittenweg en evenmin om een schilderkunstige fantasie van de schilderes maar -en
dat klopt met de datering van het doekom de noodschool
die daar een tijdje
stond in verband
met de nieuwbouw
van de Openbare
Basisschool Blaricum. Nog nauwkeuriger kan ik het doek
dateren als Peter van
Rietschoten uit zijn
archief
bijgaande
foto tevoorschijn toDe noodschool in december 2001. Foto: Peter van Rietschoten.
vert en weet te melden dat de noodschool, waarover in die jaren heel wat te doen was, in de zomer
van 2001 is neergezet. Dat is na 1 juli geweest, de datum van de schilderwedstrijd
dat jaar. De nieuwbouw van de OBB werd in maart 2003 in gebruik genomen
waarna de noodschool werd verwijderd. Dat zal vóór de zomer zijn gebeurd. De
precieze datum heb ik niet weten te achterhalen maar de toen 81-jarige Annemarie van Wolde moet dit hele kleine stukje heel recente Blaricumse geschiedenis
dus in de zomer van 2002 -denkelijk op zondag 30 juni- werkelijkheidsgetrouw
-zie de rode daklijsten- op ‘Tolhuis Blaricum’ hebben vastgelegd.
Ron van den Berg, zomer 2020
2539

Zomaar wat Blaricummers

Het echtpaar Van Dillen-Wouters
Op de website van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek, in het archief van
de gemeente Blaricum, staan maar liefst 1144 paspoortaanvragen uit de jaren
1922-1937, de meeste met bijbehorende foto’s en namen. Bekende en minder
bekende Blaricummers, mensen die maar even en anderen die altijd in Blaricum gewoond hebben; de meesten heb ik niet gekend maar enkelen herinner
ik mij zoals Sal Slijper, mevrouw Von Weijhrother (‘tante Anna’, zie DG 88),
mevrouw Wagtendonk (mijn bijleslerares, zie DG 89) en de Van Dillens.
Oppervlakkig beschouwd lijkt de man op de foto misschien iemand uit de zogenaamde ‘roaring twenties’ met
een vrolijke strohoed een beetje achter op zijn hoofd.
Kijk je beter dan valt al gauw zijn serieuze blik op en zijn
vermoedelijk driedelig kostuum met keurige stropdas.
Van Dillen, heet hij, C.P. Voluit: Cornelis Pieter, roepnaam Cor, zoon van de uit Westzaan afkomstige gemeenteontvanger Cornelis van Dillen die zich in 1889 met zijn
vrouw Femia Petronella de Voogt, zijn twee dochters en
zijn twee zoons in Amsterdam had gevestigd. Daar werd Cor van Dillen in 1931.
op 4 juli 1892 Cor geboren, min of meer een nakomelingetje. Het gezin woonde
onder meer in de P.C Hooftstraat en aan de Ruijsdaelkade.
Omdat zijn broer Johannes Gerard -later hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam- is afgekeurd ontkomt Cor ondanks zijn twee oudere broers niet aan de dienstplicht.
Nadat hij die vervuld heeft gaat hij in Rotterdam wonen
waar hij als kantoorbediende werkt. In 1919 trouwt hij,
terug in Amsterdam, met de vierentwintigjarige koopmansdochter Sophia Johanna Carolina Wouters (Amsterdam, 19-12-1894). Twee jaar later bevalt Fiet, haar
roepnaam, van een zoon, Martinus, die, slechts vier
weken oud, in Blaricum overlijdt. Het gezinnetje heeft
zich hier in 1920 laten inschrijven (p/a Van den Elsaker
Sophia J.C. van DillenWouters in 1923.
-effectenhandelaar-, Huizerweg 212 [= 25]).
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Van Dillen, inmiddels ‘koopman’, zal zich definitief vestigen in het prachtige
‘De Stormvogel’, een landhuis in de stijl van de Amsterdamse School dat in
zijn1 -opdracht aan de Naarderweg (435 = 26, later hernummerd naar 44) wordt
gebouwd door de Larense architect Jan Rebel (1885-1961).
In 1925 wordt Van Dillens enige dochter
geboren die de namen Femia Jeanne Sophia
meekrijgt. Femia naar oma Van Dillen, Sophia naar haar moeder en naar grootmoeder
Carolina Sophia Geertruida Roos (in 1918
gescheiden van Wouters). Het zijn met zorg
Algemeen Handelsblad juli 1925.
gekozen namen waarbij haar roepnaam, ‘Mieke’, toch wat
bleekjes, wat alledaags, afsteekt.
Zoals veel inwoners die zich in het eerste kwart
van de twintigste eeuw in het Gooi vestigen is
Cor van Dillen forens. Van eenvoudige kantoorbediende heeft hij zich, zo blijkt uit een aangifte
van diefstal bij de Amsterdamse politie uit 1940,
opgewerkt tot directeur van een reclamebureau
met een kantoor op Weesperzijde 55. Maar Van
Dillens passie, zoals we dat tegenwoordig noemen, ligt heel ergens anders.

Moeder en dochter Van Dillen,
juni 1931.

Toneel: De Papegaai
Rond 1906 richt een aantal leerlingen van de Eerste Openbare Handelsschool
aan de Marnixstraat een toneelclubje op. De 14 jaar oude Cor van Dillen meldt
zich als lid.2 Het toneelspelen bevalt hem zo goed dat hij zich, eenmaal van
school af, meteen aanmeldt bij een andere toneelvereniging.
Als hij in 1921 in Blaricum gaat wonen is een jaar eerder in buurdorp Laren
1

2

‘Oorspronkelijke opdrachtgever: onbekend’, staat bij De Stormvogel op https://amsterdamse-school.nl.
Maar het kan haast niet anders dan dat de Van Dillens het lieten bouwen. Die kwamen in juni 1920 naar
Blaricum, stonden even -om de bouw van hun landhuis te kunnen begeleiden?- ingeschreven bij Van den
Elsaker aan de Huizerweg en betrokken vervolgens het in datzelfde jaar opgeleverde prachthuis aan de
Naarderweg. Genoemde site heeft mijn conclusie inmiddels overgenomen.
In het Amsterdamse Stadsarchief zijn van leerlingen van deze school en van hun toneeluitvoeringen veel
foto’s te vinden, helaas zonder de namen erbij. Cor van Dillen staat daar ongetwijfeld op.
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net het toneelgezelschap ‘De Papegaai’ opgericht. Van
Dillen zal hierop zijn geattendeerd door Frans van den
Elsaker, bij wie hij waarschijnlijk kort heeft gewoond; hij
valt zogezegd met zijn neus in de boter. Cor en Fiet, die
Cors passie deelt, worden vrijwel direct lid. Onder regie
van Ko Arnoldi (1883-1963), tot op de dag van vandaag
een klinkende naam in de toneelwereld en jarenlang verbonden aan ‘De Papegaai’, speelt het stel in 1926 samen Frans van den Elsaker
in ‘Candida’ van de Ierse toneelschrijver George Bernard in 1926.
Shaw. Het is zijn mooiste herinnering uit die tijd, zegt Van Dillen in een interview dat De BEL in 1966 met hem heeft ter gelegenheid van ‘zestig jaar op
de planken’.3 In het stuk vertolkt Fiet de titelrol. De BEL prijst haar voor haar
inlevingsvermogen waarvoor ‘een aangeboren intelligentie en distinctie’ nodig
is en ‘een groote mate van rolvastheid’.
Twee jaar later spelen Cor en Fiet in een ander stuk van Shaw, ‘Arms and the
Man‘. Terwijl hij voor zijn rol ‘niet geheel geschikt’ wordt bevonden is er voor
haar opnieuw veel lof: ‘mevrouw Van Dillen’ die ‘bezield en doorleefd spel
gaf. Opmerkelijk was haar goede dictie en het gemak waarmede ze zich over
het toneel bewoog’. In dit stuk had verder de al eerdergenoemde Frans van den
Elsaker een -geprezen- rol.
De hoofdrol in ‘De Vrek’ van Molière, zo’n dertig jaar en vele rollen later, lijkt
Van Dillen veel beter te liggen. Ook aan dit stuk, onder regie van Jan Musch, net
als Arnoldi een theatergrootheid, bewaart hij goede herinneringen. Over een uitvoering in de Florabioscoop Baarn in oktober 1948 lees ik in De BEL: ‘De heer
C.P. v. Dillen, die de zeer moeilijke rol van de vrek was toegewezen, heeft deze
zodanig uitgebeeld, dat het zeer talrijke publiek zich uitermate voldaan toonde
en hem drie open doekjes ten deel vielen’.
In 1950 staat Cor van Dillen als, neem ik aan, trotse vader op het toneel, samen met onder anderen dochter Mieke die haar ouders’ liefde en/of talent voor
toneel heeft geërfd dan wel met de paplepel ingegoten heeft gekregen. Weer
onder regie van Jan Musch wordt het stuk ’Kleine kinderen worden groot’ opgevoerd. De titel is toepasselijk want niet alleen Mieke van Dillen, dan 25, maar
3

