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Agenda 2022
• 8 januari t/m 21 augustus
Expositie tekeningen van W.G.F. Oversteegen
• Woensdag 27 april
Koningsdag
De HKB is open van 10.00-17.00 uur.
• Zondag 15 mei
Van 14.00-17.00 uur: gelegenheid om het gratis boek van
W.G.F. Oversteegen af te halen.
Daarna elke woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur en elke
zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur.
• Zaterdag 27 en zondag 28 augustus
De Blaricumse Atelierdagen
Openingstijden: 11.00-17.00 uur
• Zaterdag 1 oktober
Dorpswandeling o.l.v. gids Frans Ruijter
Vertrek bij de Kring om 14.30 uur.
Leden gratis, niet-leden € 3,Locatie van alle activiteiten:
onderkomen HKB, Brinklaan 4A.
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:
secretaris@hkblaricum.nl
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
Op 14 mei 2022 bestaat de Historische Kring Blaricum 40 jaar. De rijke
geschiedenis van de Kring kende vele hoogtepunten.
Voorbeelden van hoogtepunten zijn onder meer de vele mooie boeken die we
hebben uitgegeven: ‘De Kolonie van de Internationale Broederschap te Blaricum’ door Maria W.J.L. Boersen, het Eeuwboek, het Ansichtenboek, de kronieken van Henri Klein, het boek van Jan Rigter, ‘Heb je nog nieuws’ van Frans
Ruijter en het boek ‘Bob ten Hoope - Etsen’. Andere hoogtepunten waren: de
aspergemaaltijden op de TVE dagen, de dorpswandelingen, de vele tentoonstellingen en natuurlijk het bezoek van Koningin Beatrix op 23 mei 2003.

40 JAAR
HISTORISCHE KRING
BLARICUM

1982 - 2022

Ook zijn er bij de Kring door de jaren
heen veel interessante lezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen, o.a.
door Lammert Calis, Jan Rigter, Herman
Rigter en Frans Ruijter. Deze lezingen
konden altijd rekenen op een grote belangstelling en waardering.
Daarnaast waren er nog tal van activiteiten waar we medewerking aan verleenden
zoals Koningsdag, Kermisweek, Dag van
het Werkpaard en de Wijnproeverij.
Al met al is de Historische Kring Blaricum
een actieve vereniging die ondersteund
wordt door vrijwilligers en sponsoren. De
Kring begon destijds met 42 leden en dat
is anno 2022 uitgegroeid tot 524.

We gaan vol vertrouwen op weg naar het volgende lustrum. De toekomst zal
uitwijzen hoe de Kring zich verder zal ontwikkelen.
Joep Vos, voorzitter HKB
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zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
Jubileumboek,
gratis voor leden
Ter gelegenheid van het 40jarig jubileum van de HKB
hebben we voor onze leden
een heel mooi cadeau. Het
is het boek ‘Vijftig Winters
over Blaricum’ van W.G.F.
Oversteegen. Gedurende de
periode 1908-1958 heeft hij
82 tekeningen gemaakt van
Blaricumse boerderijen en
• Formaat 240 x 170 mm
• 180 pagina’s in full colour
huizen. Ook heeft hij deze
• Gebonden boek met hardcover
tekeningen beschreven. In dit
unieke boek komen de tekeningen op de rechterpagina, de originele beschrijving
van zijn hand op de linker pagina alsmede een foto van de huidige situatie. De
tekeningen zijn beschikbaar gesteld door zijn kleinzoon Hubert Jan Oversteegen.

Willem George Frederik Oversteegen
W.G.F. Oversteegen werd geboren te Amsterdam op 23 december 1894. Hoewel
hij van huis uit over veel tekentalent beschikte, werd er toch een opleiding voor
architect gevolgd. De ‘twee onder één kap’ op de Huizerweg 3 en 5 evenals het
dubbele huis aan de Tweede Molenweg zijn gebouwd onder zijn architectuur.
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Het woon/winkelpand aan de Huizerweg 5 was in de eerste plaats kunsthandel. De zaak werd gedreven door
zijn echtgenoot Jo van Wijk. In het
pand bevond zich ook een kunstzaaltje waar kunstenaars van die tijd exposeerden o.a. Carl Schlüter en Herman Kruyder. Tevens verkocht Jo in
de winkel huishoudelijke artikelen,
serviezen, kantoorbenodigdheden en
zelfs sieraden. Niet onbelangrijk was
W.G.F. Oversteegen aan het werk;
ook de lijstenmakerij. Henk Machielolieverfschilderij C.A. Schluter.
se, die gedurende de oorlogsjaren
’40 -’45 en daarna in de avonduren in dienst was, heeft talloze lijsten gemaakt
en bezorgd bij de Gooise schilders (o.a. Han van Meegeren). Buiten zijn tekenkwaliteiten was Oversteegen zeer goed in het maken van etsen. Bij de firma
Enschede in Haarlem werden deze dan gedrukt. In menige Blaricumse huiskamer of gang hangt wel een ‘W.G.F. Oversteegen’ van een weggetje, boerderij of
veldje aan de muur. Meerdere van deze etsen zijn in eigen beheer uitgegeven als
ansichtkaart in zwart/wit of kleur. Oversteegen overleed op 10 oktober 1959.
Hoe krijgt u het GRATIS boek ‘Vijftig winters over Blaricum’ in uw bezit?
Bij deze DEELgenoot is een ansichtkaart met Johanna en Nico de Gooijer
gevoegd, jaren geleden gemaakt in onze opkamer. Op de achterzijde staat
uw naam en lidnummer. Tegen inlevering van deze ansichtkaart kunt u
het boek gratis bij de Kring afhalen.
De eerste gelegenheid om het boek op te halen is: zondag 15 mei van 13.0017.00 uur in ons onderkomen aan de Brinklaan 4/A. Daarna elke woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur en elke zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur. De
postadressen buiten Blaricum, Laren, Eemnes en Huizen moeten, als zij het
boek willen ontvangen, de ansichtkaart terugsturen naar de Kring. Na ontvangst van uw ansichtkaart wordt het boek naar u toegestuurd.
Als u nog één of meerdere boeken wilt aanschaffen als bijv. verjaardags- of
jubileumcadeau, kunt u uiteraard ook bij ons terecht. De verkoopprijs is €15,-.
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Tentoonstellingen
Tot en met zaterdag 21 augustus exposeren we de 82 tekeningen van W.G.F.
Oversteegen. Daarna zijn op zaterdag 27 en zondag 28 augustus de Blaricumse
Atelierdagen. Cees Wijsman en Joep Vos zullen dan hun schilderijen tentoonstellen. Deze expositie blijft te bewonderen tot medio december.
Wandelingen
Als u deze DEELgenoot ontvangt is de voorjaarswandeling alweer gehouden.
U kunt zich opgeven voor de najaarswandeling op zaterdag 2 oktober 2022 via
info@hkblaricum of telefonisch 06-23154976. Onder vakkundige leiding van
Frans Ruijter wordt u dan weer door ons mooie dorp geleid.
Jaarvergadering verslag
In aanwezigheid van 28 leden vond op 14 maart jl. de jaarvergadering plaats.
Na aanvang om 20.00 uur werden de 12 agendapunten in ontspannen sfeer vlot
afgewerkt. De vergadering werd afgesloten om 20.50 uur en na een korte pauze
werd er een film over Blaricum vertoond. Verderop in deze DEELgenoot vindt u
de goedgekeurde jaarcijfers van 2021, het jaarverslag 2021 en de begroting 2022.
Het bestuur wenst u veel leesplezier.

Een exemplaar
van de hiernaast
afgebeelde
ansichtkaart is,
voorzien van
uw naam en
lidnummer, als
losse bijlage bij
deze uitgave van
DEELgenoot
gevoegd.
Deze unieke kaart
geeft recht op
1 GRATIS boek
‘Vijftig winters
over Blaricum‘.
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HKB Jaarverslag 2021
Coronaperikelen hebben ook dit jaar de Historische Kring weer flink parten
gespeeld. Vanaf het begin van het jaar tot 5 juni en daarna met ingang van 16
december is ons onderkomen gesloten geweest voor publiek.
De werkzaamheden zoals ledenadministratie, financiën, archief en beeldbank werden op zeer onregelmatige tijden verricht. Per oktober is dhr. Piet
Klaver werkzaam bij de beeldbank.
De jaarvergadering werd evenals in 2019 en 2020 afgelast. Jaarverslag en
jaarcijfers van 2020 en de begroting van 2021 werden gepubliceerd in de
zomereditie van de DEELgenoot. De leden konden vervolgens hun op- en
aanmerkingen kenbaar maken tot medio augustus. Na verwerking daarvan
werden jaarcijfers, jaarverslag en begroting per 1 september definitief.
17 en 18 Augustus verleenden we medewerking aan de Oranje Vereniging
voor de filmvoorstelling in het Vitusgebouw.
Op 28 en 29 augustus was ons onderkomen opengesteld voor deelname aan
de Blaricumse Atelierdagen. Ria Bulten-van der Mik toonde haar glas in
lood werk en Joep Vos exposeerde zijn acryl schilderijen. 208 bezoekers
kwamen een kijkje nemen. Daarna was de tentoonstelling te bezichtigen tot
medio december.
2 September was er een wandeling door ons dorp voor de familie Heerschop.
5 September was ons onderkomen opengesteld voor deelnemers aan de
fietstocht door Blaricum. 108 personen bekeken de tentoonstelling onder
het genot van een kopje koffie.
14, 15 en 21 September verzorgden we wandelingen voor beleggingsmaatschappij Antaurus. Meer dan 150 personen wandelden onder leiding van
Frans Ruijter en Joep Vos door het dorp.
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2 Oktober waren 24 personen op komen dagen voor de halfjaarlijkse dorpswandeling door gids Frans Ruijter.
13 Oktober waren 38 personen aanwezig bij de Erfgooierslezing, over de
afhandeling na de liquidatie van Stad en Lande van Gooiland, die door Frans
Ruijter werd gehouden.
Ons periodiek DEELgenoot verscheen zoals gebruikelijk weer drie keer met
een oplage van 700 stuks. Elke uitgave was 52 pagina’s dik in full color en
vakkundig in elkaar gezet door Ton Hartong.
Op 1 juli werd afscheid genomen van secretaris Vera ten Broeke en gastschrijver Ron van den Berg.
Op 1 januari 2021 had de Kring 554 betalende leden en 20 ruilabonnementen. Door beëindiging (32, waarvan 12 door non betaling), overlijden (6) en
nieuwe leden (8) had de Kring per 31 december 2021 524 betalende leden
en 20 ruilabonnementen.
De Kring dankt de sponsoren voor hun financiële bijdrage.
Het bestuur dankt de vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar en hoopt
ook in 2022 weer op ieders medewerking.
Bestuur HKB
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Financieel verslag HKB 2021

