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Agenda 2015
• Za 6 juni t/m za 19 sept
Expositie Blaricumse pentekeningen G.A. Mangold
• Zo 16 augustus 12.00-17.00 uur
Presentatie Oranjeweitje. Onderdeel van de Blaricumse Kermisweek
• Di 18 augustus 15.00-19.00 uur
Presentatie en diavertoning tijdens de reünie voor
(oud)blaricummers in het Vitusgebouw.
Onderdeel van de Blaricumse Kermisweek (www.ovblaricum.nl)

• Za 12 en zo 13 sept
Open Monumentendagen
• Zo 13 sept 13.30-17.00 uur
activiteiten in onderkomen HKB, Brinklaan 4A
• Za 26 sept en zo 27 sept 11.00-17.00 uur
Atelierroute Blaricum, expositie Cees Wijsman
• Za 3 oktober 14.30 uur
Najaars-dorpswandeling
• Za 7 nov 2015 t/m za 19 maart 2016
Expositie Agrarisch Blaricum Zoals Het Was
• Di 17 november 20.00 uur
Filmavond: Documentaire over onderduikers
(zie pag. 1748) Opgeven voor 1 november*
De tentoonstellingen worden gehouden bij de Historische Kring Blaricum aan de Brinklaan 4A. Ze zijn te
bezichtigen donderdags van 20.00 ‑ 22.00 uur en zaterdags van 14.00 ‑ 16.00 uur. De toegang is gratis*.
*Voor alle activiteiten van de Kring geldt dat deze gratis zijn voor leden en dat we aan niet‑leden een
bijdrage vragen van € 3,‑ (tentoonstellingen uitgezonderd). Om verzekerd te zijn van een plaats bij een
lezing en/of dorpswandeling is het noodzakelijk u van tevoren op te geven, bij voorkeur per e‑mail:
secretaris@hkblaricum.nl (of anders telefonisch 06 53 168 006).
VOORPAGINA:

De Gooische Stoomtram zoals deze tegenwoordig als toeristische attractie rijdt op het traject
Hoorn-Medemblik.
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
In deze zomereditie van onze Deelgenoot vindt u het 3e deel van het Register Memoriale, een artikel over de rails van de Gooische stoomtram, een
verhaal over de bevolkingssamenstelling van Blaricum in 1930 evenals een
stuk over dominee Ploos van Amstel en een bijdrage van Mevrouw Betsalel
betreffende de filmvoorstelling van 17 november a.s.
Samen met de vaste rubrieken Nieuwe Aanwinsten en Errata denken we
hiermee u weer enige uurtjes leesplezier te verschaffen.
Foto middenpagina Deelgenoot 77
Van de zes ontbrekende namen zijn
er inmiddels twee achterhaald:
nummer 3 is Jan van Boheemen en
nummer 19 is Frank Weenink.
Dorpswandeling
Op 18 april jl. wandelden 24 personen onder leiding van Frans Ruijter
door ons dorp. Een van de deelnemers maakte daarvan een filmverslag dat u kunt bekijken op onze website
(www.hkblaricum.nl). Op 3 oktober a.s. houden we de najaars-dorpswandeling.
De start, na een kopje koffie in ons onderkomen, is om 14.30 uur. Meer informatie hierover vindt u op pagina 1747.
Tentoonstellingen
De expositie ‘Bijzonder Blaricum’ die gehouden werd tot en met 27 april heeft
een behoorlijk aantal bezoekers getrokken. Alleen al op Koningsdag wisten
meer dan 190 personen het onderkomen van de Kring te vinden. Het bijbehorende boekje werd goed verkocht. Er zijn voor de liefhebber nog een paar exemplaren te verkrijgen (verkoopprijs € 12,50).
Van 1 tot en met 30 mei was de tentoonstelling ‘70 Jaar Bevrijding’ te zien.
Behalve onze eigen collectie oorlogsmateriaal, posters, annonces en documenten waren er bijzondere bijdragen van collectioneur Bep Machielse en Gerbe
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zijde Van Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van
van der Woude. De oude Amerikaanse jeep van Piet Lindeman stond op 5 mei
als expositietrekkertje op onze parkeerplaats. Ondanks het slechte weer in de
ochtend waren er die middag meer dan 50 bezoekers.
Tot en met 19 september a.s. hangt
de collectie pentekeningen van
de kunstschilder G.A. Mangold
aan de wanden van ons onderkomen. U hebt dus nog maar enkele
dagen de tijd om deze 105 prenten, die gemaakt zijn in de periode
1920-1940, te bekijken.
Tijdens de Blaricumse Atelierdagen op 26 en 27 september kunt u van 11.0017.00 uur de aquarellen, acrylschilderijen en sculpturen van Cees Wijsman bewonderen. Evenals vorig jaar geeft Cees weer demonstraties van het persen van
etsen. Dit zal gebeuren op elk heel uur en tussendoor bij voldoende belangstelling. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Cees twee etsen gemaakt. De ene is
de hooiberg van de boerderij van Bep Borsen aan de Zwaluwenweg met op de
achtergrond de Dorpskerk, de andere is de ‘Neeltjeshoeve’ aan de Venenweg
met op de achtergrond de Vituskerk. Deze etsen zijn te koop. Ze zijn te bestellen
per e-mail secretaris@hkblaricum.nl. Voor leden van de Kring bedraagt de prijs
€ 30,-. en voor niet-leden € 40,-. Hieronder zijn de beide etsen afgedrukt.