De BEL 8 november 1966. Het onderstaande ontleen ik deels aan dit interview. Aangetekend zij dat van
Dillen zich vergist in het oprichtingsjaar van ‘De Papegaai’ (dat dit jaar het eeuwfeest hoopte te vieren
-wegens Corona uitgesteld) en in het jaar waarin hij in Blaricum kwam wonen.
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ook, van dezelfde generatie, ‘mevr. R.
v.d. Elsaker-Souget’ speelt mee. Zij is
de schoondochter van Frans van den
Elsaker wiens zoon Eric (+ echtgenote
dus) eveneens tot de Papegaaifamilie
is toegetreden. In hetzelfde stuk speelt
ook Hetty Varekamp-Hoddes mee (‘als
altijd weer prima’) die twee huizen van
Van Dillen af woont. ‘De Papegaai’, zoveel is duidelijk, was soms dus aardig
Blaricums gekleurd. Dat ging zo ver dat
Blaricummer Cor van Dillen het tot
voorzitter van dit Larense gezelschap
bracht en dat de Algemene Vergadering
van het gezelschap in 1948 hier in het
café bij Jakob Vos (het tegenwoordige Twee keer Cor van Dillen in het in 1948 ook
Bellevue) werd gehouden. Het is dan in Blaricum met veel succes opgevoerde
‘De Vrek’. Helaas is niet bekend wie zijn
ook niet verwonderlijk dat onder meer tegenspeelster is.
‘Kleine kinderen worden groot’ behalve
in Hamdorff ook in zaal Faber opgevoerd werd. Uniek was dat overigens niet: al
in 1926 stond ‘De Papegaai’ in Enzlin met ‘Een zeer wild huwelijk’. Met Van den
Elsaker en met, in een ‘grappige dubbelrol’, Cor van Dillen, vermomd als vrouw.
‘Er waren zeer veel Blaricumsche
ingezetenen. De Larineezen van
het publiek werden door de firma
Roegiest per autobus’ aangevoerd
(De BEL 29-9-1926).
Ter afsluiting van dit stukje uit de
geschiedenis van een honderdjarige bont gevederde vogel (volgend
jaar komt er een jubileumboek
uit) is het wellicht nog leuk om
te vermelden dat in 1954 in het
De cast van ‘Kleine kinderen worden groot’ neemt
het applaus en de bloemen in ontvangst. Onder hen:
blijspel ‘Hooikoorts’ zowel Fiet
Cor en Mieke van Dillen en Hetty Varekamp-Hoddes.
als Cor als Mieke van Dillen deel
Weet u wie wie is? Laat het ons weten. Foto’s zijn
afkomstig uit het enorme archief van De Papegaai.
uitmaakten van de cast.
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De BOOKspelers
Toch, aan ‘De Papegaai’ alleen heeft Cor van Dillen kennelijk niet genoeg. In
1946 wordt hij ook lid van het Bussumse ‘De Plankeniers’ waarmee hij, naar
zijn zeggen met veel succes, een tournee door Engeland maakt. En dan komt
ook Blaricum, zijn woonplaats tenslotte, nog aan de beurt. Begin jaren twintig
heeft hij al eens bij de plaatselijke toneelgroep ‘De Korenbloem’ gespeeld. In
1960 wordt Van Dillen voorzitter van de Blaricumse Ontspannings- en Ontwikkelingskring (de BOOK, onder meer bekend van de jaarlijkse tuinkeuringen)
en nog in hetzelfde jaar wordt binnen de BOOK een afdeling amateurtoneel
opgericht. Onder regisseur (en acteur) Ru Mulder staan ze al in januari 1961
in het Singer met ‘Onze stad’ van de Amerikaan Thornton Wilder dat ze ook,
met ‘buitengewoon veel succes’ in Grand Theatre Gooiland (Hilversum) en in
Woudrichem (een oud-Blaricummer is er dan burgemeester) opvoeren. Maar
niet in Blaricum, daarover kan ik tenminste niets vinden. Een ander stuk, ‘Uitvaart’, werd hier overigens wél op de planken gebracht -in zaal Faber- met als
regisseur en acteur onze plaatsgenoot, nog altijd, Ruud Brakelé.
Eigenlijk al vanaf het moment dat ze zich in het Gooi vestigen maken de Van
Dillens deel uit van het rijke culturele en artistieke wereldje van Blaricum en
Laren. Als op zaterdagavond 24 april 1926 de onder architect Jan Rebel (die
van De Stormvogel) gebouwde Kunstzaal Enzlin aan de Huizerweg, met ‘ruim
200 stoelen met rieten zittingen en eenigszins achterwaarts gebogen leuningen’,
geopend wordt is Van Dillen dan ook van de partij: ‘Omstreeks half vier steeg de
vreugde ten top, toen de heer Van Dillen een zeer geestig lied op den heer Enzlin
voordroeg, waarvan het refrein ‘How do you do, Enzlin!’ door alle aanwezigen
con amore werd meegezongen’ (De BEL 27-4-1926).
Eveneens in 1926, bij de feestelijk opening van een tentoonstelling van David
Schulman in Hamdorff, verovert Van Dillen, op piano ‘geaccompagneerd’ door
zijn echtgenote, ‘stormenderhand’ de zaal. ‘De eigen compositie van mevrouw
en den heer Van Dillen: ‘Over moderne vrouwen en haar tooi’ (bobbed, shingled
enz.) had een welverdiend succes.’ Ze mogen kennelijk graag samen optreden
en worden daar ook voor gevraagd. Zo staan ze in 1952 op het podium met Dirk
Wittes ‘Het meisje van Noord-Scharwou’. De tekst hebben ze aan de gelegenheid
(‘een Blaricums dorpsfestijn’ heet het in De BEL) aangepast. Die gelegenheid is
het zilveren huwelijk van het echtpaar Van Campen-Andreson. Jan van Campen,
later ereburger van ons dorp, was een geziene figuur, aangesloten bij maar liefst
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13 verenigingen zodat tout Blaricum aanwezig was op het ijsbaanterrein waar
door de gemeente een vlot van 8.5 bij 8.5 meter in het water was gelegd. Daar
moeten Cor en Fiet hun lied ten gehore hebben gebracht. Zal best professioneel
hebben geklonken: 25 jaar was hij lid van de Nederlandse Bachvereniging in
Naarden -wél een ander genre- en 15 jaar van de Wagnervereniging.
Laatste jaren
Dat Cor van Dillen in het BEL-interview ter gelegenheid van zijn zestigjarig
amateur-toneeljubileum tevreden op zijn carrière terugkijkt is niet verwonderlijk. Nog een keer, hij is dan 74, speelt hij een glansrol, excelleert hij, als opa,
bij een stuk van De Papegaai in Singer waar hij dan gehuldigd wordt. Of dat echt
zijn laatste rol is geweest, zou ik niet durven zeggen.
Het is jammer dat ik, in de jaren vijftig en zestig dagelijks meermaals langs De
Stormvogel lopend of fietsend, van het voorgaande nooit iets geweten heb. Als ik
over het paadje naast hun huis van de Naarderweg naar het open veld liep dat aan
de andere kant op de Bierweg uitkwam, zag ik alleen maar twee oude mensen,
ongeveer zo oud als ik nu ben, die genoeglijk in hun stoeltje voor hun huisje van
de zon en het uitzicht op het korenveld zaten te genieten. Het was het tuinhuisje

‘De Stormvogel’ anno 2020 aan de Naarderweg. Vroeger het woonhuis van de familie Van Dillen.
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van ‘De Stormvogel’, hun eigenlijke huis, dat
ze soms verhuurden.
Eind jaren zestig moeten de Van Dillens ‘De
Stormvogel’ hebben verlaten. Mieke, voor zover ik weet ongetrouwd en kinderloos gebleven, zit dan alleen in Bussum, op de Zwaluwlaan, terwijl haar ouders op Land en Bosch,
conferentieoord van de Christengemeenschap
-beweging tot religieuze vernieuwing- in ’s
Graveland wonen. In 1969 besluiten ze het
doktersadvies te volgen -Cor heeft al enige Van Dillen in De BEL 15-1-1971.
tijd met een slechte gezondheid te kampen- en hun intrek te nemen in De Beukelaar, hier aan de Torenlaan4. In De Beukelaar is Van Dillen uiterst actief, hij
organiseert allerlei activiteiten en probeert in het huis een soort BOOK op te
zetten. Het liefst zou hij van De Beukelaar ‘een cultureel centrum willen maken
zodat heel Blaricum onze avonden mee kan maken’, aldus de 79-jarige in een
tweede interview, uit 19715. Twee jaar later, op 24 februari 1973, komt hij te
overlijden. Hij wordt begraven bij de Nederlands Hervormde Kerk aan de Torenlaan. Hem wordt het bespaard maar zijn echtgenote Fiet moest nog meemaken
dat ze voor de tweede maal een kind verliest: haar ‘lieve dochter Mieke’ verlaat,
52 jaar oud, na een langdurige ziekte ‘het aardse leven’. Mijn jongste zusje weet
zich te herinneren dat Mieke tijdens haar ziekte enige tijd in het hotel van mijn
ouders, Vita Nova aan de Naarderweg, verbleef, waar mijn moeder haar verzorgde/verpleegde. In de advertentie uit november 1980 waarin haar nicht het
overlijden van ‘mijn lieve tante Sophia Johanna Carolina van Dillen-Wouters’
meldt komen diezelfde woorden terug. Nadat in De Beukelaar ‘volgens het ritueel van De Christengemeenschap de uitzegening’ heeft plaatsgevonden wordt ze
op het kleine kerkhof van de Ned. Herv. Kerk ter ruste gelegd. Het graf van de
Van Dillens is er niet meer; wat rest is de herinnering. Van een overbuurjongetje
van de Naarderweg en ongetwijfeld van een aantal wat oudere Papegaaien6…
4
5
6

Brief Cor van Dillen van 16-12-1969 aan Het Bestuur v/h Toneelgezelschap De Papegaai, in reactie op
een brief van 8-12-1969 waarin dat bestuur hem laat weten dat hij tot erelid van de Papegaai is benoemd.
De BEL 15-1-1971 ‘Beukelaarbewoner blijft bezig als (bejaarde) bij’.
‘oudere Papegaaien’ want als ik bij De Papegaai infomeer naar toneelfoto’s van de Van Dillens is de reactie (mail 5-8-2020): de naam ‘van Dillen’ ben ik niet tegengekomen als acteur, noch als productiemedewerker. De familie is dus liefhebber van De Papegaai en heeft zichzelf niet op het toneel begeven’. Roem
is vergankelijk, ook voor een geliefd erelid…
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Jubileumboek
Op de valreep stuurde Michiel van Seggelen, bezig met het jubileumboek van ‘De
Papegaai’ voor het 100-jarig bestaan in 2020, mij het volgende briefje dat Mieke
van Dillen in 1970 naar de vereniging stuurde voor het gedenkboek bij het toen
50-jarig bestaan. Aardig genoeg om hier op te nemen. Het laat nog eens
zien hoeveel Blaricummers bij de vereniging betrokken waren:
Ko Arnoldi woonde
(in 1935 in elk geval)
in ‘De Weitekorrel’ aan
de Torenlaan hier, de
Van den Elsakers -zoon
Eric zat meer dan 50
jaar bij ‘de meest elitaire
amateurvereniging in ’t
Gooi’- aan de Huizerweg
terwijl de Van Dillens
(Cor, Fiet en Mieke) aan
de Naarderweg woonden.
Allen op wandelafstand
van elkaar.
Ron van den Berg, oktober 2020
De foto’s uit dit artikel zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum (SAGV).
Verdere bronnen:
Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Gooi en Vechtstreek dat het digitale archief van de Laarder
Courant de Bel onder zich heeft, Delpher, wiewaswie.nl, Toneelvereniging De Papegaai, Laren.
1920-2020 – Toneelgezelschap De Papegaai 100 jaar
De Historische Kring Blaricum feliciteert Toneelgezelschap De Papegaai met het 100-jarig
bestaan. Als de omstandigheden het toelaten houdt het gezelschap begin januari 2021 een
nieuwjaarsreceptie. Dan zal het eeuwboek worden gepresenteerd waaraan nu nog hard
wordt gewerkt. Het belooft een prachtige uitgave te worden over de geschiedenis en de
mensen van De Papegaai. De namen van Van Dillen en van tal van andere Blaricummers
zullen er ongetwijfeld niet in ontbreken. De uitgave zal voor leden en andere belangstellenden via voor-inschrijving voordelig te verkrijgen zijn.
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Nieuwe aanwinsten
Door de coronaperikelen zijn er de afgelopen maanden slechts 7 schenkingen binnengekomen. Er zat echter een heel bijzondere bij. Enige tijd geleden kregen we een mailtje van de heer Paymans uit Vught dat hij een drietal
schilderijen van Gerard Adolf Mangold verkregen had uit een erfenis. Hij
had er geen belangstelling voor. Via Google kwam hij bij de Historische
Kring Blaricum terecht en bood ze aan. We waren blij verrast en hebben ze
toegevoegd aan onze collectie schilderijen. In 2015 hebben we een tentoonstelling gewijd aan het werk van deze kunstenaar.
653

Schilderij Gerard Mangold - Boerenerf.