2730

Financieel verslag HKB 2021
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Financieel verslag HKB 2021
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Financieel verslag HKB 2021

Historische Kring Blaricum

218
204

502
217
081

278

280

Secretariaat/Bezoekadres:
Brinklaan 4/A, 1261 ER Blaricum
E-mail: info@hkblaricum.nl
www.hkblaricum.nl
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Professor Jacob van Rees
16 april 1854 - 4 januari 1928
Jacobus van Rees werd 16 april te Utrecht geboren. Zijn grootvader, Rijk
van Rees. was daar hoogleraar in de Wis- en Natuurkunde. Zijn vader, Otto
van Rees werd in 1858 hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid en Statistiek
te Groningen en volgde in 1860 Prof. Akkersdijk in Utrecht op. De familie
woonde toen Achter-Den-Dom. Dat bij de zoon Jacobus zó al vroeg de belangstelling op wetenschappelijk gebied ontwaakte is begrijpelijk.
In Utrecht bezocht hij de Franse
School en daarna het Gymnasium
om, na een paar maanden te Würzberg privaatonderwijs genoten
te hebben, in 1861 staatsexamen
te doen en nauwelijks 17 jaar te
Utrecht student te worden.
Na een paar jaar sloot hij zich aan
bij de club van Winkler (de latere
professor in de psychiatrie) en Birnie (later directeur van een H.B.S.
in Rotterdam). In zijn studententijd beantwoordde hij een door het
Atheneum Illustre uitgeschreven
prijsvraag over infusoriën op zo’n
wijze, dat zijn inzending, waarin
hij met zijn artistieke aanleg zelf
de afbeeldingen tekende, met goud
werd bekroond.

Professor Jacob van Rees.

Op 13 juli 1878 promoveerde hij als Doctor in de filosofie op het proefschrift:
‘Over luchtademing Carcinus Moenab’ (een soort strandkrab), waarna hij als
assistent van Prof. Place werd benoemd. Na in 1881 lector in de Histiologie
(weefselleer) te zijn geworden, huwde hij op 22 september met Mejuffrouw
Adrienne Vatiché. Na 3 jaar werd hij aangesteld tot buitengewoon Hoogleraar
in de Histiologie en is dit gebleven tot zijn emeriaat in 1924. In 1883 ging hij
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met zijn familie naar Freiburg, om onder Prof. Weismann te werken en schreef
hij zijn hoogst gewichtige werk over de inwendige gedaanteverwisseling der
vliegenlarve. Teruggekeerd in Amsterdam werd zijn dochter Maria geboren, die
later, in Aeschi, haar jaren om gezondheidsreden in Zwitserland wonende moeder verzorgde. Daar stierf zijn oudste dochter in 1926 en zijn vrouw in 1927.
Daar bracht hij ook altijd zijn vakantie door in de hechte familieband die er bestond. Door gunstige beschikking van de Nederlandse Regering verkreeg hij in
1888 een werktafel aan het Zoölogies Station in Napels, welke eer hem in 1890
wederom te beurt viel.
Tot zover in ‘t kort de wetenschappelijke loopbaan van Jacobus van Rees. Daarnaast heeft hij zich gegeven aan de Maatschappij, aan de mensheid met geheel
zijn dienende liefde.
Geheelonthoudersbond
In 1892 trad van Rees toe tot de ‘Ned. Onderwijzersclub voor Drankbestrijding’,
die zeer verheugd waren met de opname van een prof. als lid. Door zijn bezoek
o.a. met P. v.d. Meulen aan het Internationaal Drankbestrijdings Congres
in Bazel en het contact met Kräpelin,
von Bunge en Forel, werd hij zo gegrepen, dat hij van toen af propagandist
werd. Daar hij een grote afkeer had
van wettelijke maatregelen, voelde hij
zich niet aangetrokken tot de ‘Nederlandse Vereniging’ en richtte hij met
Lod. van Nierop, Menno Huizinga, M.
Valk en Birnie de ‘Algemene Ned. Geheelonthoudersbond’ A.N.G.O.B. op,
waarvan hij tot 1925 voorzitter was. In
1897 betrok prof. van Rees een huurhuis in Hilversum, een mooie villa op
Trompenberg. Een grote tegenstelling
tot de krotjes, die vlak tegenover de ingang stonden die hem hinderden. Deze
misstand liet hem niet los ook in ver- Prof. van Rees was medeoprichter van de
band met de alcoholellende.
‘Algemene Ned. Geheelonthoudersbond’.
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Een jaar later liet hij een woonhuis bouwen met een mooie, ruime hal. Met
medewerking van een zangkoortje, dat hij zelf dirigeerde, werden daar drukbezochte volksavonden gegeven. Daar werd het plan geboren een drank- en biervrij volksgebouw te stichten, het eerste in Nederland. Met het afschaffen van de
kermis kwamen ook de moeilijkheden. Men durfde de beloften niet gestand te
doen en schonk het beschikbare geld aan de manege. Het terrein van de boerderij was al aangekocht voor gezamenlijke rekening. Van Rees deed de koop
gestand en zo ontstond een stukje beschaving: ‘t Volksgebouw ‘Ons Huis’. Met
onvermoeide ijver van de kunstschilder Heyenbrok werd het in een toneel- en
vergaderhuis herschapen.
De stakende spoorwegmannen in 1903, die
nergens een zaal konden krijgen hebben er
nog vergaderd. Er had een debatavond plaats
over militairisme tussen kapitein Faius en
Domela Nieuwenhuis. Er kwam een schitterende uitleenbibliotheek. ‘Ons Gebouw’
bestaat niet meer, het werd een voorloper
van de Openbare Leeszaal waarheen de bibliotheek is gegaan.
Toen Prof. Forel een neutrale tak van de Internationale Orde van Goede Tempelieren
(I.O.G.T.) had gesticht, met Dr. Boissevain
uit Winschoten als propagandist, reisde Prof.
van Rees met Mevrouw C. van Amrooy naar
het Gronings stadje en traden als vijfde en
Dr. A. Forel en Prof. van Rees waren lid
zesde lid toe tot de I.O.G.T.N. Geheel gaf hij
van de Internationale Orde van Goede
Tempelieren.
zich aan deze orde, eerst als Groot-Tempelier en na het aftreden van Forel in 1919 als internationale leider tot aan de hereniging met de Moederorde in 1923, een heuglijke gebeurtenis, die hij met een
deputatie, om wille van de tijd met een vliegtuig het Kanaal overstekend, in Londen mocht bezegelen. Na de dood van Edvard Wavrinsky in 1924, bekleedde hij
in de I.O.G.T. een der hoogste functies, die van Oud-Internationaal-Tempelier.
Reizen naar Indië en Amerika
In dienst van I.O.G.T. ondernam hij op zijn tochten, steeds vergezeld van enkele
broeders, in 1926 op 72- jarige leeftijd een reis naar Indië. In vijf maanden tijds
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heeft hij 98 maal gesproken voor studenten, onderwijzers, ambtenaren, op vergaderingen van Tempelieren, daarbij zijn Leeuwenfilm vertonend; op Java, Bali
en Sumatra. Slechts enkele maanden na zijn terugkeer uit Indië voelde hij zich
verplicht als internationaal bestuurslid, haar 53e internationale zitting in Philadelphia bij te wonen. Als 73-jarige zag hij niet tegen de grote zeereis op. Hij
genoot van de machtige wereldstad der wolkenkrabbers, van de bezoeken aan de
Niagara waterval, Washington met het Witte Huis.
Na een week vermoeiend vergaderen, werd na een onafgebroken reis van 24
uur een bezoek gebracht aan het Internationaal Congres van de ‘World League
against Alcoolism’ te Winona-Lake.
Het baarde veel opzien dat hij, hooggeleerde professor aan de Amsterdamse universiteit, met het toen zo gehate ‘blauwe knoopje’ in het knoopsgat, voor enkele
centen op de Brink in Hilversum geheelonthouderskrantjes verkocht.
In het voorjaar van 1916, op de eerste blauwe Pinksterviering, op het bos- en heideterrein van de Amersfoortse berg bij Amersfoort (thans bebouwd) was Prof. van Rees in
volle actie. Mede door zijn stimulans kreeg
de blauwe week gestalte en is zij een begrip
geworden. Naast de drankbestrijding hadden
vele andere stromingen zijn volle aandacht.
“Mijn maagkwaal opgedaan in 1884, bracht
mij, na een naturistische kuur en het drinken
van koud bronwater in 1887, behalve over
gebruik van bier en wijn, ook over het vele
vleeseten, aan het nadenken, na verdieping in
het lichamelijk welzijn, ‘t radicale, ethische
standpunt van het vegetarisme ben gaan innemen”. Hij is dat tot z’n dood toe gebleven.
Behoudens enkele griepaanvallen, heeft hij,
ondanks dat zijn leven zeer vermoeiend was,
gedurende 25 jaar geen ziekte meer gekend.

Professor van Rees. ‘Blauwe’ Pinksterviering op het bos- en heideterrein van
de Amersfoortse berg bij Amersfoort.

Professor van Rees was medeoprichter van de kolonie van de Internationale
Broederschap te Blaricum. Als antimilitairist richtte hij een ‘Open Brief’ aan
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Professor Jacob van Rees, hoogleraar.

Abr. Kuyper in verband met de dienstweigering van Jan P. Terwey en ondertekende hij
een manifest met weinig anderen. Hiervoor
onderging hij (met o.a. Enka, Lod. van Mierop en A. Elbrink) tien dagen hechtenis.
Dr. A. Forel vermeldde: “Ter gelegenheid van
de ondertekening van ons programma met
minimum eisen voor een duurzame vrede, in
1915, toen andere Zwitserse gedelegeerden
tweede klasse reisden en intrek namen in een
duur hotel in Den Haag, ging ik met broeder
van Rees in een eenvoudig hotel, waar we een
slaapkamer deelden. Hij verafschuwde weelde, evenals ik. Hij reisde altijd 3e klasse”.