Hooiberg, ets van Cees Wijsman

‘Neeltjeshoeve’, ets van Cees Wijsman
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Bestuurszijde Van Bestuurszijde Van Bestuurs
Vanaf eind oktober tot medio maart 2016 hebben we de tentoonstelling ‘Agrarisch Blaricum vroeger en nu’ in huis. Aan de hand van tal van voorwerpen,
kleding, foto’s en documenten schetsen we een beeld van de Blaricumse boerenbevolking in verleden en heden.
Filmavond
Op 17 november a.s. is onze jaarlijkse filmavond. Aangezien het jaar 2015 in
het teken staat van ‘70 jaar bevrijding’ hebben we dit als thema genomen. We
hebben mevrouw Betsalel bereid gevonden vóór de documentaire een korte inleiding te houden. Het is belangrijk dat u voor deze filmvoorstelling kaarten reserveert vóór 1 november, want bij veel belangstelling wijken wij eventueel uit
naar een andere locatie dan wel naar een tweede avond een week later. Reserveren kan d.m.v. een e-mail naar secretaris@hkblaricum.nl of indien men niet over
e-mail beschikt via 06-53 168 006. De avond is gratis toegankelijk voor leden,
niet-leden betalen € 3,00. Verderop in dit nummer vindt u meer over deze film.
BeeldbankBlaricum.nl
Momenteel zijn we bezig met het realiseren van een beeldbank. Op deze beeldbank komen foto’s van gebouwen, straten, ansichtkaarten en tal van andere zaken. Via een zoeksysteem op naam, jaartal, periode of onderwerp komt u dan bij
het juiste plaatje terecht. Bovendien kunt u de foto’s bij ons aanschaffen. Het is
nog niet bekend wanneer de site online gaat. Wij houden u op de hoogte.
Monumentendag 2015
De Kring is nog bezig hieraan invulling te geven. Mocht dit lukken dan volgen
mededelingen hierover via de reguliere pers en via onze website.
Leden en contributie
Het ledental blijft tussen de 585 en 590. De verhouding tussen nieuwe leden en
overlijden/opzegging, verandert nauwelijks of niet. Bij het ter perse gaan van
deze uitgave waren er meer dan 115 leden die hun contributie over 2015 nog
moesten voldoen. We hopen uw bijdrage spoedig op onze bankrekening IBAN
NL76 RABO 0308 4257 07 te vinden.
n
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Jaarverslag 2014
In tegenstelling tot voorgaande jaren werd het verenigingsjaar 2014 begonnen met een stamppottenmaaltijd voor bestuur en vrijwilligers. Het jaar
2014 is voor de HKB een redelijk rustig verenigingsjaar geweest waarbij de
nadruk werd gelegd op het perfectioneren van de verschillende archieven
en deelname aan de diverse dorpsactiviteiten.
Er waren 5 interessante tentoonstellingen. Tot en met 19 april was de zeer succesvolle expositie van schilderijen en etsen van de kunstschilder Sal Meijer te
bezoeken. De nadruk lag hierbij op de werken die de schilder in en rond Blaricum geproduceerd heeft.
Van 27 april tot en met 20 september exposeerde de Kring een bonte verzameling schorten, schoonmaakmiddelen en foto’s uit vroegere tijden tot heden. Deze
tentoonstelling was vakkundig samengesteld en ingericht door de dames Gina
Calis, Bets Calis-Vos en Paula Anink.
Van 3 juli tot en met 14 augustus werd er in samenwerking met de Historische
Kringen van Eemnes en Laren geëxposeerd in het BEL kantoor in Eemnes. Het
Blaricumse aandeel bestond uit een tentoonstelling van 20 foto’s van 40 x 60 cm
in kleur van Bijzondere Blaricumse huizen die beschikbaar waren gesteld door
Carien Bölger.
Tijdens de Blaricumse Atelierdagen en daarna tot 8 november exposeerde Cees
Wijsman zijn schilderijen en sculpturen. Noviteit was dat Wijsman tijdens het
atelierweekend demonstraties gaf van het persen van etsen. Vanaf 15 november
was het werk van het collectief ‘Kunst op Drift’ te zien. Een achttal bewoners
van de Driftlaan toonden hun schilderijen, beeldhouwwerken in steen en hout,
sieraden, kaarten en glas-in-loodwerk. Speciaal voor deze tentoonstelling waren
we ook op de zondag open waardoor 336 personen de weg naar het onderkomen
van de Kring wisten te vinden.
De Kring organiseerde de gebruikelijke voorjaars- en najaarswandeling. Daarnaast werden er nog 4 dorpswandelingen gehouden op aanvraag en was er één
rondleiding per paardentram. In totaal wandelden er bijna 100 personen door
ons dorp. De uitvoering van deze wandelingen berustte grotendeels bij Frans
Ruijter. Een keer werd er een beroep gedaan op Gerbe van der Woude en twee
keer op Joep Vos.
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Op maandag 14 april werd in ons onderkomen de 32e jaarvergadering gehouden. De 22 leden die de bijeenkomst bijwoonden, hadden geen vragen of opmerkingen betreffende de agendapunten. Dhr. Van Sande, lid van de kascontrolecommissie, verklaarde dat de boekhouding van 2013 was gecontroleerd en goed
bevonden. Het bestuur werd daarna decharge verleend over het verenigingsjaar
2013. De heren J. Vos, B. Machielse en R. Machielse waren aftredend maar
stelden zich wederom herkiesbaar. De ledenvergadering ging daarmee akkoord.
De twee vacante plaatsen die de afgelopen jaren ontstaan waren in het bestuur
werden ingenomen door Gerbe van der Woude en Wim van ’t Hull. De ledenvergadering bekrachtigde het aantreden van beide heren met applaus. De vergadering werd om 20.45 uur door de voorzitter gesloten en na een korte pauze werd
de film van de ‘Dag van het Werkpaard 2013’ vertoond.
Op maandag 12 mei was een afvaardiging van het bestuur aanwezig bij de onthulling van het gedenkteken ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen op de eerste schaardag van 1903 waarbij de Laarder Hendrik Smit om het leven kwam.
Het gedenkteken had daarvoor enige jaren bij de ingang van ons onderkomen
gestaan.
Zoals gebruikelijk waren we ook weer aanwezig met een stand bij de verenigingenpresentatie op het Oranjeweitje op 17 augustus. Ook op de reüniemiddagvoor (oud)Blaricummers in het Vitusgebouw op 19 augustus liet Ron Machielse
de fotoboeken van de Kring weer met succes rondgaan. Ook de diashow van
Gerbe van der Woude met dia’s van de Blaricummer kermis over de afgelopen
60 jaar werd goed bekeken.
21 September werd de ‘Dag van het Werkpaard’ weer fotografisch vastgelegd en
gefilmd voor het nageslacht door Ron Machielse, Jacco Eshuis en Joep Vos. De
heren deden dit voor de 13e keer.
In september bezochten de groepen 7 en 8 van de Prot. Chr. School De Levensboom uit de Bijvanck de Historische Kring. De leerlingen kregen uitleg over het
ontstaan en de ontwikkeling van het dorp Blaricum en aan de hand van allerlei
voorwerpen vertelde Bep Machielse over de gebruiken en gewoonten van de
Blaricumse bevolking.
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Op 11 november verzorgde dhr. Schipper een lezing over de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het werd een zeer onderhoudende en interessante avond voor de 37
bezoekers.
De Deelgenoot verscheen ook dit jaar weer in voorjaar, zomer en najaar met
een oplage van 700 stuks per uitgave, 48 pagina’s dik en in full color. Het zomernummer was de 75e editie en daardoor een soort jubileumnummer. In deze
uitgave werd uitvoerig ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van het
blad. Evenals voorgaande jaren werd de lay-out en druk weer tot ieders tevredenheid verzorgd door Ton Hartong. Onze website werd in totaal 2783 keer
bezocht waarvan 1930 unieke gebruikers. Dit betekent een toename van 347
unieke bezoekers. Het streven blijft de site volledig up-to-date te houden en een
breed scala aan actuele informatie te verschaffen.
Op 1 januari 2014 waren er 600 personen lid van de HKB. Daarnaast hadden we
18 ruilabonnementen met zusterverenigingen. Helaas hebben we wegens nonbetaling 3 leden moeten afvoeren van de ledenlijst. Ondanks een toename van
20 nieuwe leden hebben we door verhuizing, overlijden en opzegging een daling
naar 588 leden moeten constateren. We hopen op betere ledencijfers in 2015.
De Kring mocht in 2014, mede dankzij een tweetal succesvolle tentoonstellingen, meer dan 1100 bezoekers verwelkomen.
De Kring is dank verschuldigd aan Café d ’Ouwe Tak, Herman van der Heiden
b.v., AH Blaricum (familie Ton) en Restaurant ‘Rust Wat’ voor hun financiële
ondersteuning.
Tot slot dankt het bestuur de vrijwilligers voor hun inzet gedurende het
afgelopen jaar. We hopen dat we het
komende jaar weer op hun medewerking kunnen rekenen.