Gerard Adolf Mangold
Gerard Mangold werd in 1858 geboren in Semarang (Indonesië). Hij woonde en
werkte tot 1897 in Batavia op Java. Vervolgens woonde hij in Den Haag, Darmstad en Ukkel. Vanaf 1920 tot zijn overlijden in 1940 woonde hij in Blaricum
aan de Meentweg. Mangold tekende en schilderde voornamelijk landschappen en
stadsgezichten. Tijdens zijn Blaricumse periode heeft hij meer dan honderd pentekeningen gemaakt van huizen, straatjes en landschappen in en rond Blaricum.
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653

48 – N.N.
Ariërverklaringen van Willem
Bartels en Elbert Rigter.

649 – Dhr. C. Lavalije
Boek ‘Hij wil bij ons wonen’
van H. van Ogtrop.

650 – Dhr. F. van Lier
5 Posters ‘zelfstandigheid van
Blaricum’.

651 – Fam. ’t Hart
Diverse documenten.

Schilderij Gerard Mangold - Boerderij met hooiberg.
653

652 – Stichting Stad en Lande
Kalender 2020.

653 – Dhr. Paymans
3 Schilderijen van Gerard Adolf
Mangold.

654 – Fam. J. Post
3 aquarellen ondertekend VDL,
3 potlood tekeningen.

Schilderij Gerard Mangold - Italiaanse straat.
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Twee Blaricummers:
Johann Honnef en Christiaan Blom
Van ‘Blaricummers’ kun je bij deze twee mannen eigenlijk niet spreken; bij
elkaar nog geen tien jaar hebben ze hier gewoond. Dat ik het toch over ze
wil hebben komt zo: op zoek naar gegevens over de ‘Stoomwasch-, Strijken Fijnstrijkinrichting “De Witte Meeuw”’ (zie DEELgenoot 91) stuitte ik
in het voorbijgaan op een andere ‘Wasch- en Strijkinrichting’ die hier ooit
gevestigd was: ‘De Volharding’.
Typisch zo’n naam die, net als bijvoorbeeld de
Stoomzuivelfabrieken ‘De Hoop’ (van 1909)
en ‘De Goede Verwachting’ (rond 1915) wijst
op een oprichtingsdatum in het eerste kwart
van de vorige eeuw. ‘De Volharding’ dus,
waarvan in 1908 ene C.A. Blom directeur
was. Na problemen met zijn medeaandeelhouders was hij, zo bleek uit de krantenberichten,
al gauw uit Blaricum vertrokken.
En toen kreeg ik in oktober vorig jaar van de
Historische Kring een mailtje doorgestuurd
met de vraag van mevrouw Mireille Schaekers van de Heemkundige Kring Zwijndrecht
Burcht (België). Voor een jaarboek van die
Kring vroeg ze wat wij wisten van Christiaan Bewijs van aandeel t.w.v. ƒ 25,- in
Anthonius Blom die hier een wasserij, ‘De NV Wasch- en strijkinrichting “De
Volharding”, opgericht op 4 april 1907.
Volharding’ zou hebben gehad en die in het
Belgische Zwijndrecht burgemeester was geweest. Apart, vond ik, en een mooie
aanleiding om toch eens te kijken wat er hier over hem te vinden was. En zo
kwam ik via Blom terecht bij Jan Honnef, een interessante man die ‘De Volharding’ was begonnen.
Honnef
Geboren op 27 juli 1879 in Rotterdam, drie maanden na het huwelijk van de uit
Pruisen afkomstige schoenmaker Heinrich Honnef en de Rotterdamse naaister
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Wilhelmina Adriana Groeneveld, wordt Johann Peter Honnef vernoemd naar
zijn grootvader van vaderskant. Hij is hun tweede zoon; na hem zullen nog vier
kinderen volgen.
Rond zijn zeventiende meldt hij zich aan als lid van de Socialistische Jongeliedenbond waarvoor hij propagandablaadjes aan de man probeert te brengen. Al
in 1897 is de jonge Honnef secretaris van de afdeling Rotterdam van de Socialisten-Bond. Maar Rotterdammers, zo wordt Anne Jongstra van het Rotterdamse Stadsarchief op www.rijnmond.nl geciteerd1: ‘hadden het toen niet zo op
socialisten. In september 1897 wilde het publiek Honnef te lijf, omdat hij op de
Goudseweg met de brochure ‘De misdaden van God’ liep te leuren. En een jaar
later moesten hij en de Amsterdamse socialistische propagandist Izak Samson
door de politie ontzet worden toen ze een brochure tegen de kroningsfeesten
probeerden te slijten.’ Vermoedelijk ging het om het eerste nummer van ‘Rotterdam Vooruit, periodiek orgaan, strijdende voor de belangen des volks’ waarvan
Honnef redacteur was en dat zich richtte tegen ‘de oranjefurie die wij hebben te
verwachten bij de aanstaande kroning van de oranjetelg Willemien’.
Met zijn lidmaatschap van de Socialistische Jongerenbond verkeert Jan Honnef
in antimilitaristische kringen en raakt hij betrokken bij protestbijeenkomsten
tegen de dienstplicht. Eind 1898 wordt de dan 19-jarige schoenmaker en colporteur uit de Rotterdamse Noorderstraat zelf aangewezen om dienst te nemen bij
het 3e regiment infanterie. Dat Jan, zoals zijn roepnaam luidt, daartegen bezwaar zou hebben gemaakt, daarvan wordt in het militieregister geen melding
gemaakt. Maar hij doet dat wél, op zijn eigen manier: in een open brief kondigt
hij aan dienst te zullen weigeren en hij houdt woord. Op de dag dat hij moet
opkomen laat hij verstek gaan. Een dag later wordt hij opgepakt en overgebracht
naar de kazerne in Bergen op Zoom. Daar gaat hij, zwaar onder druk gezet, uiteindelijk toch door de knieën.
Na zijn diensttijd keert Honnef terug in zijn oude omgeving van christen-anarchisten en Tolstoi-adepten. Of hij in Den Haag gaat wonen weet ik niet: in die
kringen werd een verhuizing niet altijd bij de burgerlijke stand gemeld; dat was,
vonden ze, toegeven aan staatsdwang. Maar Honnef wérkt wél in Den Haag, bij
drukkerij ‘Vrede’ dat onder meer het gelijknamige Tolstojaanse tijdschrift deed
1

De informatie in deze paragraaf is deels ontleend aan ‘Vergeten Verhalen: Jan Honnef, Rotterdamse pacifist. 15-12-2016 www.rijnmond.nl
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verschijnen, in 1897 opgericht door onder anderen jonkheer Felix Louis Ortt.
Honnef zou er, nauw samenwerkend met de drukkerij, ook een verzendboekhandel hebben geleid.
‘Vrede’ in Blaricum
In Den Haag, aan de Paviljoensgracht, zit ‘Vrede’ in een huurpand. En huur is in
strijd met de communistische principes van de drukkerij. Om die reden verhuist
‘Vrede’ in april 1902 naar een locatie die op eigen grond staat en waar geestverwanten te vinden zijn: Blaricum, de Torenlaan (29-31). Jan Honnef verhuist met
zijn werk mee: op 14-5-1902 wordt hij uit Rotterdam uitgeschreven naar Blaricum waar hij samen met zijn medearbeiders onder wie Felix Ortt2, het gemeenschapsleven leidt zoals dat in de Blaricumse kolonie hoort. Vermoedelijk in deze
tijd leert hij de ruim drie jaar oudere Noord-Hollandse dienstbode Leentje -ook
wel: Lena- Veen (Avenhorn, 1876) kennen. In 1902 heeft zij een blauwe maandag in het grote huis op Frederik van Eedens Walden geholpen maar ze is niet
gevraagd om definitief
tot de Bussumse kolonie
toe te treden. Waarna ze
-naar verluidt mede vanwege haar vrije huwelijk
met Honnef3- eind 1902
de Blaricumse kolonie
komt versterken.
Er is genoeg over geschreven dus bekend
mag worden verondersteld dat ze het in Blaricum niet zo hádden op
dat vreemde volk van de
kolonie. In april 1903,
Drukkerij Vrede. Ansicht BeeldBank Blaricum.
als de Internationale
2