Bevlogen idealist
In 1904 was Van Rees medeoprichter van ‘Rein Leven’, een beweging doordrongen van de noden op seksueel gebied, en van het tijdschrift ‘Vrede’. En hij
huldigde ter verbroedering de wereldtaal Esperanto. Van Rees was een idealist.
Die hem liefhadden zeiden dat met bewondering. De meeste mensen zeiden het
met schouderophalende glimlach, schudden het hoofd als zeker zijnde van eigen
goed verstand, iemand voor zich te hebben die de krankzinnigheid tegemoet gaat.
Voor diegenen zal het dan een verrassing zijn geweest te vernemen dat hij president-commissaris van een metaalgieterij was.
De hoofdtrekken van zijn karakter waren: kinderlijkheid, de behoefte om woorden en daden in harmonische overeenstemming te brengen, zijn bereidheid tot
afstand doen van bezit. Hoe zou hij van ganser harte de woorden van Franciscus
van Assisi ‘de Vader der Armen’ tot de zijne gemaakt hebben toen hij uitsprak bij
een gelegenheid: De bisschop van Assisi zei eens tegen Franciscus: “Uw manier
van leven zonder enig bezit lijkt mij vol moeite en bezwaren”. Doch Franciscus
antwoordde: “Heer, indien wij enig goed bezaten, dan hadden wij ook wapenen
nodig om ze te verdedigen, want het bezit leidt steeds tot geschillen en processen
en meestal komt de liefde tot God en de naaste maar al te zeer in het gedrang; dit
is de reden waarom we geen werelds goed willen hebben”.
Dit artikel is eerder verschenen in De Drost nr. 8 van januari 1968
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Tijmen de Saijer: een beroemde Blaricummer
Nazaten van de Blaricumse De Saijer familie hebben of hadden een
afbeelding van de kopergravure van Tijmen de Saijer hangen. Weinig
families zullen zich gerealiseerd hebben dat dit de oudste afbeelding
van een Blaricummer is. En ook is waarschijnlijk niet bekend dat deze
afbeelding van museale waarde is. Verschillende musea hebben deze
afbeelding: het Rijksmuseum in Amsterdam, het Catharijneconvent in
Utrecht en het British Museum in Londen.
Wie was Tijmen de Saijer? Waarom zijn er in 1988 nog meer afdrukken
van de kopergravure gemaakt? En hoe leeft Tijmen voort?

Timotheus de Sayer. Foto Rijksmuseum
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Tijmen de Saijer (1603-1658)
In 1603 werd Tijmen de Saijer geboren in de ouderlijke boerderij Eemnesserweg 2. Het was in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, de Opstand. (1568-1648)
Spanje en de Habsburgse Nederlanden stonden tegenover elkaar. Vooral de strijd
tegen het opkomende protestantisme en de gewelddadige acties wogen zwaar.
Vanaf 1572 begon de protestantisering van de Nederlanden. De vrije uitoefening
van de protestantse eredienst werd afgedwongen. Praktisch overal werden pastoors en kloosterlingen uit pastorieën en kloosters gezet. De gewone openbare

Eemnesserweg 2 voorkant. Foto Maria Boersen

godsdienstuitoefening was voor de rooms-katholieken onmogelijk geworden.
Men ging ondergronds verder. De viering van de mis en andere liturgische bijeenkomsten zoals doop, huwelijk, biecht en uitvaart werden verboden. Priesters
trokken rond met een reisaltaartje. In Blaricum was in die tijd geen katholieke priester meer. Af en toe werd het dorp door rondreizende priesters bezocht.
Waarschijnlijk is Tijmen onder invloed van die rondreizende priesters op het
idee gebracht om priester te worden. Een onbekende bron vermeldt hierover:
‘Na onderzoek van zijn aanleg en deugd werd hij daartoe waardig gekeurd. Hij
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begon op hun aanwijzing de
latere studies en toen hij hierin geslaagd was, de hogere,
godgeleerde
wetenschappen
te beoefenen om zich voor de
priesterlijke stand en arbeid te
bekwamen, doch moest daarvoor meerdere jaren in het verre buitenland verblijven’.
In februari 1624 werd Tijmen
student in de theologie te Keulen. Andere bronnen, bijvoor- Eemnesserweg 2 zijkant. Foto Maria Boersen
beeld de Larense pastoor Nieuwenhuis, vermelden dat De Saijer in Leuven heeft
gestudeerd. Een bewijs voor dat laatste heb ik niet gevonden. In 1628 behaalde
Tijmen het licentiaat in de theologie en werd hij te Keulen tot diaken gewijd. De
priesterwijding zal vermoedelijk spoedig daarna geweest zijn.
Terug naar het ouderlijk huis
Na de priesterwijding keerde Tijmen in 1628 terug naar zijn ouderlijk huis, de
boerderij aan de Eemnesserweg. De kerkelijke overheden lieten bij voorkeur
priesters beginnen in hun geboortestad of dorp. Daar genoten ze meer bescherming dan elders en konden ze rekenen op hun familie. Over zijn thuiskomst
doen verschillende verhalen de ronde in Blaricum.
De Blaricumse erfgooier en
agrariër Gijs Calis vertelde
dat Tijmen op Fidel Castro
leek en de kleding van een
kaperkapitein droeg. Geen
wonder dat Tijmen bij zijn
thuiskomst in eerste instantie niet werd herkend.
Maar toen duidelijk was dat
Tijmen weer teruggekeerd
was, waren de BlaricumThuiskomst Tijmen de Saijer. Tekening Marianne Blijdenstein-Piël
mers zeer verheugd.
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De Saijer droeg de H. Mis op en nam de biecht af. In 1635 vertrok Tijmen naar
Laren samen met zijn assistent Hendrik Aller van Grol en twee Blaricumse klopjes. Klopjes waren vrouwen die een religieus leven leidden en zich bezighielden
met zaken als catechismusonderwijs en het verspreiden van vrome lectuur en
plaatjes. Ook fungeerden zij als koster en zorgden voor armen en zieken. Zij
voorzagen in hun eigen levensonderhoud. De godsdienstige activiteiten werden
gedoogd door de schout recognitiegeld te geven. Vanaf 1638 betaalde De Saijer
20 gulden per jaar. Hendrik Aller van Grol werd na verloop van tijd vervangen
door Floris van Vianen die in Leuven gestudeerd had.
Oplopende spanningen
Problemen ontstonden in Laren toen de baljuw van het Gooi, P.C. Hooft paapse
kerken en kapellen ging sluiten op bevel van de Staten van Holland. Op 6 juli
1644 viel hij in Laren de woningen van De Saijer en Van Vianen binnen. Hij
vond voorwerpen van geringe waarde. Waarschijnlijk waren De Saijer en Van
Vianen van te voren gewaarschuwd: Hooft was niet zo’n papenvreter.

Oude Kerk Amsterdam. Foto Zairon CC BY-SA - 6. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72681962
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Na verloop van tijd kregen De Saijer en Van Vianen onenigheid over hun taakverdeling en verantwoordelijkheden. Waarschijnlijk was de recente vervolging
door de overheid van invloed maar ook het verschil in opleiding: De Saijer had
aan een seminarie in Keulen gestudeerd en Van Vianen in Leuven aan de universiteit. De opleiding op de seminaries was praktijkgericht, de universitaire
opleiding in Leuven was wetenschappelijk. De kerkelijke overheid in de persoon van de apostolisch vicaris Rovenius bepaalde in een akte opgesteld op 20
juli in 1644 wat het pastoraal territorium van De Saijer en dat van Van Vianen
was. Tijmen de Saijer werd Hilversum en Eemnes Binnen toebedeeld. Verder
werd bepaald dat hij naar Hilversum moest verhuizen. Floris van Vianen kreeg
Laren, Blaricum en Eemnes Buiten. In Hilversum ontstonden weer problemen.
De medewerker van Tijmen, Dionysius van Ghent, bracht onrust en slaagde erin
Tijmen de Saijer uit zijn eigen huis te verjagen. Daarop vertrok Tijmen in 1653
naar een schuilkerk aan de Gimnessesluys te Amsterdam. Vijf jaar later overleed
De Saijer op 27 juli 1658 en werd vanuit de Grimnessesluys op 30 juli 1648
begraven in de Nicolaaskerk, nu de Oude Kerk, nadat de grote klok drie uur
geluid had.
De afbeelding van Tijmen de Saijer
Het portret van Tijmen de Saijer als een kopergravure is in 1658, direct na zijn
overlijden, in Amsterdam gemaakt door de graveur Theodorus Matham (1589–
1676). Van alle overleden priesters werd in die tijd een geschilderd portret of
een gravure gemaakt. Dat was bepaald door het Kapittel van Haarlem in 1632.
Daarom zijn er nog vele portretten van priesters uit die tijd in pastorieën en musea en bij particulieren in bezit. De afbeelding van Tijmen is een emblematisch
portret. Een genre dat in de zestiende eeuw in Italië ontstaan is. De afbeelding
is voorzien van een lijfspreuk die het ideaal of de levenswijze van de afgebeelde
persoon weergeeft. Het is een gedachtenisprent, maar met een moraliserend en
didactisch karakter. Woord en beeld worden gecombineerd. Er is een afbeelding,
een korte tekst (een motto) en een langere tekst in proza of poëzie.
Op de afbeelding van Tijmen is midden boven het motto te zien: Pungit et ungit:
Steekt en zalft. Daaronder zijn wapen: een roos tussen twee doorntakken.
En rond de afbeelding in een ovaal de tekst: R(everen)dus A(dmo)dum
ERVDITISSImus D(dominus) M(agister) TIMOTHEVS DE SAYER
GOYLANDVS S. S.(=Sacrosanctae) THEOL(ogiae) LICENT(IATUS) OBIIT
XXVII IVL. ANNO M.C.LVIII AETATIS LV.
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Vrij vertaald: zeer eerwaarde en geleerde heer magister Timotheus de Sayer uit
Gooiland met een licentiaat in de heilige theologie gestorven in het jaar 1658 op
de leeftijd van 58.
De term magister kan als leraar worden gelezen of als wetenschappelijke titel.
Verder in de afbeelding: Sic pungit invidia: het prikt, zorgt voor jaloezie En ook
worden twee boeken afgebeeld: het brevier en de bijbel.
De tekst onder de afbeelding is een woordspeling op de naam ‘de zaaier’:
Heer TYMEN die Godts saet gesaeyt heeft met genught
Soo ’snachts als daeghs op hoop van een gewenschte vrucht
Te maeyen ’t synen tijt ontsach geen scherpen doren,
Uyt Liefde tot Godts eer, by hem alleen verkoren:
Waerom hem ’t hemelsch padt daer boven is bereyt.
Nu rust de SAEYER in den schoot der salicheyt.
‘Nazaaiers’
Rinus de Graaf naspeuringen, nieuwe afdrukken en een restauratie
Het echtpaar Willem de Graaf (1815-1897) en Petronella de Zaijer (1821-1898),
dochter van Tijmen de Zaijer en Lijsje Krijnen, kreeg zeven zonen en zeven
dochters. Willem en Petronella plantten zeven linden voor de westkant van hun
boerderij en noemden hun boerderij De Zeven Linden (Huis nr 63, nu Angerechtsweg 14, gemeentemonument).
Een van hun nazaten, Rinus de Graaf (1929-2007) besloot in 1988 nieuwe afdrukken te maken van de kopergravure van Tijmen de Saijer. De kopergravure
was, volgens overlevering, door de laatste De Saijer aan de RK Parochie te Blaricum geschonken. Ook was de parochie in het bezit van een schilderij van De
Saijer dat zwaar beschadigd was en gerestaureerd moest worden. Rinus de Graaf
besloot beide zaken aan te pakken. Zijn zoon Paul die destijds een grafische opleiding volgde, maakte in het grafisch atelier (GAU) te Utrecht 25 afdrukken van
de kopergravure waarvan 17 behouden werden.
De meeste van deze afdrukken zijn voor 100 gulden verkocht om de restauratie
van het schilderij van De Saijer te bekostigen. Degenen die de afdruk kochten
kregen van Rinus een envelop met alle documentatie die Rinus gevonden had
over het leven van Tijmen de Saijer, het resultaat van langdurig onderzoek dat
Rinus had gedaan in archieven. Hij was ook in Keulen en Leuven geweest en
waarschijnlijk ook in het archief in Utrecht.
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Het afdrukken van de kopergravure van Tijmen de Saijer in 1988.
1. De kopergravure
2. De benodigdheden voor het afdrukken
3. Schoonmaken kopergravure
4. Afdrukken van de kopergravure
5. Paul de Graaf bij de drukpers
6. Het resultaat
7. Drogen van de afdrukken
8. Rinus en Paul de Graaf in Utrecht met de afdrukken
van de kopergravure
De foto’s zijn gemaakt door mevrouw An de Graaf-Kok.
Echtgenote van Rinus en moeder van Paul.
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Rinus de Graaf met het gerestaureerde schilderij
van Tijmen de Saijer. Foto An de Graaf-Kok.