Bep Machielse ontving als Lid van Verdienste
van de Historische Kring Blaricum een blijvende
herinnering
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Actie - Reactie - Errata
In deze rubriek kunt u reageren op onjuistheden of aanvullingen geven
op eerder verschenen uitgaves van de ‘DEELgenoot’. Wij danken u voor
uw reacties.
Onderwerp: De hut van Mondriaan - Deelgenoot 77
Aan de redactie van ‘Deelgenoot’
Het verhaal ‘De hut van Mondriaan’
door de Dooijewaard Stichting in uw
editie nr. 77 d.d. voorjaar 2015 op de
bladzijden 1718 en 1719 nodigt mij
uit tot het maken van de volgende opmerkingen, die u wellicht in uw eerstvolgende editie zult willen plaatsen.
In de periode 1949 tot 1960 heb ik enkele malen per jaar de Mondriaan collectioneur Sal Slijper bezocht en gedurende die bijeenkomsten heeft hij mij
uitvoerig onderhouden over zijn relatie met Mondriaan die hij tussen 1914 en
1919 vrijwel dagelijks ontmoette.
Als werkatelier van Mondriaan in Blaricum noemde hij als enige de ateliervilla ‘De Basseld’ aan de Melkweg. Dat neemt niet weg dat Mondriaan in
1915 enige tijd in de atelierhut Noolseweg 55 heeft geschilderd. Deze hut
liet Jacob van Rees bouwen als huisvesting en atelier voor zijn zoon Otto,
die daar tot 1904 heeft verkeerd, tot hij naar Parijs vertrok. De hut is later
door volgende bewoners enigszins uitgebreid en bestaat nog steeds aan de
Noolseweg nr. 55.
Ik heb de vorige eigenaar en bewoners van de hutten en atelier aan de Schapendrift, namelijk het echtpaar Gerson Lohman goed gekend en heb hun zoon
Antoine in 1965 gedurende enkele maanden bijna dagelijks ontmoet.
Als we het over kunstenaars in Blaricum hadden, onder andere over de vorige
eigenaar en vader/schilder Lohman die in een van de panden aan de Schapendrift heeft gewoond, is de naam van Piet Mondriaan nooit in verband gebracht met het atelier ter plaatse. Gedurende de Eerste Wereldoorlog woonde
Mondriaan ook in Laren bij het echtpaar van Donselaer aan de Groene Gerritsweg. Hij kreeg een relatie met Jo Steyling, die om de hoek woonde aan de
Ruyterweg, waar Mondriaan van 1917 tot 1919 twee kamers huurde.
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Bij beschouwing van de voorgaande gegevens vraag ik mij af hoe Mondriaan
van 1915 tot 1919 zijn atelier aan de Schapendrift gehad zou kunnen hebben,
zoals in uw artikel vermeld.
Gé van der Pol

Begrafenisstoet burgemeester Van Ogtrop in 1958 ter hoogte van de huidige Gall & Gall