3

Jonkheer (van die titel en zijn erfenis deed hij rond 1897 afstand) Felix Louis Ortt (1866-1959) was in
1892 in Montreux getrouwd met Anna Petronella Gelderman met wie hij drie kinderen had. Toen hij in
1902 uit Den Haag naar Blaricum vertrok liet hij Anna en de kinderen achter. In 1905 scheidden ze officieel en stapte Ortt in een vrij huwelijk.
De Kolonie van de Internationale Broederschap te Blaricum. Uitgave van de Historische Kring Blaricum.
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Broederschap zich solidair betoont met de staking van onder meer de spoorwegarbeiders (een staking voor het recht van werknemers om zich te organiseren
in een vakbond en onderhandelingen te voeren en voor het stakingsrecht) komt
het tot een bestorming van de kolonie: de fik d’r in, ook in de drukkerij. De
christenanarchist, antimilitarist en overtuigd pacifist Lodewijk van Mierop, oprichter ook van de Rein Leven Beweging, heeft de leiding over de drukkerij en
besluit vrijwel direct om de kolonie voorgoed te verlaten, mét ‘Vrede’. Al voor
de maand om is zijn er aan de Schimmelpenninckstraat in Amersfoort drie percelen gehuurd waar ‘Vrede’ kan worden gehuisvest. Al op 2 mei 1903 schrijven
Felix Ortt, Johann Honnef en Leentje Veen zich op dat adres in. Waarmee aan
Honnefs eerste periode in Blaricum een einde komt.
Wasbaas in Blaricum
Heel lang woont Honnef niet in Amersfoort. Wél wordt daar in februari 1904
nog Enno Veen geboren, zoon van Leentje en twee weken later erkend door Johann Peter Honnef. De akte van erkenning wordt medeondertekend door huisgenoot ‘jonkheer Felix Louis Ortt van beroep drukker’. Twintig jaar later vertrekt
Enno Honnef voor de P.T.T. naar Nederlands-Indië.
Het verblijf in Amersfoort duurt maar
kort. Twee maanden na de geboorte
van hun zoon laat het gezinnetje Honnef zich weer in Blaricum inschrijven.
Zonder zich uit te schrijven moeten ze
daarna naar Den Haag zijn vertrokken
waar in januari 1905 een vroedvrouw de
geboorte van Erica Veen aangeeft. Honnef is daarbij niet aanwezig. Drie weken
later ondertekenen Erica Veen en Jan Advertentie in ‘Het Nieuws van den Dag’.
Honnef, ‘beiden wonende alhier’ de akte van erkenning die weer, net als bij zoon
Enno, medeondertekend wordt door Ortt. Honnef heeft daar in Den Haag, blijkt
uit de akte, zijn oude beroep van boekhandelaar weer opgenomen. Maar twee
maanden later verschijnt in ‘Het Nieuws van
den Dag’ bijgaande advertentie waarna hij in
no time wasbaas te Blaricum is, zoals te zien
is aan de personeelsadvertentie van 27 mei
1905 in de Gooi en Eemlander.
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Bij ‘De Volharding’, indertijd een in een in socialistische kringen veel gebruikte
naam voor onder meer sportverenigingen, broodfabrieken, zuivelfabrieken en
wasserijen4, gebeurt de ‘behandeling uwer wasch met beslist ziektekiem-vrij
wel-water’. Waarmee al dan niet terecht de indruk wordt gewekt dat dat water
ter plaatse wordt opgepompt: in Wijk A bij huizingnummer 263 (Middenweg
2)5. Vermoedelijk, zo valt uit diverse advertenties af te leiden, woonde het gezin
Honnef bij de zaak. Hier in Blaricum wordt -je zou zeggen: eindelijk maar waarom nog?- op 20 november 1906 het huwelijk tussen Jan en Leentje voltrokken.
Aardig om te zien wie de getuigen waren. Niet, zoals je misschien zou verwachten, Felix Ortt, oud-huisgenoot en getuige bij het echten van 2 kinderen van het
bruidspaar, maar de Blaricummers Willem Oversteegen, Willem Kots, de koloniebakker, dorpsveldwachter Jan Brandsma en zijn schoonzoon, de schoenmaker
Anne van der Meulen.
Nog tot maart 1907 woont het gezin in Blaricum, dan vertrekken ze naar Laren
waar in het voorjaar van 1908 het overlijden van hun 6 dagen oude zoontje Johann Peter, geboren en overleden in Rotterdam, wordt geregistreerd. Als beroep
geeft Honnef dan ‘colporteur in boekwerken’ op. Naar zijn oude liefde teruggekeerd, blijkbaar.
Voor ik verder ga met de -korte- geschiedenis van De Volharding maak ik het
verhaal van Johann Honnef nog even af; het is er interessant genoeg voor.
Antimilitarisme
In 1899 had Honnef dienstgeweigerd maar uiteindelijk bezweek hij onder de
dreiging en druk van de militaire autoriteiten en ging onder de wapenen. Zijn
overtuiging had dat niet aangetast, integendeel. Niet alleen bleef hij zich in kringen van antimilitaristen, christen-socialisten en Tolstojanen bewegen, hij was er
ook actief in, was spreker op een protestbijeenkomst van een Landelijk comité
ter ondersteuning van een dienstweigeraar en trad samen met Ortt en Van Mierop
op als spreker op een door de Internationale Broederschap georganiseerde bijeenkomst in Hilversum, en in Haarlem, in 1916, samen met Domela Nieuwenhuis op een grote meeting -zo werd dat toen al genoemd- tegen de stijging van
de levensmiddelenprijzen en voor demobilisatie. En in 1918 stond hij voor de
4
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In juli 1903 werd in Amersfoort ten overstaan van notaris Van Blaricum de niet ver van de Schimmelpenninckstraat gelegen wasserij ‘De Volharding’ verkocht. Toevallige overeenkomst?
De plaats van De Volharding leid ik af uit het adres van C.A. Blom, die de wasserij overnam. Helemaal
betrouwbaar is de vertaling van Huizingnummer naar later adres overigens niet.
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Bond van Christen-Socialisten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.
In mei 1908 was Honnef met Leentje en hun twee kinderen teruggekeerd naar
zijn geboorteplaats Rotterdam waar nog een dochter, Neeltje, en een zoon, opnieuw Johann Peter, werden geboren. De laatste zou een bekend hervormd dominee worden en voor zijn verdiensten als verzetsleider van Noord-West Overijsel,
onder de naam Karel, een ridderorde en
het Verzetskruis 1940-1945 ontvangen.
En dan -en dat neemt mij voor hem inwas hij ook nog eens een gekend voetbalkenner. Fervent Feijenoordfan dus.
In Rotterdam verdient Jan Honnef de
kost als schrijver in dienst van -weinig anarchistisch- de gemeente. Dat
weerhoudt hem er in 1915 niet van om
intensief campagne te voeren voor het
zogenoemde dienstweigeringsmanifest
dat door een aantal Christen-anarchisten is verspreid. ‘De ondertekenaars
keerden zich tegen ‘den geest van oorlog en militarisme’ die zij in Nederland
bespeurden. Ze verklaarden dienst te
zullen weigeren als ze daarvoor zouJhr. Felix Ortt, Honnefs strijdmakker en een
tijdlang zijn huisgenoot; van Jan Honnef heb ik
den worden opgeroepen en spraken
helaas geen portret kunnen vinden.
hun steun uit aan iedereen die hetzelf6
de wilde doen.’ . De gemeente beschouwt Honnefs activiteiten als opruiing en
dreigt met ontslag als hij ermee doorgaat. Dit keer laat hij zich niet intimideren,
beroept zich in een open brief op de vrijheid van meningsuiting en wordt, nadat
hij opnieuw een protestvergadering heeft geleid, op staande voet ontslagen. Voor
opruiing worden hij en onder anderen Henriette Roland Holst en prof. dr. J. van
Rees door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van ƒ 20,- of ƒ 50,- subs.
10 dagen hechtenis. Op 9 mei 1916 meldt Jan Honnef zich bij de arrondissementsrechtbank aan de Noordsingel in Rotterdam voor het uitzitten van zijn
tien dagen. ‘Een vrij groot aantal partijgenooten deed hem onder het zingen van
vrijheidsliederen uitgeleide’ schrijft de Delftsche courant.
6
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Na zijn ontslag duikt Honnefs naam regelmatig op als uitgever, onder meer van
‘Denkbeelden van een Christen-anarchist’ van zijn oude strijdmakker Felix Ortt.
Hij blijft zo te zien zijn idealen trouw. Mooi!
In 1920 wordt Johann Peter Honnef uit Rotterdam uitgeschreven naar Zeist. Ik
zal hem verder niet volgen. Twee jaar na zijn vrouw Leentje overlijdt hij, 75 jaar
oud, op 3 maart 1955, in Bergh (Gld).
Naamloze Vennootschap ‘De Volharding’
Was tot dan toe De Volharding het bedrijf van Jan Honnef, begin april 1907
wordt het ‘serious business’: dan wordt bij notaris Hendrik Wertheim te Amsterdam de akte van oprichting verleden van N.V. Wasch- en Strijkinrichting
,,De Volharding”. Er worden 200 aandelen van elk ƒ 25,- uitgegeven zodat het
kapitaal ƒ 5000,- bedraagt. Van die
aandelen worden er 16 betaald met
gereedschappen en werktuigen uit
een Hilversumse kleerblekerij terwijl er 104 worden volgestort in de
vorm van ‘een onder den naam van
den heer Jan Honnef te Blaricum
gedreven bedrijf der kleerbleekerij
aldaar’. Het lijkt er dus sterk op dat
Honnef De Volharding van de hand
heeft gedaan en dat zijn wasserij
samen met een gelijkaardig bedrijf
uit Hilversum in een N.V. is omge- De commissarissen Loeber en Enzlin in 1927.
zet. Onder de commissarissen van
die N.V. treffen we naast de Hilversumse particulier C.J. Schuver en de Amsterdammer W.H. van Zanten Jr. (‘zonder bepaald beroep’) twee bekende namen uit
Blaricum aan: George Enzlin, de voormalige bakker van de Kolonie, en Carl
Gerhard Loeber, papierhandelaar, vader van Lou Loeber, de bekende Blaricumse kunstschilderes. Directeur van het bedrijf wordt C.A. Blom. De commissarissen, die vermoedelijk ook de geldschieters zijn, hebben onder meer tot taak
toezicht op Blom te houden.
Het is 1907 en dat kon toen natuurlijk niet maar hadden de heren de naam van
de directeur kunnen googelen, dan hadden ze zich wel twee keer bedacht voor
ze hem hun vertrouwen schonken.
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C.A. Blom
Christiaan Anthonius Blom, heet hij voluit. Hij is op 1 augustus 1877 in de
Utrechtse Mariastraat geboren als zoon van het echtpaar Blom-van Berck. Op
zijn elfde of twaalfde sturen zijn kennelijk goed Rooms-Katholieke ouders hem
naar het idem jongensinternaat Saint Louis in Oudenbosch, beter bekend als ‘De
Broeders van Saint Louis’. Na zijn opleiding -hij zou op de HBS hebben gezeten- gaat hij op kantoor werken. Voor de militaire dienst wordt hij afgekeurd: lichaamsgebreken. Zijn linkerbeen is wat korter dan zijn rechter waardoor hij zijn
hele leven wat mank zal lopen. ‘Klein gebrek geen bezwaar’ zal de 4 jaar oudere
huishoudster en boerendochter Catharina Glas uit het Noord-Hollandse Wognum hebben gedacht. In 1899 trouwt het stel in Medemblik; net als zijn vader is
Blom dan handelsreiziger. Ze gaan wonen in de Bakkerstraat 4bis in Utrecht en
kunnen zich een inwonende, uit Medemblik meegenomen dienstbode permitteren: Cecilia Rustenburg. Als de Bloms zich uit Utrecht laten uitschrijven naar
Wijchen -waar ze overigens in de archieven niet terug te vinden zijn- gaat zij
niet mee maar keert naar haar Noord-Hollandse geboortegrond terug.
In Wijchen moet het echtpaar Blom maar heel kort hebben verbleven want het
is in juni 1900, nog geen half jaar na hun vertrek uit Utrecht, dat Catharina
in Bussum bevalt van hun eersteling: dochter Alida Johanna Maria Dominica
Conrada. Via de Amsterdamse Celebesstraat en Zwaag komen ze vervolgens in
Hoorn terecht waar eind 1901 hun zoon Johannes Franciscus Maria Dominicus
ter wereld komt. In 1903 gaan ze in de Chrysantenstraat in Hilversum wonen,
het dorp waar, aan de Langestraat, sinds enkele jaren ook de oude Blom woont
wiens twee jonge dochters er de ‘Electrische Wasch- en Strijkinrichting ‘Nooit
gedacht’ Firma Gez. Blom’ drijven. Daar in Hilversum is Blom ‘een blauwen
Maandag lid der S.D.A.P. geweest’; ‘Ik was toen nog een bengel’ zal hij daar
later verontschuldigend over zeggen7. En hij is dan actief als secretaris van de
Bestuurdersbond. Heel veel kan hij in dat roerige jaar van de grote Spoorwegstaking niet voor de bond betekend hebben: lente 1903 wordt hij opgepakt om
zich voor de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam te verantwoorden voor
‘valschheid in geschrifte’ en -kortgezegd- enkele oplichtingszaken. Na een eis
van 1 jaar en 6 maanden wordt ‘den beklaagde Christiaan Anthonius Blom‘, die
zich nu handelsagent en journalist noemt, veroordeeld tot een jaar onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest. In eerste instantie zit hij in de strafgevangenis
7
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in Rotterdam maar na een tijdje wordt
hij overgeplaatst naar Den Bosch, mogelijk omdat hij, zoals in het Gevangenisregister staat aangetekend, ‘wegens
neurasthenia’ -d.i. zenuwzwakte- ‘ongeschikt voor de cel’ is. Op 4 maart
1904 komt Blom vrij en voegt zich bij
zijn gezin dat intussen in Hilversum
naar de Eikbosscherweg is verhuisd.
Catharina is daar, in navolging van
haar schoonzussen, een wasserij begonnen die ze nu samen met haar man
voortzet.
Het nog kleine gezin Blom wordt in
Hilversum in 1905 en 1906 nog verrijkt met twee dochters, Maria en Duvera, zodat ze met z’n zessen zijn.
En dan is het 1907 en gaat een viertal
respectabele heren met ex-gedetineerde Blom in zee. Van wie precies het
Christiaan Antonius (de ‘h’ ontbreekt hier):
een jaar cel.
initiatief is uitgegaan is niet helemaal
duidelijk. In elk geval: ze richten een N.V. op. De daartoe uit te geven aandelen
worden, als al vermeld, voor een deel betaald met ‘gereedschappen en werktuigen, zich thans bevindende in een kleerbleekerij te Hilversum’. Zonder nadere
specificatie. Maar je mag gevoeglijk aannemen dat het de inventaris van Catharina’s ‘Fransche Wasch- en Strijkinrichting’
Gooi en Eemlander 19-7-1905.
aan de Eikbosscherweg betreft.
Blom in Blaricum
Blom weet, zo heet het later, de heren commissarissen te bewerken om hem als
directeur te benoemen. Terwijl Jan Honnef zich uit zijn zaak (en zijn pand) heeft
teruggetrokken komt Blom in Blaricum wonen, in Wijk A, nr. 263 (Middenweg
2?) waar op 12 juli 1907 zijn dochter Agatha wordt geboren.
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Hoek Middenweg met de Dorpsstraat. Links de plek waar Radio Wilco was gevestigd. Als ‘De Volharding’ op nr. 2 zat, moet dat in de boerderij rechts zijn geweest.