Op 15 januari 1989 konden de kopers van de gravure en belangstellenden in de koffiekamer van de
RK pastorie te Blaricum de onthulling van het gerestaureerde schilderij van Tijmen bijwonen. Tijdens
de restauratie was de naam van de
kunstschilder tevoorschijn gekomen: Abraham Willaerts (16031669). En daarmee was dan ook
duidelijk dat het schilderij uit de
Gouden Eeuw afkomstig was.

Onthulling gerestaureerd
schilderij Tijmen in
koffiekamer Vituskerk.
Op de foto onder andere van
links naar rechts: Niek Vos,
Thea Kaarsgaren-Vos,
Aal Eggenkamp-de Graaf,
Gerrit Eggenkamp,
pastoor Nico de Gooijer,
Bob Anink, Rinus de Graaf,
Harry Boersen, Paul Post,
Annie Boersen-de Jong.
Foto An de Graaf-Kok

Onthulling gerestaureerd
schilderij Tijmen in koffiekamer
Vituskerk.
Op de foto onder andere van
links naar rechts:
Gerard Adema, Hennie Vos
de koster met echtgenote en
moeder, Maria Boersen,
Annie Boersen-de Jong,
Gradus Vos de koster,
pastoor Nico de Gooijer,
Paula Anink,
Thea Kaarsgaren-Vos.
Foto An de Graaf-Kok
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Rinus de Graaf heeft meer gedaan ter herinnering aan Tijmen. Hij was in allerlei organisaties actief met name in de padvinderij. Mede dank zij hem is in
Blaricum in 1987 de scoutinggroep Tymen de Sayer Blaricum opgericht. Het
wapen van Tijmen dragen alle leden van de
groep op hun groepsdas. Een roos tussen
twee doornentakken. De roos betekent: leven. De doornen betekenen: bescherm het.
Tijmen ‘prikte’ mensen met scherpe opmerkingen waardoor ze aan het denken gezet
werden. Ook de lijfspreuk van Tijmen wordt
genoemd: Pungit et Ungit: Prikkelt en zalft.
Tijmen wordt als voorbeeld voor de groep
gezien. Als scout moet je de natuur beschermen en eerbied hebben voor je medemens.
Je moet leren tegen de ‘prikkels’ van kritiek
te kunnen. De Tymen de Sayergroep staat
Wapen Scoutinggroep Tymen de Sayer.
voor iedereen open ongeacht geloof.
De naam De Saijer
In de familie De Graaf is de naam Tijmen generaties lang doorgegeven tot in
deze tijd: Twee kleinkinderen van Rinus zijn Daan Tijmen (geboren op 2005-1995 te Veldhoven) en Louis Clément Tijmen (geboren op 26-06-2003 te
Vétraz-Monthoux (Frankrijk)). Opvallend is dat op de voornamenbank van het
Meertensinstituut geregistreerd staat dat de voornaam Tijmen rond 2000 populair is. Met name in Amsterdam.
In december 2013 besluit de RK Parochie te Blaricum het parochieblad de naam
De Zaaijer te geven ter herinnering aan Tijmen de Saijer, de in Blaricum geboren
pastoor die zijn werk onder moeilijke omstandigheden heeft gedaan.

De naam Tijmen de Saijer kan op verschillende wijzen aangetroffen worden:
Timon Lubbertszoon, Timon Lambertszoon, Tijmen de Saijer, Tymen de Sayer,
Thijmen de Saijer, Timotheues de Saijer, Timotheus Sporeag, Timoteus Sporeus,
Thimotheus Sporaeus, Timothy de Saijer.
De achternaam De Saijer is op de volgende wijzen aangetroffen:
Saijer, Sayer, Saeijer, Saaier, Zaijer, Zaaier, Zaayer, Zaaijer.
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Tot slot: Tijmen gegoogeld
Wanneer de verschillende namen die voor Tijmen
gebruikt zijn bij google worden gezocht dan verschijnen er verrassende resultaten.
Vanzelfsprekend komen de websites van het
Rijksmuseum, het Catharijneconvent en het British Museum naar voren. Maar ook commerciële
sites als fineartamerica.com en pixels.com.
Afbeeldingen van Tijmen de Saijer zijn te verkrijgen als schilderij, poster, wenskaart en smartphone hoes. Als een nazaat van de De Saijers bij een
erfenis niet de afbeelding van Tijmen heeft gekregen, dan is het nu mogelijk om allerlei varianten
van de afbeelding te bestellen.
Maria Boersen
Smartphonehoes met afbeelding
Timotheus de Sayer.

Verder lezen?
Dit artikel is gebaseerd op een van de artikelen die in 2020 en 2021 gepubliceerd
zijn in het tijdschrift Tussen Vecht en Eem getiteld: Familiearchieven, een rijke
erfenis. Bij deze artikelen is gebruik gemaakt van een omvangrijk familiearchief
van de familie Huijsman/Heerschop/Rigter dat aanwezig was in de boerderij
Kerklaan 3 te Blaricum.

Voor een bronnenoverzicht, literatuur en noten zie Familiearchieven: een rijke erfenis. Maria Boersen, Tijmen de Saijer: Blaricumse erfgooier en pastoor
(1603-1658) in Tussen Vecht en Eem nr 4, december 2020 p. 306-315).
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem wordt aan donateurs van Tussen Vecht en Eem toegezonden.
Losse nummers zijn nog verkrijgbaar bij Tussen Vecht en Eem (zie website tussenvechteneem.nl),
bij de Blaricumse boekhandel of bij de Historische Kring Blaricum.
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UIT EIGEN COLLECTIE

Jacobus Jan (Jac.) Koeman
1889-1978
Jac. Koeman werd op 16 november 1889 geboren in Edam. Hij bezocht de
ambachtsschool te Amsterdam en deed daarna een jaar Kunstnijverheidsschool Quellinus. Hij was aquarellist, kunstschilder, tekenaar, beeldhouwer,
keramist, boekbandontwerper, etser, lithograaf en boetseerder. Hij was
vooral autodidact.
In het Rijksmuseum kopieerde hij veel oude meesters. Hij woonde en werkte
in Edam, Parijs, Londen, Loosdrecht, Amsterdam en Zaandam. In zijn Zaanse
periode gaf hij schilderlessen aan diverse latere kunstenaars.
In 1913 vertrok hij naar Blaricum en ging wonen in een huisje achter bakkerij
Kots aan de Torenlaan.

Gooiergracht, Jac. Koeman.
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Houtsnede, Jac. Koeman.

Bij het publiek is hij vooral bekend door zijn albumplaatjes voor de Verkade-albums (dieren, planten en bloemen). Voor deze albums maakte hij ook de boekbanden.Verder maakte hij landschappen, stadsgezichten, stillevens en portretten. Zijn grote kracht lag in het vervaardigen van houtsneden en etsen. Zijn vrij
werk wordt gerekend tot de Bergense School.
Jac. Koeman was lid van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas in Amsterdam, de
Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum en het Kunstenaars
Centrum Bergen. Werk van hem bevindt zich in de Rijkscollectie. In 1934 verhuisde hij naar Bergen waar hij op 11 september 1978 overleed.
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Postbezorging door de jaren heen in Blaricum
In de huidige tijd waarin wij nu leven, maken we nog maar sporadisch gebruik van het versturen van brieven. De email heeft de plaats daarvan grotendeels ingenomen, geheel passend in de snelle tijd waarin we nu leven.
Natuurlijk, officiële stukken gaan nog per post en de kerstkaarten vinden
nog steeds met miljoenen tegelijk de weg naar de geadresseerden via de ‘ouderwetse’ postbezorging, al is dat niet meer door de vertrouwde PTT, maar
door het geprivatiseerde PostNL.
Maar hoe ging dat nu bijvoorbeeld in de 19e eeuw in Blaricum?
‘t Posthuis
De postbezorging was toen gewoon slecht geregeld. Aan het hoofd van het hulpkantoor stond een overwerkte en ziekelijke brievengaardster. Er waren slechts
twee postbestellingen per dag op ongeregelde tijden. Het hulppostkantoor
stond, als je vanaf de Brinklaan de Burgemeester de Jongweg ingaat, aan je
rechterhand op nummer 2; een wit huisje. Boven de deur staat nog steeds de
naam ‘’t Posthuis’. Op deze plaats heeft eerder een boerderijtje gestaan waar
Johannes Wilhelmus Niehues, van oorsprong Duitser, met zijn vrouw Geertje
Raven woonde. Deze boerderij brandde af. Om het weer op te bouwen, was er
niet voldoende geld beschikbaar, omdat ze zoals dat toen genoemd werd ‘niet
voldoende verassureerd’ (niet voldoende verzekerd) waren. Daardoor kwam er

’t Posthuis. Het witte huisje
aan de Burgemeester de
Jongweg 2. Boven de deur
staat nog steeds de naam.
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bij de wederopbouw een halfsteens huisje voor in de plaats. Op Langeweg 19
woonde toen burgemeester Nicolaus de Jong (1828-1874), burgemeester van
Blaricum van 1863-1874. De brand moet in die tijd geweest zijn. Burgemeester
de Jong keek uit op dat perceel en hij verzocht het nieuw te bouwen huisje niet te
groot op te trekken, zodat over het erf eventueel een weg kon worden aangelegd.
Maar ook zou het uitzicht vanuit zijn voorkamer beperkt zijn. Als tegenprestatie
bood hij aan de kosten van het dak voor zijn rekening te nemen.