Onderwerp: foto begrafenis burgemeester Van Ogtrop
Geachte HKB,
Bij het doorzoeken van de negatieven van mijn vader Johan van Doornik
(ja, de kapper) trof ik een negatief aan met de begrafenisstoet in 1958 van
burgemeester Pieter Anton Lodewijk van Ogtrop, ambtsperiode 1948-1958
en voorganger van burgemeester Map Tydeman.
Op de achtergrond hangt de vlag halfstok, want
Van Ogtrop heeft de verhuizing van het gemeentehuis van Torenlaan 1 naar Torenlaan 20 in 1949
nog meegemaakt. Ik heb dit negatief gescand en ik
bied het voor uw archief aan. Het is tenslotte een
stukje Blaricums historie. Als ik de foto goed bekijk,
volgt de wagen niet de bocht naar de Huizerweg,
maar staat op het punt om richting Dorpsstraat af
te slaan. Naar de Sint Vituskerk neem ik aan, dus
Het graf van burgemeester
was hij katholiek?
Van Ogtrop op de RK
begraafplaats in Blaricum
Met de vriendelijke groet, Martin van Doornik.
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Onderwerp: Naarderweg 16/18 - Deelgenoot 77
Geachte redactie,
In Deelgenoot nr. 77 een artikeltje
getiteld ‘Naarderweg16/18’. Op
onze wekelijkse koffieklets heb ik
dat laten lezen aan Ruud Keijer
(garage). Hij woonde er immers
tegenover. Zijn reactie was meteen
dat de huizen niet correspondeerden met het artikel. Volgens hem
werd dit pand bewoond door een
politieman genaamd Post. Heb het
Naarderweg 16/18
toen ook nog laten lezen aan twee
van mijn vriendinnen te weten: Lineke Jolles-Sterk (tandarts) en Ine BollenStolwijk (kleindochter Oma Vos van café Ruimzicht). Daar was de volgende
reactie: In overleg met mijn zusje Lousje en met Ine het volgende: Het huis
is niet dat van Recourt. Volgens ons staat het wel aan onze kant van de
weg, maar meer naar boven. Op de hoek van het paadje dat naar de Bierweg gaat. Volgens Ine woonde daar de familie Post. Naast ons woonde Nel
Dooyer, zij had een kleuterschool aan huis (14), waar wij naar toe gingen.
Met vriendelijke groet, Hans ter Meulen-Hendriksen
Naarderweg 16/18 Blaricum
Geachte redactie,
Met alle respect voor wat Pim Veenboer over deze woningen schrijft. Hij
schrijft over de 2 woningen onder een kap, schuin tegenover voormalig autobedrijf van o.a. Gebr. Keijer. De afgebeelde dubbele woning staat hoek
Naarderweg hoek Bierwegpaadje met een heel andere geschiedenis. Zie
mijn verhaal over de ‘rode vlag’, emeritus Ds. Bijl, het verhaal van het Manuscript Querido enz. Pim’s verhaal heeft betrekking op de bovengenoemde
woningen, schuin tegenover het eerder genoemde autobedrijf, waar ikzelf
dikwijls Dr. Drees met echtgenote uit de auto zag stappen voor een bezoek
aan zijn zuster, echtgenote van de heer v.d. Valk, vader van de fotograaf die
mij met de gestolen klok van de Dorpskerk op de prent zette.
Met vriendelijke groet R. Post
(die op Naarderweg 24, later 26 woonde van 1937 tot 1957)
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Nieuwe foto
Beste Historische Kring,
Ik heb lang ernaar gezocht, maar ik heb op zolder het negatief in een doos
eindelijk gevonden: De foto heeft mijn vader in maart 1948 gemaakt. Hier
zijn de rails van de Gooische Stoomtram opgeruimd en met een stoomwals
van Hogenbirk uit Laren werd het zand geëgaliseerd, waarna de straatstenen gelegd konden worden. Een bijzondere foto! Net voor de rechter hoek
van het oude raadhuis staat een verkeersbord: vierkant met een witte driehoek en daaronder SCHOOL.
Dit slaat op het oude schoolgebouw, waar nu het dorpshuis Blaercom staat.
Ook heb ik nooit geweten dat op de plaats van kapper Hubert Smeets een
rietgedekt huisje heeft gestaan (rechts van de slagerij).
Felix van Doornik, de broer van mijn vader, was getrouwd met de dochter
Marie van wegenbouwer Hogenbirk. Zij is nog in leven.
Deze foto kan aan mijn eerder aan jullie gestuurde artikel over de rails
van de Gooische Stoomtram te Blaricum gevoegd worden. De stoomwals
op de foto bestaat nog steeds. Kijk maar op https://www.youtube.com/
watch?v=81C52GHOMF4 (het beeld is wel sterk vertekend)
Met de groeten van Martin van Doornik
Stoomwals van de firma Hogenbirk
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Vergeten en verdwenen beroepen - Gooi- en Eemlander
Beste lezer,
Voor de Gooi- en Eemlander schrijf ik een reeks portretten van mensen die
een verdwenen en vergeten beroep hebben uitgevoerd. Daartoe ben ik op
zoek naar bijvoorbeeld mensen die in de regio op de stoomtram hebben
gewerkt of die in de visserij van Huizen hebben gewerkt. Weet u mensen die
ik zou kunnen interviewen? Wat betreft Blaricum ben ik op zoek naar specifieke beroepen aldaar. Denk aan een boer bijvoorbeeld, of een herder? Ook
zoek ik iemand die als dienstmeisje heeft gewerkt in het Gooi. Ik heb reeds
iemand geïnterviewd die wever was in Laren en iemand die melkrijder in
het Gooi was. Ik hoop dat u mij kunt helpen! De mensen die dit werk hebben
uitgevoerd leven nu nog.
Hartelijke groet van Tialda Hoogeveen
Schrijver - Journalist M 06 23 51 01 31 - www.tialdahoogeveen.nl
Eppo Doeve
Geachte heer, mevrouw,
Via de wonderlijke wereld van het internet ben ik gestuit op prachtige
informatie over Eppo Doeve (1907-1981) in jullie historische uitgave Deelgenoot. Als onderzoeker van het leven en werk van Eppo Doeve heb ik Het
Gooi meerdere keren bezocht, en ook diverse mensen gesproken, maar het
blijkt dat er nog veel meer persoonlijke verhalen over de graficus op te tekenen zijn. En dat terwijl Doeve al vlak na de Tweede Wereldoorlog Blaricum
verruilde voor Amsterdam.
Ik vraag me af of ik in Deelgenoot een oproep zou kunnen doen. Misschien
dat daar dan een artikel van mij uit kan rollen, dat ik om niet zal schrijven.
Het is maar een idee, het zou zonde zijn als bepaalde informatie verloren
gaat. Ook als een artikel niet gewenst is, lijkt het me interessant om een
oproep te plaatsen. Een kwestie die mij nu bijvoorbeeld bezighoudt:
Voor een biografische bundel over R.E.M. van den Brink (directeur van uitgeverij Elsevier, daardoor indirect de baas van Doeve) schrijf ik nu een
artikel. Van den Brink was erfgooier en schrijft in een artikel dat hij Doeve
in Het Gooi heeft leren kennen tijdens de oorlog bij wederzijdse vrienden.
Het lijkt me geweldig om uit te vinden wie deze vrienden waren.
Vriendelijke groeten, Jop Euwijk, Soendalaan 63, 3131 LS Vlaardingen
www.eppodoeve.nl, www.hetcitaat.nl
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Dorpswandelingen in 2015
Net als in voorafgaande jaren organiseert de Historische Kring Blaricum ook in 2015 weer twee reguliere dorpswandelingen. De eerstvolgende zal gehouden worden op zaterdagmiddag 3 oktober om 14.30 uur.
Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om op in principe elk ander gewenst ogenblik een rondwandeling te maken door ons mooie dorp onder leiding van een gids. Daar kunnen verschillende aanleidingen voor zijn zoals
een verjaardag, een familiereünie of zomaar als u een middag ‘vermaakt’
wilt worden. Opgeven bij de Historische Kring is noodzakelijk.*
Ik mag vaak de gids zijn en doe dat met veel plezier. Vertellen over de geschiedenis van het dorp waar je bent geboren en getogen ervaar ik elke keer
weer als een feest. Dit dorp herbergt ook zo veel mooie bekende en onbekende plekjes! Maar ook de mensen die er wonen en vroeger woonden komen
ruimschoots aan bod. Het maakt mij dan ook helemaal niets uit welke kant
van Blaricum u als deelnemer aan de dorpswandeling wilt zien.
Alles is de moeite waard, gespreksstof genoeg. Er is alleen één voorbehoud.
Als u een wandeling wilt langs BN’ers, bent u bij ons niet aan het goede
adres. Wij zijn van de Historische Kring en dan is het verleden het uitgangspunt. Los daarvan respecteren wij de privacy van deze mensen.
Wilt u meer weten over Blaricum? Ik deel het graag met u. Afgelopen keren
liepen er mensen mee uit Blaricum zelf, dan vind ik het een uitdaging toch
nog iets nieuws te kunnen vertellen. Ik zie uw komst graag tegemoet.
Frans Ruijter
* Om verzekerd te zijn van een plaats
bij een dorpswandeling is van tevoren
opgeven noodzakelijk bij voorkeur per
e-mail secretaris@hkblaricum.nl
of telefonisch 06 53 168 006.
Voor alle activiteiten van de Kring
geldt dat deze gratis zijn voor leden
en dat we aan niet-leden een bijdrage
vragen van € 3,- per persoon. Zie ook
onze website www.hkblaricum.nl
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Dinsdag 17 november 2015 om 20.00 uur:
Filmavond bij de Historische Kring Blaricum met de documentaire ‘Een goed
mens in slechte tijden’. Opgeven voor 1 november via secretaris@hkblarcium.nl
Leden gratis toegang. Niet-leden betalen € 3,-