Directie noch Raad van Commissarissen heeft lang plezier van de deal. Binnen
een jaar breekt de pleuris uit: op 10 april 1908, in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, wordt met algemene stemmen besloten de
‘N.V. De Volharding’ te liquideren ‘wegens het verlies, geleden onder het beheer
van haren Directeur C.A. Blom’. Dat ‘met algemene stemmen’ wil zeggen dat
alle aanwezige aandeelhouders -ik vermoed: alleen de vier commissarissenhet besluit hebben gesteund. Blom schitterde waarschijnlijk door afwezigheid.
Want een paar dagen nadat het besluit genomen is plaatst hij bovenstaande advertentie. Hij doet het voorkomen als drijft hij de wasserij al jarenlang in plaats
van nauwelijks een jaartje en hij laat weten onder
een iets andere naam een
soort doorstart te zullen
maken. In het door de
oude N.V. gehuurde pand
en met de werktuigen en
gereedschappen van dieGooi- en Eemlander, 15 april 1908.
zelfde oude N.V.
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De ‘liquidatoren’ die de zaak moeten afwikkelen laten drie dagen later in een
advertentie in de Gooi- en Eemlander weten geen verantwoordelijkheid te nemen voor ‘waschgoederen’, aan Blom toevertrouwd, of betalingen aan hem gedaan. In dezelfde krant laat Blom via de Bussumse deurwaarder Harschagen
weten dat het eerder genomen aandeelhoudersbesluit niet rechtsgeldig is omdat
er te weinig stemmen zijn uitgebracht, dat de liquidatoren dus niets te vertellen
hebben maar dat hij ‘om hem moveerende redenen wenscht te defungeeren als
Directeur’. Hij houdt de eer dus aan zichzelf en stapt op. Het huurcontract, stelt
hij verder, staat op zijn naam; de aan de oude N.V. toebehorende goederen kunnen worden opgehaald en zullen anders in Hilversum worden opgeslagen. De
commissarissen worden gesommeerd op 15 mei op te draven bij notaris Perk in
Hilversum waar Blom dan rekening en verantwoording zal afleggen. In Blaricum krijgen de heren Enzlin en Loeber de deurwaarder aan de deur om dit alles
aan te zeggen.
Het verdere verloop van de zaak is niet helemaal meer te volgen maar zeker
is dat Blom ten slotte door de hulpofficier van justitie (mogelijk dorpsdiender
Brandsma) de fabriek is uitgezet.
Weg uit Blaricum
Alsof hij met de lopende liquidatie van de zaak niet al genoeg aan zijn hoofd
heeft wordt ‘C.A.B., laatstelijk directeur der N.V. Wasscherij ,,De Volharding”
te Blaricum’ eind juli 1908 ook nog eens in voorlopige hechtenis genomen, beschuldigd van oplichting van een ‘kwiek vrouwtje’, een weduwe uit Naarden die
hij met ‘een grooten woordenvloed’ geld afhandig had weten te maken. ‘Dat de
man woordenrijk was bleek ook ter terechtzitting’ waar ook zijn veroordeling uit
1903 nog ter sprake kwam. Een onderzoek naar Bloms geestvermogens leverde
op dat hij wel zenuwachtig is maar (..) geheel toerekenbaar’. ‘Dat hij zenuwachtig was’, zo vervolgt het Nieuws van den Dag van 3 december 1908, ‘kon men
opmerken. Geen oogenblik tijdens de zitting stond hij stil; voortdurend stond hij
maar heen en weer te draaien en ook zijn wijze van spreken was in hooge mate
zenuwachtig. Maar zijn hoofd raakte hij er niet bij kwijt en op iedere vraag had
hij een antwoord.’.
Terwijl Blom in voorlopige hechtenis de rechtszaak afwacht -wegens gebrek aan
bewijs wordt hij vrijgesproken- wordt het faillissement van ‘De Volharding’ in
liquidatie uitgesproken.
Kort na het voor hem gunstige vonnis van de Amsterdamse Rechtbank en daar2560

mee zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis, komt Christiaan Blom opnieuw in
het nieuws. Om de kost te verdienen voor vrouw en kinderen laat de voormalige directeur zich voor ƒ 20,- per week inhuren als ‘anti-poster’. Om te protesteren tegen de activiteiten van de Diamantbewerkersbond (ANDB) moet hij
posten voor het huis van Henri Polak in Laren, de voorzitter van de ANDB. In
‘Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij’, verschijnt een artikel waarin wordt
uiteengezet ‘wat voor soort menschen voor dit werkje wordt gebruikt. Bloms
veroordeling uit 1903, het faillissement van De Volharding en de verdenking
van oplichting van de Naardense weduwe worden in het artikel gememoreerd.
Blom raakt daarop zijn baantje kwijt en klaagt de verantwoordelijke redacteur,
Ankersmit, aan wegens belediging, smaad en aantasting van zijn eer en goede
naam. Ankersmit repliceert in de trant van: iemand die geen eer en goede naam
heeft kan daarin ook niet worden aangetast. De Rechtbank gaat daar niet in mee:
Ankersmit wordt veroordeeld tot ƒ 10,- boete of 5 dagen hechtenis en moet bovendien Blom de geëiste schadevergoeding van ƒ 150,- betalen. Het zal niet het
laatste conflict zijn dat Blom uitvecht.
Na het echec met De Volharding heeft Blom hier niets meer te zoeken en laat
hij Blaricum achter zich om in Buiksloot te gaan wonen. Ook daar lacht het
geluk de Bloms niet toe.
In juni 1910 staat Blom
terecht voor de Amsterdamse Rechtbank ter zake
van oplichting. Het Volk,
zo te zien wat rancuneus
vanwege de verloren (al
doet het stukje dat anders
voorkomen) smaadzaak,
weet daar wel weg mee.
Blom ‘ontkende, doch de
Het Volk 4-6-1910.
rechtbank achtte het ten
laste gelegde bewezen en veroordeelde den man tot 1½ jaar gevangenisstraf.’
Twee dagen later bevalt Catharina van een levenloos meisje.
Tegen zijn veroordeling gaat Blom in hoger beroep om binnen een maand uit
Buiksloot te vertrekken. Naar het Belgische Borgerhout. Op de vlucht voor justitie. Het hoger beroep helpt hem niet: het gerechtshof neemt de veroordeling tot
1½ jaar detentie over en beveelt aanhouding van de voortvluchtige verdachte.
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Zijn straf ontloopt hij niet: van 10 december 1910 tot 7 juni 1912 zit hij in de
gevangenis in Breda.
Oorlogsburgemeester in België, omstreden raadslid in Schoten
Met Bloms fantastische avonturen en zijn strapatsen na zijn vrijlating zouden
nog vele bladzijden te vullen zijn. Ik zal me tot een summiere samenvatting
beperken.
Na zijn detentie keert hij vermoedelijk naar België terug waar hij in eerste instantie illegaal verblijft. In het Rijksarchief in Brussel bevindt zich het emigratiedossier van Blom waarin deze als volstrekt onbetrouwbaar wordt aangemerkt. Ook zit er een brief in
van Catharina waarin zij min of meer bevestigt dat
haar man psychisch niet helemaal in orde is. Toch, in
het begin van de Grote Oorlog (1914-1918) is deze
voormalige Blaricumse wasbaas, deze zenuwzieke
Nederlandse recidivist, door de Duitse bezetter aangesteld, enkele jaren burgemeester van het Belgische
Zwijndrecht, evenals Borgerhout gelegen in de buurt
van Antwerpen. Oorlogsburgemeester, pro-Duits -dat
Blom in 1911.
was in die jaren niet minder ‘fout’ dan in de tweede
Wereldoorlog- en, daarvan zijn in het Belgisch Rijksarchief de nodige getuigenissen, een despoot.8 Geen vriendelijke burgervader zogezegd.
Zowel voor, tijdens als na dat burgemeesterschap lijkt Blom verwikkeld in nogal
ondoorzichtige zaakjes en handeltjes die hem een behoorlijk vermogen moeten
hebben opgeleverd. ’Schatrijk keerde hij terug naar ‘t Vaderland en werd door
de katholieke kiesvereeniging in Schoten met open armen ontvangen. Men koos
hem tot raadslid en hij schreef schunnige artikeltjes in de Haarlemsche katholieke pers’. Volgens Blom ging hij voor het raadslidmaatschap op verzoek van de
bisschop van Haarlem die daar wel graag een intelligent, goed katholiek iemand
wilde zien. Hoewel tijdens de verkiezingscampagne 1919 de nodige beschuldigingen (pro-Duitse gezindheid, strafblad etc.) tegen hem werden geuit hield de
katholieke kiesvereniging Blom de hand boven het hoofd. ‘Zijn geld stonk immers niet. Hij gaf veel aan de kerk, die niet kieskeurig is’. Tijdens zijn periode in
Schoten, in 1927 opgegaan in de gemeente Haarlem, volgt de ene affaire de an8