Burgemeester De Jong.

Burgemeester de Jongweg
De burgemeester de Jongweg heette in de 19e eeuw
de Meelsteeg, wat later het Brinkpad werd. Maar in
1927 werd door de gemeenteraad besloten om het
‘Brinkpad’, lopende van de Brinklaan tot de Langeweg, om te dopen in Burgemeester de Jongweg.
Dit als eerbetoon aan deze op één na laatste ‘Boerenburgemeester’. De laatste boerenburgemeester
was Elbert Heerschop (1818-1895). Hij was burgemeester van 1874-1899. En naar hem is ook een weg
vernoemd; deze loopt van de Angerechtsweg naar de
Langeweg.

Solliciteren
Johannes Niehues had intussen zijn naam laten ‘vernederlandsen’ in Nieuwehuizen. Het echtpaar had één dochter Neeltje (1837-1903). Zij trouwde met Gerrit
Lanphen (1835-1923) en het echtpaar kreeg 7 kinderen. Gerrit was bakker en
tevens koetsier. Maar het bedrijf ging slecht dus toen hij hoorde dat de vrouw
die de brieven (in haar schort) rondbracht, ging stoppen, ging hij op zijn klompen naar Haarlem om te solliciteren naar de baan van besteller. Gerrit werd in
1876 aangesteld als briefgaarder wat hem overigens ƒ 4.50 kostte, een bedrag
dat moest worden geleend van de buren. Vanaf die tijd werd hun huis gebruikt
als ‘Postkantoor’.
Gerrit de Post
Gerrit, die voortaan ‘Gerrit de Post’ werd genoemd, ontving als briefgaarder
ƒ 5,- per week. Hij moest op z’n klompen, lopend heen en terug, de post eerst
ophalen op het postkantoor in Hilversum. De bezorging was een dagtaak omdat
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de woningen ver uit elkaar lagen. Zijn dochter Mie (1874-1955) was zijn trouwe
hulp en werd ‘Mie van de Post’ genoemd. De meeste mensen konden niet lezen
of schrijven waardoor Gerrit er een taak bij had: voordat hij de briefkaart bij
de bewoner afgaf, riep hij door het raam al wat er op stond. Het voorlezen deed
hij gratis maar voor het schrijven van een kaart of brief rekende hij 2 cent. Een
leuke anekdote hierover wil ik u niet onthouden: Als Gerrit bij iemand een brief
voor moest lezen, zeiden sommigen: “Dan hoor jij ook wat erin staat”. Hierop
antwoordde Gerrit dan: “Dan houd ik
onder het lezen mijn oren wel dicht”.
Al gauw werd het huis van Gerrit, het
‘Posthuis’, uitgebreid met een extra
vertrekje want de verkoop van de postzegels in de huiskamer werd wat lastig.
Dit kantoortje kon je alleen bereiken
via de woonkamer, een aparte deur was
te duur gebleken bij de bouw. Gerrit
hoefde niet meer naar Hilversum om de
post te halen toen de post in Laren werd
afgeleverd en toen de Gooische Tram
kwam kon Gerrit de poststukken zelfs
in Blaricum afhalen. Maar als de post
met de tram van kwart over acht kwam
en nog gestempeld en bezorgd moest
worden en het was ook nog winter, kon
het gebeuren dat het stempelen werd
overgeslagen om tijd te besparen. Maar
‘Gerrit de Post’.
verkeerd bezorgd werd de post nooit.
Verbetering straatnaamgeving
Er waren dagen dat Gerrit pas ‘s avonds om 11 uur klaar was met zijn ronde.
Voor Gerrit was het soms moeilijk en dus tijdrovend een bepaald huis te vinden
daar de nummering niet straatgewijs had plaatsgevonden. Er was alleen een A
en een B wijk in ons dorp. Ieder nieuw huis kreeg een volgnummer. Op bijvoorbeeld het Huizerhoogt aan de Huizerstraatweg waren in 1921 maar liefst
28 huizen gebouwd tussen de nummers 211 en 212. Dit was een onbevredigende toestand. In 1927 werd een voorstel ingediend bij de Gemeenteraad met
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het verzoek om een straatgewijze nummering. De kosten zouden voor rekening
van de gemeente komen. De aankoop van 600 nummerplaatjes (10x10 cm) bedroeg ƒ 150,-. Plus bevestiging aan de woning kwam het op een totaalbedrag van
ƒ 250,-. Dit maakte het voor Gerrit en zijn dochter Mie een stuk overzichtelijker.
Het Blaricums huisnummerbordje onderscheidt zich nog steeds overigens van
dat van Laren en Huizen. In Blaricum was het een oranje vierkant bordje met
zwarte cijfers. Het Larense bordje heeft een wit veld met een zwart cijfer, het
Huizer bordje heeft een blauw veld met een geel cijfer en het Naardens bordje
heeft een zwart veld met een geel cijfer. Als de straat, laan of weg zowel in Laren
en Blaricum lag, zoals onder andere de Eemnesserwerg, Torenlaan en Noolseweg, werd er voor het nummer de letter B gezet. Dit is nog altijd te zien onder
andere bij de ‘d Ouwe Tak aan de Eemnesserweg B13.
Al met al heeft Gerrit 29 jaar lang gediend als briefgaarder. Toen hij stopte
ontving hij ƒ 3,90 per week als pensioen. Mie, die inmiddels getrouwd was met
Kees van Lammert de Gooijer, is aan de Burgemeester de Jongweg 1 blijven wonen totdat ze naar Muiden vertrok. Het huis is altijd ‘’t Posthuis’ blijven heten.
Dorpsstraat 6
Later verhuisde het postkantoor naar de Dorpsstraat 6 (pand bestaat niet meer,
maar gelukkig hebben we de foto’s nog) waar briefgaarder van Kesteren de
scepter zwaaide. Later werd dit pand beter bekend als de kruidenierszaak van

Postkantoor op de Dorpsstraat 6, ca 1910. Op de ansichtkaart staat ‘Dorpstraat nog met één ‘s’...
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achtereenvolgens Ottenhof, van Lente en Maas. Voor de postbezorging werd er
speciaal aan de linkerkant een postkantoortje aangebouwd. Hier zwaaide briefgaarder van Kesteren de scepter. Op de foto-inzet is nog de grijze stenen plaat te
zien waar ooit de brievenbus op heeft gezeten.
Een nieuw medium
In het begin van de 20e eeuw werd ook de telefoon ingevoerd in deze omgeving.
Deze werd eerst verzorgd vanuit Hilversum. Maar al snel werd het telegraaf- en
telefoonverkeer ook verzorgd vanuit het hulpkantoor in Blaricum, dat maar een
paar uur per dag geopend was. Dit in tegenstelling tot het postkantoor in Laren
dat de hele dag open was. De Blaricummers gaven dan ook de voorkeur aan een
aansluiting op het postkantoor van Laren. In 1914 had Laren 80 telefoonabonnees waarvan 10
uit Blaricum. Om
dit probleem op te
lossen vatte men
het plan op een
hoofdpost- en telegraafkantoor te
vestigen in Blaricum. Dat kon niet
eerder uitgevoerd
worden dan na de
Eerste Wereldoorlog, zodat pas
Postkantoor op de Huizerweg 9, ca 1930.
op dinsdag 1 april
1919 het kantoor aan de Huizerweg 9 in gebruik kon worden genomen. De heer
Kakebeen werd officeel benoemd tot directeur van dit postkantoor. Het aantal
bestellingen werd tot tevredenheid van de bewoners ook uitgebreid. Met de toename van het gebruik van het Blaricumse Post- en Telegraafkantoor kwamen
ook meer telefoonaansluitingen tot stand zodat op 1 januari 1921 een telefooncentrale werd gevestigd aan de Huizerweg. Kakebeen werd opgevolgd door de
heer Schadee. Daarna heeft Geurt Hoonhorst de functie van directeur van het
Blaricumse postkantoor bekleed. De laatste beheerder van het postkantoor was
Wil de Leeuw uit Laren totdat het in 1997 werd gesloten en in afgeslankte vorm
werd voortgezet aan de overkant van de Huizerweg, namelijk bij Albert Heijn.
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Telefooncel
Hiernaast nog een foto van de
Blaricumse telefooncel met er
achter het statige voormalige
postkantoor. Zoals al eerder
vermeld deed ruim een eeuw
geleden de telefoon zijn intrede in Blaricum. De paar
aangesloten lijnen liepen via
het postkantoor naar Laren,
maar er werd toen al wel veel
De telefooncel naast het postkantoor aan de Huizerweg.
gebruik gemaakt van de Telegramdienst. Zo werden er in juni 1920 250 telegrammen verstuurd en 313 ontvangen. Aan telefoongesprekken waren er in dezelfde maand 154 ingekomen
gesprekken en 216 uitgaande gesprekken geregistreerd. Dan mag je gerust concluderen dat er in een eeuw tijd wel iets is veranderd op communicatiegebied.
De telefooncel speelde in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een belangrijke rol in de communicatie met de buitenwereld. Menigeen heeft er vaak
een beetje dwingend gekeken naar degene die stond te bellen, hopend dat men
maar snel een einde zou maken aan het gesprek, wat vaak pas werd beëindigd
als het ingeworpen geldstuk was verbruikt.
De eerste openbare straattelefooncel in Nederland werd in 1931 geplaatst op
het Valeriusplein in Amsterdam. Nu, anno 2022, is de telefooncel bijna uit heel
Nederland verdwenen en bellen we, op een enkeling na, bijna allemaal mobiel.
Aan de Achterom-zijde van het postkantoor zetelde de Rijkspolitie. Hier was
ook een heuse cel (waarin je niet kon bellen...), en die ik gelukkig nooit van
binnen heb gezien.
Sinds 1992 is er in dit mooie pand een notariskantoor gevestigd.
Blaricum, 24 februari 2022 					