Een goed mens in slechte tijden
Toen Werner Klemke in 1980
door een vriend, die achter
zijn verzetsactiviteiten tijdens
zijn dienstplicht in Nederland
was gekomen, gevraagd werd,
waarom hij daar nooit over
gesproken had, was Klemkes
antwoord: “Tja, wat heb ik nu
eigenlijk gedaan? Alleen maar
dat wat ieder mens met een geweten had moeten doen.”
Blaricum Klemke, Evie en Mels

Bij die uitspraak zou ik uitkomen op mijn zoektocht die in 2011 begon, toen
ik in een zelden gebruikte ruimte achter de synagoge van Bussum een groot
archief terug vond. De documenten van 150 jaar Joodse gemeenschappen in het
Gooi kwamen naar boven:
correspondentie, notulen,
plattegronden, foto’s, persoonlijke kaartjes - 20 verhuisdozen vol.
Op een bijna natuurlijke
wijze wordt dan de aandacht als door een magneet
getrokken naar de oorlogsperiode en daar kwamen
de eerste verrassingen.
Niet de evacuatiebevelen
voor Joden uit Naarden en
Blaricum orkest vlnr Mels de Jong, Johannes Gerhardt,
Johnny Lefebvre, onbekend, Werner Klemke
Bussum, niet de smeek1748

Villa Craijenhof aan de Koning Willem III laan in Blaricum

briefjes uit Westerbork of er spullen opgestuurd kunnen worden, niet de persoonskaartjes met de eufemistische tekst: Vertrokken naar Duitsland – d.w.z.
gedeporteerd. Dat was wat we verwachtten. Maar wat we ook vonden waren vier
edities van Hasjalsjelet – De Periodiek voor Joodse Onderduikers in Nederland
en lange adreslijsten waar boven stond: ‘Adressen van onderduikers in Naarden,
Bussum, Blaricum en Huizen’: allemaal tekenen van een groot georganiseerd
onderduiknetwerk in het Gooi. Heel centraal in dat netwerk bleek Sam van Perlstein te zijn, destijds wonend in de fraaie villa Craijenhof aan de Koning Willem
III laan in Blaricum. Via diens kleindochter kreeg ik een verklaring, gericht aan:
All Allied Forces – waarin stond dat Obergefreiter Werner Klemke van Perlsteins familie had geholpen te ontkomen aan deportatie en een zekere dood. En
dan begint de speurtocht naar het verhaal pas echt…
Die zoektocht naar dit opmerkelijke verhaal van Joods verzet en de Duitse medewerking daaraan vormt de kern van de inleiding, daarna zal de afgeronde documentaire, die zijn première had op 18 mei 2015 in Berlijn, worden vertoond.
Korte CV Annet Betsalel (1956). Zij is naast documentairemaakster ook actief voor de Joodse
Gemeente Bussum (waaronder o.m. ook Blaricum valt), waar ze leiding geeft aan het geestelijk
leven van de gemeenschap, samen met haar man Amir, de voorganger van de gemeente.
Ook organiseert zij daar de culturele activiteiten en worden er jaarlijks vele honderden schoolkinderen en bezoekers van allerlei organisaties rondgeleid in de synagoge aan de Kromme Englaan.
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Oprichting Stichting Oorlogsslachtoffers
Geachte dames en heren,
Al ruim 20 jaar doe ik, Richard Schoutissen, voornamelijk onbezoldigd
onderzoek naar oorlogsslachtoffers zoals:
• (Krijgs)historisch onderzoek naar ‘vergeten oorlogsslachtoffers’ van alle
Nationaliteiten, zowel burgers als militairen, tijdens beide Wereldoorlogen.
• (Krijgs)historisch onderzoek naar mensen in Duitse krijgs- of bestuursdienst voor zover actief op het Nederlandse grondgebied tijdens beide
Wereldoorlogen.
• (Krijgs)historisch onderzoek naar Nederlanders in Duitse krijgsdienst,
binnen en buiten het Nederlandse territoir, voor zover actief tijdens beide
Wereldoorlogen.
• (Krijgs)historisch publicatie- en presentatiewerk in relatie tot de voornoemde doelgroepen.
• (Krijgs)historisch onderzoek naar (voormalige) veldgraven.
• Grafhistorisch onderzoek.
• Genealogisch onderzoek naar slachtoffers én naar nabestaanden.
• Register- en archiefonderzoeken in Nederland en Duitsland.
• Het samenstellen en aan nabestaanden of belanghebbenden presenteren
van bondige reconstructies van persoonlijke geschiedenissen naar
aanleiding van verricht onderzoek.
• Ondersteunende dienstverlening bij identificatieprocessen t.b.v. diverse
diensten in binnen- en buitenland, inclusief heridentificaties van
onbekende soldaten op de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn.
Deze dienstverlening wordt aan particulieren, organisaties en instanties
aangeboden. Het kan gaan om een beperkte dienst, zoals bijvoorbeeld
informatie aan een nabestaande van een gesneuvelde. In een ander geval
om medewerking aan een publicatie, documentaire of grootschalig
onderzoek. Of om werkelijk grote projecten of activiteiten, waarbij meestal
samenwerking met instanties, musea of stichtingen aan de orde is.
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Wie t.a.v. de Tweede Wereldoorlog het begrip ‘Oorlogsslachtoffers’
gebruikt of hoort, denkt onwillekeurig vrijwel altijd slechts aan hen die
vielen of leden vanwege ‘de goede zaak’. Dat er aan de zijde van de ‘vijand’
evengoed mensen sneuvelden – die voor hun land vochten, voor en met hun
kameraden streden en die evenzo geliefden, kinderen, ouders en vrienden
hadden, die hen na hun sneuvelen moesten missen – zijn wij geneigd te
vergeten.
Door ‘Oorlogsslachtoffers’ wordt dat onderscheid niet gemaakt en is zelfs
het merendeel van de activiteiten gericht op bovenstaande slachtoffers en
nabestaanden. Zodoende is in de loop van vele jaren praktijkervaring een
grote mate van expertise ontstaan op het veelkleurige palet aan activiteiten,
die zijn gerelateerd aan dit onderwerp.
Oprichten Stichting
Omdat ik, door de toename van vragen over oorlogsslachtoffers, tegen
technische en financiële beperkingen aanloop, heb ik besloten een stichting
te gaan oprichten, o.a. om mezelf beter te verantwoorden voor mijn
werkzaamheden. Om een zo transparant mogelijk beeld te verkrijgen van
gedane donaties heb ik via 4just1 het volgende project gestart: https://
www.4just1.com/project/802
Via de site www.oorlogsslachtoffers.nl vindt u verdere informatie over mijn
werkzaamheden.
Ik hoop dat dit project een ieder mag inspireren om een eenmalige donatie
te doen waardoor de stichting een feit kan worden! Donateurs worden, als
zij dit op prijs stellen, ook als zodanig vermeld op deze website.
Voor eventuele directe giften of donaties, in welke vorm dan ook, kunt u
ook reageren op dit artikel.
Met vriendelijke groet,
Richard Schoutissen
Kolgans 18
5754CS  Deurne
+31 (0)6 43 037 036
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Nieuwe aanwinsten
Nadat we enige maanden geleden het uitgebreide archief van de voetbalvereniging BVV’31 hadden gekregen van Gerbe van der Woude, ontvingen we
zaterdag 14 februari uit handen van bestuurslid Ton Vos een groot gedeelte
van het archief van de Blaricumse Toneelvereniging.
Alles bij elkaar twee bananendozen vol. We zijn nu zo ver dat er nog twee
ordners moeten worden uitgeplozen. Opvallende zaken zijn: oude met de hand
geschreven opzeggingen, rekeningen, programmaboekjes en
briefwisselingen over teruggegeven rollen. Als alles op orde
is geeft het een goed beeld van de laatste 50 jaar van de
toneelvereniging.
Twee beeldjes, geschonken door
G. Salm-Terweijden, van de Blaricumse
kunstenaar Sibe Lebhart, zijn eveneens
bijzondere aanwinsten.