Informatie: Mireille Schaekers van de Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht (BE).
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dere arrestatie op, regent het in en buiten de raad over en weer beschuldigingen
van chantage en corruptie, wordt Blom uit de fractie gezet, gaat nog eens failliet
en wordt herhaaldelijk veroordeeld. Mooi om te zien is hoe Catharina haar man,
onder wiens gedragingen zij toch zwaar te lijden moet hebben gehad, steeds
blijft verdedigen. Beschouwde ze hem als ziek en bedekte ze daarom alles met
de mantel der liefde? In de verkiezingscampagne laat zij optekenen9: ‘Wij aanvaarden thans den strijd. Zooals mijn man vertelde, zijn wij over het jaar 1919
de hoogst aangeslagene in de gemeente-belasting. Wij hebben niemand noodig,
kunnen overal, onafhankelijk van ons fortuin genieten. Wij blijven in Schoten,
welk bedrag het ons mag of kan kosten..... Ik sta schouder aan schouder met
mijn man en zal hem steunen in zijn werk om de gemeente Schoten te reinigen
van al de uitwassen die er aan kleven.’ Tja, dit zijn toch eerder teksten van een
arrogante burgemeestersvrouw dan van een bezorgde echtgenote.
Intussen gaat Bloms gezondheid er niet op vooruit. Eind 1920, bij weer eens
een proces wegens valsheid in geschrifte, komt hij ‘strompelend, en op twee
krukken geleund de zaal binnen. Dit is het gevolg van een oude in het huis van
bewaring zeer verergerde
kwaal.’ Psychiater dr. F. S.
Meyers betoogt bij die gelegenheid dat Blom ‘in menig
opzicht als psychograaf is te
beschouwen’ (bedoeld wordt
vermoedelijk:
verminderd
toerekeningsvatbaar)10. Intussen gaat het maar door met
de affaires, relletjes, oplichtingszaakjes en dergelijke.
Van -gelukkig zomer- 1921
dateert nevenstaand berichtje uit de Tribune over Bloms
huisuitzetting. En weer valt
op hoezeer Catharina hem
door dik en dun steunt.
Tribune 1-7-1921.
9 Geciteerd in Het Volk van 4 december 1919
10 Verslag in de Haagsche Courant van 9 november 1920
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Het zieke kind overigens, van wie gesproken wordt, is de in Blaricum geboren
Agatha, dan 13.
In datzelfde 1921 wordt Blom ‘in verband met zijn overspannen toestand als
politie-arrestant overgebracht naar het St.-Elisabeth-Gasthuis te Haarlem, waar
hij thans verpleegd wordt’.
Nog tot 1922 houdt Blom, die met zijn gezin in Zandvoort is gaan wonen, het in
de Schotense gemeenteraad vol. Hij heeft zich niet laten wegpesten en bedankt
zelf.
Maar ook in de jaren daarna komt hij nog met grote regelmaat met justitie in
aanraking: hij kan het oplichten niet laten.
In 1929 moet hij nog meemaken dat zijn enige zoon overlijdt en zes jaar later moet hij voorgoed afscheid nemen van Catharina. Op 2 juni 1952 eindigt,
ook in Zandvoort, het veelbewogen maar weinig gelukkige leven van Christiaan
Anthonius Blom. En daarmee eindigt ook de kleine, korte geschiedenis van ‘De
Volharding’ waarover, dankzij Johann Honnef en Christiaan Blom toch zoveel
te vertellen valt. 								
					
Ron van den Berg, maart 2020

Met dank aan Mireille Schaekers van de Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht
(België) die in het jaarboek van die Kring een artikel over Blom zal publiceren
met veel aandacht voor zijn tijd als burgemeester in oorlogstijd.

Bronnen:
- Delpher, Het Utrechts Archief, Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Hilversum.
- ‘Vergeten Verhalen: Jan Honnef, Rotterdamse pacifist. 15-12-2016 https://www.rijnmond.nl
- J.S. de Ley, B. Luger Walden in droom en daad.
- De Kolonie van de Internationale Broederschap te Blaricum. Uitgave Historische Kring
Blaricum.

2564

Nog wat Blaricummers

Het gezin van Isaäc Alexander Brouwer
Verplicht was het niet om als klein kind bij het aanvragen van een paspoort
samen met je vader of moeder op de foto te gaan; de pasfoto bijvoorbeeld,
waarop Fransje Schwiep in z’n eentje staat (zie DEELgenoot 90 p. 2380)
werd genomen toen hij 4½ was.
Maar ongebruikelijk was het niet om een
foto in te leveren waarop ook anderen
stonden. Vaak, bij jonge kinderen, was
dat hun moeder. Zoals op de foto hiernaast uit 1922. Yvonne Brouwer, heette
het toen 11-jarige meisje. Ze was enig
kind en zou naar verluidt met moeder,
die even aan haar huwelijk wilde ontsnappen, naar Frankrijk reizen. Vandaar
de paspoortaanvraag. Die moeder was
Edith Winifred (Winnie) Tunmer, uit
Southampton afkomstige dochter van
een Engelse ‘photograaf’. In 1904 was
Winnie in Parijs getrouwd met Isaäc
Moeder en dochter. Foto bij de paspoortaanvraag van Yvonne Brouwer,
Alexander Brougeb. 8-11-1911 Blaricum.
wer, een huwelijk
dat een jaar nadien in Blaricum werd geregistreerd. Volgens de akte was de bruid toen ‘koopvrouw’ en haar man
‘schilder’ waarmee kunstschilder werd bedoeld. Dat zal
hem ook naar Parijs hebben gebracht, zo aan het begin
van de eeuwwisseling. Vanaf juni 1905 woonde echtpaar
hier op de Heideweg, op nummer 3.
Isaäc Alexander (Lex) Brouwer was de middelste van de
drie zonen van Egbert Luitzens Brouwer (1854-1946),
schoolhoofd, en Henderica Poutsma. Geboren in MeIsaac Alexander Brouwer,
demblik vertrok hij in 1901,18 jaar oud, naar Amsterdam geb. 23-1-1883,
waar hij even in de Eerste Helmersstraat woonde om zich Medemblik.
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na een tussenstop in Haarlem in 1902 in Blaricum te vestigen. Als schilder/
tekenaar van figuren, portretten en stillevens, lijkt hij, leerling van Co Breman
(1865-1938), niet uitermate succesvol te zijn geweest, al nam hij in 1914 wél
deel aan de 23ste jaarlijkse tentoonstelling van St. Lucas, befaamde Amsterdamse kunstenaarsvereniging, in het Stedelijk Museum.
‘Lex was’, mailt zijn kleinzoon René, ‘een perfectionist en nooit meteen tevreden met wat ie had geschilderd. Vaak begon hij opnieuw op hetzelfde doek. Er
zijn doeken van hem waar wel 7 lagen over elkaar heen
zitten.’
Vermoedelijk omdat het schilderen niet genoeg opleverde, ging hij midden jaren twintig lesgeven aan het
Baarns Lyceum, na een snel en met succes afgeronde
studie Frans. Afgerond maar niet bekroond met een doctorstitel want ‘net zo perfectionistisch (als in de kunsten;
RvdB) was hij met zijn dissertatie Franse letterkunde.
Hij is daar jaren mee bezig geweest en begon telkens
Luitzen Egbertus Jan
weer opnieuw. Uiteindelijk belandde het werkstuk in de
Brouwer, geb. 27-2-1881
in 1932.
kachel...’1
Lex was, schreef ik al, de middelste van drie
broers. De oudste van het stel was Bertus
(Luitzen Egbertus Jan); wereldberoemd wiskundige, lid van de Blaricumse gemeenteraad
en nog veel meer. Maar dat valt buiten het bestek van dit stukje.2 Hij woonde vlak bij zijn
broer, aan de Blaricumse Torenlaan (‘De Pimpernel’, er staat nog het -originele?- hek met
die naam), ‘In Blaricum werd gesproken over
‘de lange en de korte Brouwer’: de lange was
de wiskundige. De korte was zijn twee jaar
jongere broer, de schilder J.A. (Lex) Brouwer Hendrik Albertus Brouwer, geb. 1886,
portret uit 1956 door zijn broer Lex.
(…)’.3
1
2
3

Mail d.d. 30-7-2020 van René Holdert, kleinzoon van de schilder, aan Vera ten Broeke-Abels, secretais
HKB.
Voor geïnteresseerden verwijs ik naar Dirk van Dalen, L. E. J. Brouwer 1881-1966, een biografie, Bert
Bakker, 2001. Zie ook mijn artikel ‘Een krater op de maan’ in DEELgenoot 82, najaar 2016.
Lien Heyting - De wereld in een dorp. P. 78. De ‘korte Brouwer’ heette Isaäc Alexander; zijn voorletters
waren dus I.A.