Frans Ruijter

Bronnen:
‘De Drost’ 1966, Gemeentearchief Blaricum, Archief Laarder Courant De Bel, ‘Blaricum en zijn
recht op zelfstandigheid’ - uitgeversmaatschappij De Waelburgh 1922, Kroniek van Blaricum 19191922
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Een huldiging in Blaricum
Ik ben overtuigd ruzie te krijgen met
‘Nellemeut’ wanneer zij er achter komt
wie haar dit heeft gelapt: doch ik kan
niet nalaten deze geheel aparte huldiging
langs deze weg te memoreren en haar in
het zonnetje te zetten. Weduwe de Gooijer, Eemnesserweg te Blaricum, beter bekend als ‘Nellemeut’ was dinsdag jl. 73
jaar geworden. Nu heeft een groep dorpelingen, die zo dikwijls, vooral in den
moeilijken tijd ’44-45’ door haar zijn geholpen, haar een leuke hulde bereid. Men
heeft haar een oorkonde overhandigd,
waarop vermeld de dank der ‘klanten’
voor de geboden hulp met een vermelding der namen. Deze oorkonde vind ik
van veel meer waarde dan de vele wetenschappelijke diploma’s of sporttrofeeën.
Wanneer iemand haar aanbood bereid te
zijn wat meer dan 20 cent de liter melk te betalen, begonnen haar oogjes te flikkeren
en met een “als je dat durft te doen, behoef je niet meer terug te komen” werd men
van de deel afgewerkt. Voor zieken en onderduikers kwam men nooit tevergeefs.
Zelf heeft zij menig keer zonder aardappelen, boter enz. gezeten; kort en goed: dat
vrouwtje hielp wat zij kon. Wel een scherpe tegenstelling met anderen die toen niets
beter wisten te doen dan hun medemensen in die moeilijke omstandigheden uit te
buiten. Nog dikwijls klinken mij haar woorden in de oren: “Wij kunnen de wereld
toch niet meer redden”, waarop ik dan dacht; als wij allen waren als dit eenvoudige,
naastenliefde beoefenend vrouwtje;
wel, dan viel er eenvoudig niets meer
te redden, dan was alles in orde. Ik
heb diverse huldegingen met holle
woorden meegemaakt; geen huldeging was mij sympathieker als die
van ‘Nellemeut’. ‘Moeke’ God lone
je en nog vele jaren. (Een dankbare
klant).
Dit artikel stond in nieuwsblad ‘Tijding’
van 1 februari 1946. Alie de Gooijer heeft
het beschikbaar gesteld voor publicatie
in onze DEELgenoot.
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Nieuwe aanwinsten
Ondanks de sluiting van ons onderkomen tot 5 juni en daarna vanaf 16
december zijn er toch nog heel wat leuke zaken bij ons binnengekomen. Bijzonder was onder meer de bijdrage van Gerrit Bos zoals de trainingsjacks
van de ter ziele gegane vereniging ‘De Flying Jumpers’, de 5 carbidlampen
en de zelfgemaakte artikelen van Jan (Pummetje) Rigter.
686 – Mevr. T. Ligthart
2 Tekeningen van Gradus Lanphen, tekening
W. Heerschop, envelop Fa. Vos
woninginrichting manufacturen.
687 en 692 – Mevr. I. Wiegers
Brieven KAB m.b.t. Vitusgebouw,
zilveren oorijzer, klederdracht jakje,
diverse documenten, vlag Kajotters.

686

687

688 – Mevr. P. Venema
Schoolfoto 1943, foto fam. Jacobs,
foto Meeuwis Krijnen, foto uit 1908
kinderen fam. Krijnen.
689 – Dhr. F. Vos
13 afleveringen ‘Ach Lieve Tijd’.

690
693

690 – Dhr. G. Bos
Diverse documenten en foto’s,
bodywarmer Fa. Bos, 2 trainingsjacks
‘Flying Jumpers’, 5 carbidlampen.
691 – Mevr. Barkey-Wolf
Ets van Toon de Jong.
693 – Dhr. H. Rokebrand
Foto postduif, reglementen lijstje P.V. Union.
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690

694 – Dhr. G. Ploeger
DVD Polygoon journaal 1924-1939.
696

695 – Dhr. F. van Dijk
Oude adreswijziging van Frits
Brinkman en Bien van der Vleugel
met foto.
696 – Dhr. A. Hoogveld
Diverse bidprentjes.
697 – N.N.
Waterkaart IJsselmeer.
698 – Dhr. G van der Woude
Fotoarchieven op CD en DVD.

702

699 – Erven A. Lindeman-Strengholt
Diverse boeken en foto’s.
700 – Mevr. A. de Gooijer
Kerkboek, boek Bijbelse geschiedenis,
boek Handelingen der Apostelen.

700

701 – Fam. Veltman
2 bidprentjes, 17 ansichten Blaricum.
702 – Dhr. H. Kleinhoven
Opgeplakte foto’s Koloniebakkerij
en Dorpskerk (50x50 cm),
5 afbeeldingen R.K. kerk.
703 – Mevr. J. Vos en B. Rigter
Sprei, kleedje en 2 paar
sneeuwschoenen van
Jan (Pummetje) Rigter.

702

703
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E. Stark
Tandarts, apotheker, schrijver, kunstenaar en etser
De heer Stark werd op 15 aug. 1849 te Rhenen geboren waar zijn vader
apotheker was. Ook hij ging in de pharmacie studeren en werd in 1871
pharmaceut om in 1873 apotheker aan de Hogeschool te Leiden te worden,
waar hij tevens belast werd met het onderwijs in de praktische artsenijkunde voor de doctorandi in de geneeskunde en voor semi-artsen.
Zich aangetrokken voelende
tot de tandheelkunde deed hij,
toen in 1876 de wet op de tandheelkunde werd aangenomen,
nog in datzelfde jaar examen
gelijk met de heer Pienot.
Intussen bleef hij nog steeds
apotheker te Leiden, maar
kreeg voor malaria-aanvallen
een jaar ziekteverlof en vestigde zich aan de Amsteldijk 77 in Elias Stark. Foto: Historische Kring Laren
Amsterdam waar hij toen gratis tandheelkunde ging uitoefenen. Zijn naam als
tandarts verbreidde zich spoedig zodat hij weldra een zeer grote particuliere
praktijk kreeg.
Gedurende vele jaren was hij voorzitter van de tandmeestersvereniging en hij
was het, die onze Engelse buren ontving toen dezen een vergadering in Holland
kwamen bijwonen en van die datum dateerde dan ook zijn grote vriendschap
met Sidney Spokes, die destijds een internationale naam op tandheelkundig gebied had. Lange tijd trad Stark op als lid van de commissie van het tandheelkundig tijdschrift.
Uitvinder van de tandpasta tube
Grote vermaardheid hadden ook destijds zijn mondverzorgingsartikelen. Hij
legde zich toe op het samenstellen en vervaardigen van tandpasta en diverse
tandverzorgingsmiddelen welke in doosjes en glazen potjes in de handel kwamen. Hij zocht echter naar een vereenvoudigde en praktischer verpakking en
zo kwam door zijn toedoen de tube met kneedbaar mengsel, in de handel. Zijn
2760

oriëntatietochten naar Blaricum en Laren bracht hem met het fraaie landschap
en de schilders in contact. Het inspireerde hem dermate, dat hij zijn elf artikelen voorzag met evenzovele etiketten voorstellende: een ploegpaard, koeien en
schapen in diverse standen, huizen en een groep kinderen in zondagse kledij.
Als hoofd-(fabrieks)merk een botter (eenmast-vissersboot) in ovale omlijsting.
Meegaand in zijn omgang en door zijn joviale karakter was Stark een gaarne te
ontvangen bezoeker.
Zo kon het gebeuren, wanneer hij een persoonlijk bezoek bij deze of gene bracht
en hij vernam over onaangenaamheden mèt of pijn in de mond en hij had zijn
tandheelkundige instrumenten en medicamenten bij zich, direct tot behandeling
van de klacht(en) overging. Was dit
laatste niet het geval, dan kwam hij
bij zijn volgende visite gewapend
met zijn tas met instrumenten om
“het varkentje te wassen”.
Als de patiënt dan rustig gezeten
was zei hij, “doe je bek maar open”
en werd de mond aan een inspectie
onderworpen. De ontstoken kies
werd uitgeboord en van een vulling
voorzien. In uiterste geval werd de
kies of tand aan een pijnlijke handeling onderworpen en getrokken.
Was hij in een zaak en was er personeel aanwezig, dan klonk ook
daar het stereotype gezegde, “doe
je bek es open”.
Deze behandelingen geschiedden
zonder dat hij er ook maar iets voor
Advertentie Stark tandpasta. Foto: Historische Kring Laren
in rekening bracht.
Zo hielp hij elkeen, die hij maar helpen kon, geheel onbaatzuchtig. In zijn jeugd
had hij een zware malaria-aanval gehad en leed hevig aan tandpijn. In die tijd
had men slechts de keuze voor een dure buitenlandse behandeling of baat zoeken
bij de kwakzalverij. De jonge apotheker begon een campagne voor een algehele
tandheelkundige opleiding. Zijn streven werd een succes en met de Engelsman
Pienot waren zij de eerste gediplomeerde tandartsen in Nederland.
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De tandpasta, die hij aan de markt bracht maakte hem beroemd. Bij het uitknijpen van een tube verf kwam hij op het idee zijn tandpasta eveneens in tubes
onder te brengen. De tandpasta is over de gehele wereld een begrip geworden
en niemand staat er meer bij stil, dat Stark de uitvinder is van de tandpasta en
deze later in tubevorm op de markt bracht. Tandpasta onder de naam Stark is nog
steeds in de handel.
Nadat de uitvinder in 1907 weduwnaar werd, ging hij naar Indië. Ook daar werd
zijn actie voor mondverzorging spoedig populair onder de militairen.
De heer Stark komt uit een uitgebreide tandartsenfamilie. Vier van zijn broers
waren collega’s, terwijl drie van zijn zoons eveneens in de odontologie waren.
Twee van hen waren dentist in België en een zoon assisteerde hem in Amsterdam.
E. Stark was een veelzijdig man, die zich in elke kring even gemakkelijk bewoog
en de gave bezat de meest uiteenlopende mensen bij elkaar te kunnen brengen.
Niet enkel, dat hij veel las maar hij schreef het eerste boek in het Nederlands
over theosofie en toen hij een reis door Indië en het Heilige Land gemaakt had,
schreef hij hierover een boek dat hij ook tevens zelf illustreerde en dat verscheidene herdrukken beleefde.
Overgenomen uit De Drost oktober 1969