357

352 – Dhr. H. de Koning
Doos met dia’s van Blaricumse boerderijen
en huizen.
353 – Dhr. De Jong
Afbeelding schilderij huisje Rabobank en
afbeelding ansicht Rabobankterrein.

356

354 – Dhr. H. van der Kley
Fotoboek van de familie De Graaf.
355 – Dhr. T. Vos
Archief van de Toneelvereniging Blaricum.
356 – Mevr. De Gooier
Collectebusje missieseminarie,
kalender ‘Toren in de tijd 200’.
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357

357 – Mevr. G. Salm-Terweijden
Oliestel, diverse ingelijste foto’s,
schilderijtjes, 2 beeldjes, foto’s en diverse
documenten.
357

359 – Dhr. F. Ruijter
Opgeplakte foto oud burgemeester
A. Le Coultre-Foest.
360 – Gemeente Blaricum
8 boeken raadsbesluiten 1927-1939.

363

361 – Dhr. G. van der Woude
Oud infanteriegeweer (onklaar gemaakt).
362 – Dhr. H. Sieveking
2 houten schaafjes, telescoopkijkertje.
363 – Mevr. J. Out-Verwelius
7 Foto’s Gemengd Koor Blaricum.

363

364 – Dhr. H.R. Drent
Reclamefolder slijterij Vos, december 1964.
365 – Dhr. R. Zeegers
2 Schilderijen, diverse foto’s uit de
nalatenschap van C. Zeegers.

365

366 – Mevr. A. de Leeuw
Boek Herrezen Nederland 1945-1955,
boek Verwoesting en Wederopbouw,
liedboek ‘Weet je nog wel’.
367 – N.N.
Toverlantaren en metalen microfoon.