2566

De jongste broer Brouwer was Aldert (Hendrik Albertus), net als Bertus een intellectuele hoogvlieger, vanaf 1918 hoogleraar geologie aan de Technische Hogeschool te Delft en later
in Amsterdam. Rond 1930
kwam ook hij in Blaricum
wonen (aan Onder den
Dael). Hij werd door Lex
geportretteerd, een portret
dat deel uitmaakt van de
collectie van de Universiteit van Amsterdam.
			
Twee jaar na de openingsfoto van dit artikel, moeder en
dochter waren inmiddels,
na een verblijf van een jaar
bij hun in Frankrijk wonenMoeder Edith Winifred Tunmer geb. 10-4-1879 en dochter
Yvonne Brouwer bij de aanvraag van Yvonnes paspoort op
de (groot-)moeder Tunmer
28-7-1924.
in Nederland teruggekeerd,
was het kennelijk tijd om opnieuw een paspoort aan te vragen. Met een nieuwe
foto. Weer van hen beiden. Ze hebben van plaats gewisseld en de sombere, donkere kleding verruild voor wat in ieder geval op de foto wit lijkt. Yvonne heeft
haar lange krullen afgeknipt.
Als het hele gezin in 1927 opnieuw een paspoort aanvraagt, zijn moeder en haar
intussen 15-jarige dochter gescheiden. Dit keer is de schaar in de foto gegaan:
die uit 1924 is overlangs doormidden geknipt.
Vader Lex levert bij die gelegenheid voor de derde maal dezelfde foto aan waardoor de tijd op
het eerste gezicht geen vat op hem heeft gehad.
Tachtig jaar oud was hij toen hij in 1963 in Den
Haag overleed, nog geen drie weken na het overlijden van zijn echtgenote bij wie hij begraven
werd. Op De Woensberg waar ook het graf met
het gedenkteken te vinden is van zijn hooggeVoor een nieuw paspoort in 1927
leerde broer Bertus. Jongste broer Aldert over- werd dezelfde foto als in 1924
gebruikt maar doormidden geknipt.
leed in 1973 in Bloemendaal.
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En Yvonne? Op 13 mei 1939 trouwt zij in Blaricum met Carl Anton Holdert,
chef de bureau bij De Telegraaf en vertrekt uit ons dorp om aan de Amsterdamse
Prinsengracht te gaan wonen. Het echtpaar Holdert-Brouwer krijgt daar twee
zoons, René (1943) en François (1952).
In 1955 verhuist het kleine gezin naar de Courbetstraat. Ze betrekken er een
‘kleine flat’, zo heet het in een advertentie waarin ‘een eenvoudig FLINK MEISJE’ wordt gevraagd als hulp in de huishouding, een meisje ‘dat, om welke reden
dan ook in Amst. wil wonen in eigen huisje in tuin, en famille’4. Aparte tekst
wel.
Het huwelijk houdt geen stand: de Holderts gaan in 1959 uit elkaar en Yvonne
blijft met haar twee zoons van 15 en 7 in de Courbetstraat achter. In 1964 wordt
het huwelijk ook officieel ontbonden.
In datzelfde jaar, kort na het overlijden van haar beide ouders, zo lijkt het, laat
Yvonne (of Kiki, zoals ze wel genoemd werd) Amsterdam achter zich en keert
terug naar Blaricum, naar het huis aan de Heideweg waar ze is opgegroeid en
waar haar vader en moeder tot het einde hebben gewoond. Zo lijkt het maar
de werkelijkheid is dat ze slechts op papier verhuist opdat de gemeente geen
huurders in het pand kan zetten (dat kon in die tijd). Bij het afwikkelen van de
nalatenschap van haar ouders krijgt ze hulp van Carl die zich een jaar nadat de
echtscheiding officieel geworden is, in 1965 weer bij het gezin voegt. En, best
bijzonder, op 29 juli 1976 trouwt het stel voor de tweede keer.
In 2002, meer dan twintig jaar na haar man Carl Holdert, overlijdt Yvonne Brouwer in Amsterdam. Ze hebben hun laatste rustplaats gevonden op De Woensberg.
Ron van den Berg, juli 2020

De foto’s uit dit artikel zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum (SAGV).
Verdere bronnen: Stadsarchief Amsterdam, Delpher, wiewaswie.nl, René en François Holdert en
Maria Vos-Blekemolens onvolprezen site http://home.kpn.nl/vos00546/

4

Leeuwarder Courant 11-6-1956.
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‘Grootje’ Griet en haar jongens
Reactie bij de Beeldbank Blaricum
door Erik Heijne,
zoon van Herman J.A. Heijne en Margeretha Maria Rigter (Gretha of Greetje)
Vele honderden foto’s bevat Beeldbank Blaricum, het fotoarchief van de
Historische Kring. Het vormt niet alleen een prachtige bron van informatie
over het Blaricum van vroeger maar de foto’s van al die Blaricummers,
bijvoorbeeld die uit het archief van de pasfotograaf Willem van Eck, roepen
bij veel oudere Blaricummers veel herinneringen op aan vroegere vrienden, klasgenoten en familieleden. Dat laatste gold voor Erik Heijne, zoon
van Herman J.A. Heijne en Margeretha (Gretha of Greetje) Maria Rigter.
Hieronder plaatsen we een aantal door hem uitgezochte foto’s met zijn commentaar.
Toen ik, Erik Heijne,
een tijdje geleden voor
het eerst in de Beeldbank keek, waren dit
de eerste foto’s die
ik vond. Het is vermoedelijk mijn overgrootmoeder Grietje
(Margaretha) Rigter-de
Jong. Mijn moeder
Greet, die in juni 2017
op 98-jarige leeftijd is
overleden, is naar haar
vernoemd. Zij noemde
haar altijd ‘Grootje’.

Afbeeldingen van ‘Grootje’ Grietje (Margaretha) Rigter-de Jong.

Trouwfoto
Ik haal de foto erbij die ik omstreeks 1966 met allerlei papieren van mijn opa
Gerrit Rigter kreeg. Een foto waarvan hier voor de herkenbaarheid een bewerkte versie is afgedrukt, in 1925 gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van
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Groepsfoto uit 1925 ter gelegenheid van het huwelijk van Grootjes zoon, Jozef Rigter met Cor
Zeegers.
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Wie is wie op de groepsfoto?
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Grootjes zoon, mijn oom Jozef Rigter met
tante Cor Zeegers. En mijn vermoeden
wordt bevestigd want Grootje Grietje draagt
ook daar het karakteristieke kruisje dat ze
altijd droeg. Bij deze bruiloft zien we haar
met de meeste van haar kinderen. Wie op
de foto ontbreekt is haar man, de vader van
de bruidegom en dus mijn overgrootvader.
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1. Herman Rigter, neefje, de latere
groenteboer (zoon van Gerrit)
2. Greet Borsen, nichtje
4. Greetje Rigter, nichtje, toen 6,
dochter van Gerrit
9. Een van de twee Gertooms
Rigter
12. Jozef Rigter, bruidegom
14. Cor(nelia) Zeegaers, bruid
15. Geertje Rigter, zus van Jozef
16. Grootje Griet Rigter-de Jong
17. Griet Rigter, zus van Jozef
29. Mijn grootvader Gerrit Rigter,
broer van Jozef
30. Marrie Rigter, zus van Jozef
42. Mijn grootmoeder Jansje Rigter
Terweijde
Onbekend: 3, 7, 8, 10, 11, 13, 18.
Kent u een van hen?
Laat het mij weten.

Volgens mijn moeder wilde deze Hendrik Rigter, die 5 jaar na dit huwelijksfeest
zou overlijden, absoluut nooit worden gefotografeerd. Een van zijn broers, een
zwager van Grootje dus, staat er wél bij, op een prominente plek nog wel.
Er waren twee broers Rigter die beide jachtopziener en onbezoldigd veldwachter waren en die ze bij ons de twee ‘Gertooms’ noemden, de grijze en de witte.
Ook op de Beeldbank staan ze, twee keer: voor de boerderij aan de Meentweg
en als jachtopzieners.
De trouwfoto hing aan de muur bij mijn opa en oma Rigter-Terweijde, in hun
huis aan de Langeweg 23.
Hoewel ik als jongetje van 5-6 jaar toch wel bij al deze achterooms en -tantes
ben geweest, weet ik niet precies wie nou wie is. Zeker is dat Hendrik Borsen en
zijn vrouw Aal Rigter er op staan en zonder twijfel waren ook Chiel Heerschop
en Grada Rigter van de partij: die waren toen al een tijdje getrouwd.
Mijn moeder, Greetje Rigter zit gehurkt vooraan. Na al die jaren herkende ook
zij niet iedereen, wist het niet meer zo goed, ook al omdat, zoals ze vertelde, er
natuurlijk veel familie van de bruid bij was, van Zeegers. Zoals de vrouwen met
kappen of mutsen. Behalve mijn moeder en mijn overgrootmoeder staat ook
mijn grootmoeder Jansje Rigter-Terweijde op de foto: helemaal achteraan. Omdat zoiets, door het zilver, veel te duur was, droeg zij in die tijd nog geen kap;
die heeft ze pas later kunnen kopen.
Bruidegom Jozef trouwens, begon ooit de bekende kolenhandel aan de Kerklaan, later met levering van olie en benzine. Eén van zijn zonen, Herman (voor
veel Blaricummers: Pikkie), zette de zaak voort. Hij was heel actief voor Blaricum en werd benoemd tot erelid van de Historische Kring. Begin 2018 overleed
hij (zie ook DEELgenoot 87).
In 1925 was een groepsportret als dit wel gebruikelijk maar vaak, zoals bij het
(eerdere) huwelijk van mijn eigen grootvader Gerrit Rigter in 1914, volstond
ook een eenvoudige set van twee foto’s: een van de bruid en een van de bruidegom, in dit geval gemaakt bij studio Middendorp van de Vaartweg in Hilversum.
Mijn grootvader Gerrit trouwde toen met Jansje Terweijde, zus van Lammertje Lanphen-ter Weijde van wie op Beeldbank Blaricum meerdere foto’s staan,
vooral ook vanwege haar zoon Gerard die in de oorlog is omgekomen.
Jansje Terweijde, Lammertje Lanphen-ter Weijde: de schrijfwijze van de achternaam varieert. Ik gebruik hier de spelling op hun eigen visitekaartje, waar2571