De Beukelaar
Nog geen halve eeuw geleden kwamen ouden ten laste van de kinderen, de
kerkelijke instanties en de gemeenschap. Voor hen was ‘t normale leven
praktisch ten einde. In een kommervol bestaan moesten zij hun levensavond
zien door te komen. Wel waren er mensen, die er naar streefden een beter
leefklimaat voor de ouden te scheppen. Het heeft echter tot na de tweede
wereldoorlog geduurd, eer er drastische verbeteringen tot stand kwamen.
De financiële verzorging werd gevolgd door goede behuizingen in daarvoor
geëigende centra. De gemeente Blaricum bleef in deze niet achter.
Van de Blaricumse bejaardentehuizen ‘De Wingerd’ en ‘De Beukelaar’ is laatstgenoemde de oudste. De heer Ir. Bakker, kortgeleden nog ingezetene van Blaricum, thans wonend in Haaksbergen en familie van de heer E. Stark, was zo
vriendelijk ons oude kaarten en ansichten uit het verleden te verstrekken.
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Met deze ansichtkaarten wilde de heer Stark in 1915 de stoot geven tot het oprichten van een bejaardentehuis.
De verkoop van zijn stukken en zijn verder initiatief bracht een bedrag op van
ruim ƒ 2.000,-. Met deze som kwam het fonds Stark tot stand. Daar het doel
van de heer Stark was een algemeen tehuis op te richten, werd samenwerking
gezocht met de R.K. kerk. Pastoor Snelting werd mede verzocht gezamenlijk het
beheer over de gelden te houden, doch de Pastoor distancieerde er zich van en
verzekerde daarop geen prijs te stellen.

Uitnodiging verkooptentoonstelling van E. Stark t.b.v. oprichting tehuis voor ouderen.

Daar de schenker zijn etsen had verkocht voor het oprichten van een tehuis voelde hij zich ook ten opzichte van de kopers verplicht, dat zijn doelstelling werd
verwezenlijkt. Na zijn verscheiden stond ook zijn zoon er op, dat de gelden voor
dat doel bestemd bleven. Toen echter bleek, dat de R.K. Gemeenschap er niet
aan wilde meewerken, werd het beheer (onder toezicht van een curator) geheel
aan de Ned. Herv. Gemeente overgedragen.
Het stichtingskapitaal was bij lange na niet voldoende om tot bouwen over
te gaan. In de stichtingsacte was tevens bepaald, dat wanneer het bedrag van
ƒ10.000,- was bereikt, degenen, die in een bejaardentehuis werden onderge2763

bracht en niet bij machte waren de pensionprijs geheel of ten dele zelf te betalen,
van de gekweekte rente, financiële bijstand konden ontvangen. Eerst door de na
vele jaren bijgeschreven interest maar grotendeels door gelden van de Diakonie,
kon in 1947 het in 1922 gebouwde tehuis ‘Gemelli’, in gebruik als tehuis voor
geestelijk gestoorden, en het huis ernaast, eertijds toebehorend aan de kolonie
van Prof. van Rees, worden aangekocht.
Het tehuis ‘Gemelli’ was gemetseld met een z.g. kunstcement waardoor de stenen na een aantal jaren uit haar voegen konden worden gelicht.
Bij de koop in 1947 kreeg het huis tevens een nieuwe naam: ‘De Beukelaar’
en de witte villa naast het hoofdgebouw werd ‘Rondas’ gedoopt. De ‘Stichting
Stark’ werd herdoopt in het fonds ‘Pro Senectute’.
Nieuwbouw
In 1956 werden er plannen gemaakt beide gebouwen aan elkaar te verbinden,
waaraan in 1958 kon worden begonnen. De kamers van dit nieuwe gedeelte waren, evenals die van het huis Gemelli, 3 m hoog.
Bij de nieuwbouw van de dwarsvleugel in 1967 moesten de kamers daar aan
de huidige voorschriften voldoen van 2,60 m hoogte. Ook het nieuw te bouwen
gedeelte, in de plaats van Gemelli, zou deze hoogte moeten hebben, zodat dan
een driedelig gebouw zou ontstaan met in het midden een gedeelte, waar de 1ste
verdiepingsvloer 40 cm hoger zou liggen dan de beide nieuwbouwstukken.
Daardoor zouden trapjes en liftjes ontstaan, welke in een verzorgingshuis onaanvaardbaar zijn. Deze zijn n.l. voor oudere mensen een groot bezwaar, terwijl
de wagentjes, waarmee het personeel eten, thee en koffie moet rondbrengen 2 x
obstakels zouden moeten overwinnen. Vandaar, dat nu met de verbouwing ook
het nu in 1958 gebouwde gedeelte moest sneuvelen. In het oude huis Gemelli
waren slechts 1-persoons kamers, zodat echtparen met 2 afzonderijke kamers,
zonder verbinding, genoegen moesten nemen. De sanitaire voorzieningen in de
beide oude huizen waren onvoldoende, volgens de huidige standaard van de wet
op de bejaarde ouden. Het totaal bood indertijd huisvesting aan 56 personen.
Toen enige jaren geleden het gebouw van Prof. van Rees werd gesloopt en er een
nieuwe vleugel voor in de plaats kwam, kon een gedeelte van de bejaarden daar
ondergebracht worden.
Achter de rechtervoorzijde is ook in 1967 een moderne keuken aangebouwd met
daarboven de verblijven voor het personeel.
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Huize De Beukelaar, Blaricum.

Nadat er vele tekeningen zijn gepasseerd en afgekeurd is men thans doende het
niet aan de voorschriften van onze tijd voldoende gedeelte te slechten en appartementen in een groot gebouw onder te brengen. Oorspronkelijk gedacht drie
hoog werd bij gemeentelijke verordening de bouw van twee hoog toegestaan.
Geheel gereed zal het tehuis 8 twee-persoonskamers rijk zijn en voor het overige
een-persoons zodat er in het totaal 83 bejaarden kunnen worden gehuisvest. Een
grote kelder is dan beschikbaar met ruimte voor gymnastiek en hobby. Op de
begane grond komt een grote recreatiezaal met mogelijkheid voor een toneel,
terwijl ook aanwezig zullen zijn een vergaderkamer en een kamer voor het vieren van verjaardagen, alsmede een biljartzaal. De kamers van de bejaarden zijn
dan van alle comfort voorzien.
De naam ‘Beukelaar’ is ontleend aan psalm 91 : 4; “Hij zal u dekken met Zijne vlerken, en onder Zijne vleugels zult gij betrouwen; Zijne waarheid is ene rondas en beukelaar”.
Gemelli, Agostino (eigenlijk Edeoardo) Italiaans psycholoog en filosoof (Milaan 18 jan. 1878) studeerde
geneeskunde, was verbonden aan de Franciscanerorde.
Beukelaar betekent ‘schild’; Rondas is afgeleid van het Franse ‘rondache’ dat eveneens schild beduidt. Nieuwe
bijbelvertaling: “Zijn trouw is schild en pantser”. Pro Senectute = Voor ouden.
Overgenomen uit De Drost oktober 1969
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UIT HET ARCHIEF VAN DE HISTORISCHE KRING BLARICUM

Notaris de Roeper beschrijft in 1845
de inboedel van een Blaricumse boer
Op verzoek van Geurt de Jong, een gezien ingezetene van Blaricum en veehouder van beroep, is notaris de Roeper uit Naarden, op 9 januari 1845 vergezeld
van zijn klerk en zijn koetsier naar Blaricum gegaan om daar een lijst op te stellen van alle goederen die het eigendom van de Jong waren. Het was hartje winter
en nog donker toen hij in zijn rijtuig stapte om de straatweg naar Huizen in te
slaan. De koetsier wist dat mijnheer de notaris om negen uur werd verwacht en
dat het uitstapje ongeveer een uur zou vergen. Huizen lag zowat halverwege, een
wel aardig dorp waar de vrouwen even nieuwsgierig door de ramen gluurden
om te zien wie al zo vroeg in de morgen de rust kwam verstoren. Toen het dorp
was gepasseerd strekte zich daar weldra het lage land van de Huizer Maten uit,
in de zomer als weiland in gebruik. ’s Winters
stond bij een hoge stand van de Zuiderzee dit
land dikwijls onder water en bij eb viel het dan
droog om een dun laagje slib achter te laten. De
straatweg in de Maten was vlak, maar de weg
liep op toen bij het opkomen van de zon in de
verte de Rotonde van Blaricum in zicht kwam.
Dit merkwaardige gebouw was in 1835 naar een
ontwerp van de Utrechtse architect Verloop en
op kosten van de rijke regenten, de heren HuyDe Rotonde te Blaricum.
decoper van Maarseveen en Laan gebouwd als
een zomerhuis. Het had twee ronde verdiepingen met daarboven een overdekte
trans reikend tot vijftig meter boven de zeespiegel. De inrichting was voornaam
met mooie tapijten op de vloeren, weelderige meubelen en schilderijen aan de
wanden. Maar een enkele Huizer had het ooit van binnen gezien. De koetsier
wist wel dat er soms dagenlange feesten werden gevierd, maar ‘s winters was
het gewoonlijk verlaten. Mijmerend op de bok van het rijtuig vroeg de koetsier
zich af of mijnheer de notaris er wel eens op bezoek was geweest ... Omdat zijn
paard bij het opgaan van de Tafelberg langzamer was opgeschoten sprak hij het
dier moed in: ‘Kalm aan maar Bruin, zo dadelijk zijn we op het hoogste punt,
we rollen dan vanzelf naar Blaricum’.
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Tegen negen uur, toen het geheel licht was geworden, meldde de Roeper zich bij een boerderij aan
een afslag van de Huizerweg. Het paard werd op
stal gezet en de notaris begroette Geurt de Jong,
die hij al jaren kende. Samen gingen zij de grote
voorkamer binnen waar hij allereerst Jacob Harmszn Vos, de toeziende voogd over de vijf kinderen
van Geurt de Jong, de hand drukte. Dit was een
broer van Teuntje Vos, die in mei van het vorige
jaar overleden was. Vervolgens begroette hij een
paar Blaricumse boeren door hem opgeroepen
om als deskundigen de waarde van de boedel vast
te stellen. Jan Puyk zou de onroerende of vaste Laatste pagina boedelbeschrijving met handtekening en zegel.
goederen waarderen; Lambert Teuniszn Koppen
en Meeuwis Jacobsz Raven moesten de waarde van de roerende goederen vaststellen. Op verzoek van de belanghebbenden hadden zij een maand te voren in
handen van de Naardense kantonrechter de eed afgelegd, waarbij zij plechtig
verklaarden naar beste kennis en wetenschap de waarde van Geurt’s bezittingen
vast te zullen stellen. Zij tekenden daartoe met hun namen, behalve Meeuwis,
want die vertelde dat hij lezen noch schrijven kon “omdat hij dat nooit had geleerd”. De kantonrechter liet hem toen maar een kruisje zetten. Als getuigen bij
de boedelbeschrijving waren ook aanwezig de tapper Toon Tak en de arbeider
Jan Arends. Nadat dit mannengezelschap koffie had gedronken en lekker warm
was geworden bij de met
turf gestookte open haard,
besloot men aan het werk
te gaan. De klerk volgde de
taxateurs voor het roerend
goed en schreef op wat in
de verschillende vertrekken aanwezig was, zonder
ook maar iets over te slaan.
Nauwkeurig noteerde hij
steeds de getaxeerde waarden. Zijn lijst staat op de
Boerderij Langeweg 5 in 1961.
volgende pagina.
2767