367
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Ds. Adrianus Ploos van Amstel
Tijdens archiefwerkzaamheden vonden wij een kopie van een interessant artikel over Ds. Adrianus Ploos van Amstel in 1993 opgesteld door Jhr. G. Ploos
van Amstel hetgeen wij u niet willen onthouden. U treft het artikel hieronder
aan. Tevens hebben wij aan Mevrouw Klaver gevraagd eens uit te zoeken hoe
e.e.a. genealogisch in elkaar zit. Een klein gedeelte van haar werk hebben
wij achteraan toegevoegd. Voor geïnteresseerden: op de Kring ligt een veel
uitgebreidere stamboom ter inzage.
Ds. Adrianus Ploos van Amstel, gedoopt door zijn vader, Ds. Gerrit Ploos van
Amstel, in de kerk van Blaricum op 25 augustus 1706, groeit op met negen broers
en zusters. Op 11 september 1727 wordt hij aan de Leidse universiteit ingeschreven in de theologische faculteit. Tijdens de studentenjaren woont hij in Leiden op
de Hoogewoerd. Op 26 maart 1730 verzoekt hij aan de classis van Amsterdam
om een praeparatoir examen. Dit onderzoek vindt op 4 september d.a.v. plaats
tijdens de gewone classisvergadering. Het examen wordt gehouden door Ds. Johannes Diderik Visscher, predikant van Amsterdam.
Omdat Adrianus’ vader omstreeks 1730 in gezondheid achteruit gaat en ernstig
met zijn ogen tobt, kan aangenomen worden dat Adrianus zich nog niet beroepbaar stelt teneinde zijn vader te kunnen assisteren. Hij heeft de gelegenheid om
in de gemeente te groeien wat waarschijnlijk gunstig is geweest voor een beroep
door Laren en Blaricum toen zijn vader, Ds. Gerrit Ploos van Amstel, in 1733
vervroegd met emeritaat ging. Formeel wordt een drietal gesteld, t.w.: kandidaat
Adrianus Ploos van Amstel te Blaricum, kandidaat Johannes Post te Groningen
en Ds. Otto A. Borshuis, predikant van Lutkegast.
Adrianus krijgt het beroep. Hij doet daarop peremptoir examen op 29 juni 1733
dat wordt afgenomen door Ds. Thomas van Son, predikant van Amsterdam.
Op 19 juli daaraanvolgend wordt hij door Ds. Gerardus Klein, predikant van Huizen, in de morgendienst bevestigd in de kerk van Blaricum met de tekst uit Psalm
45 vs. 17: “Op de plaats van uwer vaderen zullen uw zonen staan: Gij zult hen
tot vorsten stellen over het ganse land”.
De handoplegging wordt door Adrianus’ vader gedaan. In de middagdienst houdt
hij zijn intreepredikatie met de tekst uit Efeze 4 vs. 11: “En Hij heeft zowel
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apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars”.1
Omdat Adrianus ongehuwd is blijven zijn ouders, Ds. Gerrit Ploos van Amstel
en Geertruyd Delhee, bij hem wonen. Hieraan komt een eind als Adrianus op 19
juni 1936 trouwt met Hendrina van der Luyt2. Het huwelijk wordt te Amsterdam
voltrokken. Gerrit en Geertruyd gaan daarop met attestatie dd. 13 augustus 1736
naar Huizen. Adrianus en Hendrina krijgen in 1740 een dochter, Johanna Jacoba
en in 1743 een zoon, Gerardus Didericus, die beide jong sterven (resp. op 14- en
op 23 jarige leeftijd). Daarna komen er geen kinderen meer.
In april 1738 krijgt Adrianus
een beroep naar Oud-Loosdrecht, dat hij aanneemt. Op
25 mei 1738 neemt hij van de
gemeente Laren en Blaricum
afscheid en doet op 1 juni te
Oud-Loosdrecht zijn intrede.
Op 7 mei 1742 wordt tijdens
de vergadering van de classis
van Amsterdam praeparatoir
geëxamineerd en als proponent aangenomen Jacobus
Eliza Johannes Capitein. Dit
onderzoek wordt door Ds.
Adrianus Ploos van Amstel
NH Kerk te Oud-loosdrecht
verricht. Het bijzondere is
dat Jacobus een ‘Afrikaner Moor’ is, afkomstig van de kust van Guinea en een
aantal jaren eerder, in Den Haag wonend, tot het Christendom is bekeerd. Hij
had daarna aan de Leidse universiteit gestudeerd. Inmiddels was beroep op hem
uitgebracht naar het kasteel St. George “op d’ Elmina” op de kust van Guinea.3
In 1740 krijgt Adrianus een beroep naar Gouda, dat hij echter afwijst. Daarna
volgt in 1744 een beroep naar Oudewater dat hij op 14 juli aanneemt. Op 1 november neemt hij van Oud-Loosdrecht afscheid en doet op 15 november in Oudewater zijn intrede.
1
2
3

Boekzaal voor de geleerde wereld. Jaargang 1733 p. 113. Teksten in de nieuwe vertaling van het Ned.
Bijbelgenootschap
Gedoopt in de Zuiderkerk te Amsterdam op 30 september 1711.
De Navorscher. Jaargang 1877 p.153
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Adrianus heeft blijkbaar een
formeel principiële instelling
waarom soepelheid niet van
hem verwacht kan worden.
Dit komt o.m. tot uiting in een
conflict dat in 1746 ontstaat. In
dat jaar verzoekt de Lutherse
predikant van Woerden, Ds. J.
Martini, aan de burgemeesters
(twee in getal) toestemming om
in de gereformeerde kerk van
Oudewater een kerkdienst met
Avondmaal te houden voor de
Gereformeerde kerk te Oudewater
Lutherse soldaten in het leger
van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Burgemeester Van Hoogstraten
geeft verlof, echter Adrianus had ernstige bezwaren tegen een Lutherse dienst
in zijn kerk. Hij wist de andere burgemeester, De Jong, voor zijn standpunt te
winnen.
Die trekt – buiten zijn collega om – het verlof in. Dit veroorzaakt commotie in
de raad van de vroedschap. Uiteindelijk wordt er een compromis gevonden: de
dienst mag wel gehouden doch alleen op het koor van de kerk onder voorwaarde
dat er geen herhaling meer mogelijk is.
Ds. Adrianus Ploos van Amstel kon echter zijn ongenoegen niet onder stoelen
of banken steken en zegt van de kansel af dat het gebeurde in strijd met ‘s Lands
plakkaten is. In de vroedschap ontstaan door deze kwestie partijschappen die
duren tot in 1750 wanneer Prins Willem II zich ermee gaat bemoeien. De rust
keert dan weer.4
Adrianus bezocht uiteraard classicale en synodale vergaderingen. Zo had hij op
14 juli 1758 de beurt om de synode van Zuid-Holland, die te Gouda vergaderd
had van 4 tot 14 juli, af te sluiten met een leerrede. Hij nam daarvoor de tekst uit
Psalm 48 vs. 9, 10 en 11 eerste deel.5
Op 3 juni 1762 overlijdt Adrianus te Oudewater en wordt begraven op 11 juni in
een graf op het hoogkoor.
4
5