Gerrit Rigter en Jansje Terweijde in 1918 geportretteerd door fotograaf G. Middendorp, Hilversum.

schijnlijk uit 1940. Aan de voornamen van vrouwen in Blaricum werd toen nog,
ongeacht hun leeftijd het verkleinwoord ‘je’ toegevoegd: Jansje, Lammertje,
Greetje, Grietje, enz. Familienamen werden weinig gebruikt: mijn moeder was
bekend als Greet van Gerrit van Griet; dat ze later Greet Heijne genoemd wilde
worden viel niet bij iedereen in goede aarde. Zij is in 2017 98 jaar geworden
waarmee ze de hoogste leeftijd bereikte die in onze familie is opgetekend. Op
Pinksterzaterdag van datzelfde jaar is ze in Diemen overleden.
Ook de beide Gertooms, Jan en Pieter Rigter, broers van mijn overgrootvader
Hendrik, werden in de negentig. Op internet vond ik een stamboom (zie volgende pagina) van Gerrit Rigter en Aaltje van Hoven, mijn betovergrootouders
waarop overigens de Gertooms ontbreken. Anders dan daar vermeld stierf grootvader Gerrit niet in 1985 maar in 1965. Hij werd dus geen 105 maar ‘slechts’ 85.
Opa Gerrit Rigter was, zoals de stamboom laat zien, de eersteling van Grietje de
Jong en haar man Hendrik Rigter, geboren precies 9 maanden na hun trouwdag.
‘Bij de beddenplank af’, zoals dat werd genoemd. Het gezin telde 10 kinderen,
2572

Stamboom familie Rigter.

3 jongens en 7 meisjes. Een jongen en twee meisjes stierven bijna direct na de
geboorte. Dochter Geertje werd begin jaren dertig opgenomen in een gesticht en
overleed daar, volgens de stamboom in augustus 1932 (of dat klopt, daar heb ik
mijn twijfels bij…). De zes anderen werden best oud: 85, 93, 79, 72, 73, 92. De
meesten waren aanwezig bij het huwelijk van hun jongste broer Jozef en staan
dan ook op de trouwfoto uit 1925.
Op de foto hiernaast
zien we opa Gerrit
en oma Jansje in een
sjees. Het zal nog
voor hun trouwen,
zijn geweest of anders
kort daarna. Was het
kermis? Koninginnedag misschien? Oma
draagt hier, anders
dan bij het huwelijk
van oom Jozef, wél
een (geleende?) kap.

Gerrit Rigter en Jansje Terweijde op de sjees.
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En dan is er nog deze prentbriefkaart, een bedrijfsfoto eigenlijk, van Gerrit Rigter die met paard en wagen, met lege kisten, kennelijk op de terugweg is van de
groenteveiling in Hilversum. Tuinder van beroep, leverde hij daar zijn producten
vanuit zijn Blaricumse ‘kamp’, zijn groentekwekerij achter de Stachouwerweg
waar toen nog geen huizen stonden. Ik denk dat deze foto ergens is genomen
waar de Laarderweg vanuit Hilversum door de hei liep, in de buurt van het St.
Janskerkhof. Naast de weg, verhard met keien, zie je ook het tramspoor in het
zand, en ouderwetse auto’s in de verte. Druk is het zeker niet. Als ik hier opa
uitvergroot zie je duidelijk zijn karakteristieke pijpje in de mond.

Gerrit Rigter met paard en wagen vermoedelijk op de terugweg van de groenteveiling in Hilversum.

Oma Rigter-Terweijde verontschuldigde zich vaak dat ze maar drie kinderen had
gekregen: Herman, Gretha en Rie. Ze zei er dan bij dat het er vijf hadden kunnen
zijn, maar voor de geboorte van Herman had ze twee miskramen.
Herman Rigter werd later de bekende groenteboer, aan de Langeweg. In de
crisistijd omstreeks 1930 begon Jansje het winkeltje, in een zijkamer van de
boerderij. De producten van de groenteverbouw van Gerrit (op ongeveer 6 ha
aan de Stachouwer) brachten toen bij de groenteveiling in Hilversum praktisch
niets meer op. Met directe verkoop kon nog net een minimumbestaan worden
verzekerd. De winkel bleef na de oorlog bestaan en werd in 1952 door Herman,
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na zijn huwelijk met Gerda Goedemans,
volledig overgenomen. Vele jaren werd
de meeste groente en fruit trouwens vanaf
de wagen verkocht, direct bij de klanten
aan huis. ‘In mijn tijd’, omstreeks 1950,
reden oom Herman en een knecht met
twee wagens rond, eerst nog met paarden
ervoor. Later hadden ze kleine bestelwagens. Pas bij Hermans overlijden werd de
Gerrit Rigter met zijn karakteristieke pijpje.
zaak beëindigd en de boerderij verkocht.
Over de Langeweg en de nu bijna onherkenbaar herbouwde boerderij/winkeltje,
werd al eens bericht in DEELgenoot. (71, voorjaar 2013: Verslag van de Langeweg-lezing van 21 november 2012, door Frans Ruijter).
Aan de hand van wat
foto’s heb ik hierboven
een en ander verteld
over de oudste zoon van
Grietje Rigter-de Jong.
Veel gelijkaardige foto’s staan in de Blaricumse Beeldbank, en
bij al die foto’s horen
ook vaak familieverhalen zoals ik hier heb
proberen te schetsen.
Zelf ben ik nu 75 en
Familie Rigter voor de boerderij.
langzamerhand zullen
de herinneringen aan dit oude Blaricum verdwijnen. Het nieuwe Blaricum is wel
totaal anders geworden, al zijn er nog veel sporen van het verleden te vinden,
die gelukkig worden bewaakt door de ‘Historische Kring’. Ik zou zeggen: kijkt
u eens op Beeldbank Blaricum en mochten daarbij herinneringen en verhalen bij
u opkomen, aarzelt u dan niet die met de Historische Kring te delen. Ze helpen
u zo nodig graag om ze netjes op papier te zetten.
Erik H.M. Heijne, Zwitserland en Koewacht (Zeeuws-Vlaanderen)
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Rondwandelingen door Blaricum-Dorp
in 2021
Helaas heeft de Historische Kring in verband met het uitbreken van de
coronacrisis moeten besluiten om de dorpswandelingen die gepland stonden voor 2020 af te gelasten. Gelukkig wil het bestuur de rondwandelingen
voor 2021 weer oppakken. Dit wel binnen de RIVM regels die op dat moment zullen gelden.

De voorjaarswandeling zal worden gehouden op zaterdag 10 april 2021.
Vertrek vanaf ‘Achter de Deel’ het onderkomen van de Historische Kring aan de
Brinklaan 4a in Blaricum.
Kosten: leden van de Historische Kring gratis. Niet-leden betalen € 3,-. Na een
korte uitleg onder het genot van een gratis kopje koffie of thee wordt om 14.15
uur gestart met de wandeling. Omstreeks 16.00 uur zijn we dan weer terug.
Een rondwandeling door het
fraaie Blaricum-Dorp blijft een
feestje want hier is de geschiedenis nog ruimschoots
aanwezig.
De gids Frans Ruijter laat u
de geschiedenis proeven en
herbeleven en zal u smeuïge
anekdotes vertellen over mensen die hier wonen en/of gewoond hebben. Welk gedeelte
van het Blaricum-Dorp aan
bod komt? Hangt ook af van
de deelnemers. Met elkaar wordt bepaald waarom en waar we heen wandelen.
U zult na deze wandeling met andere ogen naar Blaricum kijken. Op deze wijze
probeert de Historische Kring Blaricum ons allen verantwoordelijk te laten voelen
voor dit mooie culturele erfgoed.
U bent verzekerd van deelname als u zich aanmeldt via info@hkblaricum.nl of
telefonisch bij de secretaris van de Historische Kring Blaricum tel: 0653168006.
(Dit alles wel afhankelijk van de dan geldende RIVM regels.)
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UIT EIGEN COLLECTIE

Constantia Arnolda Balwé - Stilleven met bloemen.

Enige jaren geleden werd dit schilderij aan de straat gevonden door een van onze
bestuursleden. Het stond naast een kliko op de Noolseweg. Wijlen Henk Machielse bracht het weer in de oorspronkelijke staat en maakte er een mooie lijst omheen.
Constantia Arnolda (Stans) Balwé werd op 14 augustus 1863 geboren te Amsterdam. Ze was een dochter van Arnold Martinus Balwé, scheepsmakelaar in
Amsterdam, en Petronella Constantia Antonia Catharina van Steenbergen. Balwé
werd opgeleid aan de Haarlemse School voor Kunst en Kunstnijverheid en was
daarnaast leerling van Nicolaas Bastert en Ferdinand Oldewelt. Ze woonde en
werkte in Nunspeet van 1901 tot 1910. Daarna op de Torenlaan 15 te Laren en
vanaf mei 1915 in Blaricum op de Noolseweg 2. Ze schilderde met name landschappen en bloemstillevens. Balwé was aangesloten bij Arti et Amicitiae, de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum en de Kunstenaarsvereniging Sint Lucas. Ze exposeerde in Amsterdam en Amerika. De schilderes overleed
1 september 1954 op 91-jarige leeftijd in haar woonplaats Blaricum.
Bron: o.a. Wikipedia en De Valk Lexicon kunstenaars Laren-Blaricum.
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In navolging van het eerste boek van Frans Ruijter ‘Heb je nog nieuws...?!’
is een vervolg verschenen met de titel ‘Geboren en getogen in Blaricum’.
In deze uitgave staan wederom gebeurtenissen en wetenswaardigheden
vermeld die Frans in de periode 2012-2018 voor dorpsblad hei & wei heeft
geschreven.
Boekinfo: harde kaft, 256 pagina’s in full color. Prijs: € 24,95
Verkrijgbaar bij: Historische Kring Blaricum en via www.fransruijter.nl
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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.
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Het café is de hele week geopend en er wordt
DAGELIJKS voor u gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

Café d’Ouwe Tak:
Het café waar je óók kunt eten!
Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, tel. 035-5314300, www.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