In het voorhuis
19 diverse schotels en borden ƒ1,00; Een rek met 13 schotels en borden ƒ1,00; Een koperen
ketel, ijzeren haal en tang ƒ5,00; Een bed, een hoofd en twee kussens, een katoenen en wollen
deken en twee beddelakens ƒ25,00; Een gladeiken kast met vijf stellen ƒ 8,00; daarin een duffelse jas, een grijze lakense broek, dito zwart lakense, drie diverse buizen, twee vesten, twee
hoeden, een pet, een paar schoenen, drie hemdrokken, drie onderbroeken, vier paar kousen,
twee dassen en twee hemden ƒ30,00; Een vrouwenhemd, een onderbroek, twee paar kousen
en een paar dito, twee borstrokken, twee doeken, zes diverse vrouwen rokken, drie jakken,
acht mutsen, een strooi en hoed, een paar schoenen, zes boezelaars en nog twee schoudermantels ƒ 15,00; Een zilveren oorijzer met twee gouden stiften ƒ12,00; Een paar zilveren
schoengespen met ijzeren beugels ƒ 4,50; Een gouden voornaald ƒ7,00; Een snoer bloedkoralen met gouden slot ƒ 10,00; Een gouden kruisje met kettinkje ƒ4,00; Een zilveren horloge
met zilveren ketting en cachet ƒ 8,00; Een fles met enige glaasjes en aarde werk ƒ0,50; Twaalf
stoelen met matten zittingen en twee tafeltjes ƒ8,00;
Acht prentenborden, een spiegeltje, een eierrek, een trommeltje en enig stof Schrob en Schuw
goed ƒ4,00; Een geschilderde kast met vijf stellen ƒ2,50; Eene spinde, enige ijzeren lepels,
ijzeren vorken, tinnen lepels, messen, daags theegoed en ardewerk ƒ2,00; Een Friesche hangklok ƒ8,00.
In het kelderkamertje
Een kaf bedje, twee lakens, twee dekens, een puluw ƒ 2,00; Een melkkam en toebehoren, elf
melkvloten, twee botermanden en een naaimandje en nog een botermand 12,00.
In de Zuiderkamer
Twee slaapmutsen ƒ0,50; Een bed, een puluw, twee kussens, twee dekens en twee lakens
ƒ20,00; Een kinderkrib met enig bedgoed, een klaptafel, twee stoven, drie stoelen, een kruik,
een vatenbank, twee tinnen schotels, een koffiemolen, koperen koffieketeltje, een ijzeren potje,
een vlootje, een koekenpan, een hangijzer, een gieter, twee bedgordijnen, enig aardewerk en
divers ƒ5,00; Vier Ezelvaten ƒ6,00.
In het achterhuis
Een schop, haardijzer, vier manden, drie zakken en enige loren boekweit ƒ4,00; Een ijzeren
schoffel, een greep, twee hooivorken, een kamstoel, een ton en een wagentuig met vorsthouten ƒ 8,00; Zes emmers, een tonnetje, een trechter, zeef, ijzeren pot, een kruik, enig aardewerk
en enig divers. ƒ 4,00; Een melkkuip, een voerkist, twee hooivorken ƒ3,50; Enige takkenbossen en partijtje turf ƒ20,00; Een partij kaf ƒ1,00; Een partij rogge en stroo ƒ50,00; Een partij
boekweit in stroo ƒ12,00; Een klamp hooi ƒ100,00; Vier vette varkens ƒ136,00; Een zwart
bonte bles koe ƒ50,00; Een dito, dito ƒ44,00; Een zwarte kol koe ƒ 44,00; Een zwarte bonte
bles koe ƒ44,00; Een dito, dito ƒ 50,00; Een rood bonte bles koe ƒ 50,00; Een zwart bonte bles
koe ƒ 54,00; Een zwart blaar kalf ƒ11,00; Eene ezelin ƒ 14,00; Een zwart merrie paard ƒ 80,00;
Een zwart ruin paard ƒ13,00; Een bruin dito ƒ66,00.
Op de werf
Een schelf hooi ƒ l00,00; Een boerenwagen met zijne toebehoren ƒ65,00; Een dito, dito ƒ40,00;
Een gierbak en waterzeunig ƒ10,00; Een hoopje riet ƒ16,00; Eenige metselstene ƒ10,00; Een
karntje ƒ1,00; De helft in een rijkarretje ƒ8,00; Eene partij aardappelen en een weinig spek
ƒ20,00; Zes kippen en een haan ƒ4,00. Bedragende tesamen de som van ƒ1.323,50.
De rendant1 geeft op dat aan Contanten voorhanden is ƒ30,20; Een uitstaande vordering ten
laste van Harmen Teuniszoon Krijnen ƒ130,00.
1

Persoon die de financiële zaken van een ander beheert.
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Terwijl de taxateurs van de roerende goederen hun werk verrichtten, bleef de notaris zitten aan
de tafel in het voorhuis waar hij de de waarde van de onroerende of vaste goederen opnam aan
de hand van gegevens hem door Jan Puyk opgegeven.
Vaste goederen
Tot de vaste, goederen van de boedel behoorden:
Een akker aan de Naarderweg onder Huizen, genoemd de Pruisakker, groot ruim 47 roeden
ƒ100,00; Een stuk bouwland onder Huizen groot 22 roeden ƒ 60,00; Dito een stuk bouwland
in het Bloemland onder Huizen groot 35 roeden ƒ 100,00. Te zamen de som van ƒ 260,00.
Later nog opgenomen: Een vet kalf ƒ 20,00.
Schulden op de boedel
Een schuld aan Jan Puyk ƒ100,00. Nog te betalen hooipachten ƒ 240,00; Begrafeniskosten
van Teuntje Vos ƒ40,00. Tesamen de som van ƒ380,00
Tenslotte verklaarde Geurt de Jong dat hij voor de helft medeeigenaar was van een huis met
erf aan de Gemene weg, dat een waarde ver tegenwoordigde van ƒ 600,00.
De totale waarde van de boedel inbegrepen de drie stukken bouwland beliep een bedrag van
ongeveer ƒ 2100,00. Trekt men daar de schulden van af dan is de nettowaarde ruim ƒ1.700,00.
In vergelijking met de prijzen van boerderijen in onze tijd een bijzonder laag bedrag.

Onze plaatsgenote Annie Boersen - de Jong was zo welwillend ons de boedelbeschrijving ter inzage te geven. Wij vernamen van haar dat in 1845 de boerderij
Blaricum nr. 40 het huis is dat nu ligt aan de Langeweg nummer 5. Zij is daar
geboren en opgegroeid, maar na haar huwelijk verhuisd naar de Schapendrift.
De ruime Saksische boerderij is wat het uiterlijk betreft nog in zijn oorspronkelijke vorm. Het interieur, grotendeels in de oude toestand, is aangepast aan het
comfort van onze tijd. Het gebouw met zijn zeer grote deel is nu een particulier
woonhuis dat nog een goede indruk geeft van de verhoudingsgewijze welvaart
waarin Geurt de Jong en Teuntje Vos met hun vijf kinderen hebben gewoond.
Het was een gemengd bedrijf met zeven koeien, vier varkens en drie paarden.
Op drie stukken eigen bouwland werden rogge en boekweit geteeld; het feit dat
aan hooipachten niet minder dan ƒ 240,00 per jaar werd betaald wijst erop dat de
Jong voldoende grasland in gebruik had om zijn vee gedurende lange maanden
van voedsel te voorzien.
Omdat nog heel wat soortgelijke boedelbeschrijvingen van Blaricumse boeren
in omloop zijn, moet het mogelijk zijn om daaruit een betrouwbare agrarische
geschiedenis van Blaricum in verleden tijden te reconstrueren. De schrijver
houdt zich voor medewerking dienaan gaande aanbevolen. Hij dankt de familie
Boersen hartelijk voor alle verleende hulp en medewerking.
Auteur: Johan van der Vlis.
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Blaricumse vlag te koop bij de HKB
Van een bevriende relatie heeft de Historische Kring Blaricum een
20-tal Blaricumse vlaggen (formaat 100x150 cm) gekregen.
De vlag is te koop voor €18,50 per stuk. Reserveren
via info@hkblaricum.nl en daarna op afspraak af te
halen bij de HKB. Laten we met zijn allen de vlag met
de mooie korenbloem laten wapperen in Blaricum.

OP=OP dus wacht niet te lang

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.

herman
herman van
van der
der heiden
heiden
p
puinrecycling
uinrecycling b
bv
v
H a n d e L i n m e n g g R a n u L at e n , g R i n d , g R o n d e n Z a n d .
H
acnyc
d eLLi ni n
ng
RR
a inj u
at
e nL, ,gBRoi n
e pa
n Zfava
nd
Re
gm
vaen
Bg
ed
f sL a
f va
ud
w, -geR
nosnLd
oo
L ,.
R e c yc L i n g vagnRBoeednRai f
j fva
s aLfeva
B /ocuHwo-u
en
n L
a,/ B
t. s L o o pa f va L ,
g R o e n a f va L e n a / B / c H o u t.

locatie Randweg 4, 1272LZ Huizen
locatie Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20
035 - 525 74 53 / 538 36 20

2770

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
w w w. p u i n r e c yc l i n g h u i z e n . n l

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
07.00 - 21.00 uur,
iedere zondag van
10.00 - 18.00 uur

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