W.C. van Zyll Jz., Oudewater en omtrek. 1861. P.207, 515-525; P.C. Bloys van Treslong Prins,
Het geslacht Ploos van Amstel. 1911. P.45, 46.
Deze leerrede is uitgegeven door Hendrik Vieroot te Amsterdam. (34 pagina’s)
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Zijn vrouw overleefde hem nog 28 jaar. Zij gaat op het –waarschijnlijk van haar
ouders geërfde – buiten ‘HoogerWoert’ wonen. Dit ligt ‘buiten de wallen van
Haarlem’ in de buurtschap Schoten (thans Haarlem-Noord). Hendrina van der
Luyt overlijdt hier en wordt op 9 december 1790 begraven in hetzelfde graf als
haar man in de kerk van Oudewater.
Haarlem, 14 september 1993
Onderstaand het beginstuk uit de genealogie van Adriaan Willemsz PLOOS van AMSTEL.
De uitgebreide versie kunt u inzien bij de Historische Kring Blaricum.
Genealogie van Adriaan Willemsz PLOOS van AMSTEL
I.1
Adriaan Willemsz PLOOS van AMSTEL, overleden op 22‑07‑1540.
Gehuwd op 14‑10‑1515 met Nelle van VLIET.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Adriaansz (zie II.1).
II.1
Gerrit Adriaansz PLOOS van AMSTEL, overleden op 30‑12‑1539, zoon van Adriaan Willemsz
PLOOS van AMSTEL (zie I.1) en Nelle van VLIET.
Gehuwd 00‑00‑15.. Echtgenote is Jacoba Pietersdr. POTH.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie III.1).
III.1
Willem PLOOS van AMSTEL, Schout te Loosdrecht, geboren 00‑00‑1529, overleden
00‑00‑1603, zoon van Gerrit Adriaansz PLOOS van AMSTEL (zie II.1) en Jacoba Pietersdr. POTH.
Gehuwd 00‑00‑15.. Echtgenote is Dirkje PLOOS, dochter van Dirk Gerritsz PLOOS en Johanna van
BRIENEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie IV.1).
IV.1
Dirk PLOOS van AMSTEL, Beleend met Sijpesteijn en Schout van Loosdrecht, overleden
00‑00‑1638 te Loosdrecht, zoon van Willem PLOOS van AMSTEL (zie III.1) en Dirkje PLOOS.
Gehuwd 00‑00‑16.. Echtgenote is Mechteld Pater van RAVESCHOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob (zie V.1).
2.
Claes.
V.1
Jacob PLOOS van AMSTEL. Beleend met de hofstad Sijpesteijn. Zoon van Dirk PLOOS van
AMSTEL (zie IV.1) en Mechteld Pater van RAVESCHOT.
Gehuwd 00‑00‑16.. Echtgenote is Weijntje van der HORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Jacobsen (zie VI.1).
2.
Diric Jacobsen PLOOS van AMSTEL, zoon van Jacob PLOOS van AMSTEL (zie V.1) en Weijntje van der HORST. Ondertrouwd op 13‑10‑1673 te Naarden, gehuwd 00‑00‑1673 te Naarden, gehuwd
voor de kerk op 05‑11‑1673 te Naarden met Aeltjen Everts, geboren te Niekerck. {Zij is later ondertrouwd
op 27‑07‑1687 te Naarden, gehuwd 00‑00‑1687 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 10‑08‑1687 te Naar‑
den met Jan Willemsen, geboren te Naarden.}
VI.1
Jacob Jacobsen PLOOS van AMSTEL, Kerkmeester en Burgemeester van Naarden, over‑
leden op 16‑01‑1694 te Naarden, zoon van Jacob PLOOS van AMSTEL (zie V.1) en Weijntje van der
HORST.
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De rails van de Gooische Stoomtram
in Blaricum
In 1874 was de spoorlijn van Amsterdam via Hilversum naar Amersfoort en
Utrecht tot stand gekomen, maar deze zorgde niet voor de bereikbaarheid
van de meeste plaatsen in het Gooi. De Gooise dorpen waren in die tijd
nog met onverharde zandwegen aan elkaar verbonden. Het is vast geen
pretje geweest om zich bij slecht weer of ’s winters over deze modderige
wegen te begeven. Van Blaricum naar Hilversum reizen onder dergelijke
omstandigheden kostte ook nogal wat tijd, laat staan het vervoer van
(zware) goederen. Voetgangers, werkers met kruiwagens, boeren met
paard-en-wagen of de naar de meenten gebrachte koeien bepaalden toen
het straatleven.
De eerste fiets met gewone kettingaandrijving is in 1885 ontwikkeld, maar dat
was natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Vanaf ongeveer 1895 verscheen de
auto, niet meer dan een langzaam tuffend open voertuigje op spaakwielen, voorzichtig in het straatbeeld. Destijds werd de ‘automobiel’ nog niet gezien als een
nuttig vervoermiddel, maar meer als een leuke nieuwigheid voor de rijke elite.
Daarom werd de Gooische Stoomtram op 17 december 1880 opgericht. Een van
de initiatiefnemers was Jan Hamdorff, die in Laren een hotel dreef. Hij hoopte
door een betere verbinding op meer gasten. Het traject Amsterdam-Diemerbrug
werd op 17 mei 1881 geopend, op 22 juli werd de lijn verlengd naar Muiderberg en op 20 augustus van dat jaar werd Naarden bereikt. Het beginpunt van
de lijn lag naast het in 1843 geopende Amsterdamse spoorwegstation Weesperpoort, kortweg Amsterdam W.P., dat in 1939 is afgebroken, nu Wibautstraat bij
de Mauritskade.
Op 15 april 1882 werd de lijn verder verlengd naar Laren en Hilversum.
Op dezelfde dag kwam ook de dienst Hilversum-Laren-Blaricum-Huizen in bedrijf. Met de tram werden zowel personen als goederen vervoerd.
Ook was er een zijtak naar Muiderberg; een tot de sluiting van de Afsluitdijk
(1932) belangrijke badplaats aan de Zuiderzee. Ook Bussum kreeg een aansluiting vanuit Huizen. De lage vleugel met het erachter liggende perron rechts
naast het station van Bussum, behoorde toen aan de Gooische Stoomtram Maatschappij.
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In Naarden reed de stoomtram door de Utrechtse Poort aan het Ruijsdaelplein.
Omstreeks 1960 maakten mijn vader en ik een wandeling door de vesting Naarden en liepen daar door de poort. Ik wees omhoog naar het zwart beroete gewelf
en vroeg mijn vader: “Waarom is dit zo zwart geworden?” Hij legde mij uit dat
vroeger hier een trein reed, daarbij zo gebarend met zijn armen, alsof het drijfstangen van een locomotief zijn. Tijdens een restauratie van de Utrechtse Poort
in 1980 is het poortgewelf helaas schoongemaakt, weer een herinnering minder.
Maar niet uit mijn geheugen!
Meer dan zestig jaar lang hebben deze trams met stoom sissende en rookwolken spuwende locomotieven het Blaricumse straatbeeld bepaald. Wanneer ik de
oude foto’s van de Huizerweg en de Torenlaan, met daarop de tramrails van de
Gooische Stoomtram met elkaar vergelijk, ben ik met verbazing tot de conclusie
gekomen, dat de ligging van de Blaricumse rails nogal verschillend is geweest.
Interessant genoeg om mijn conclusies aan het papier toe te vertrouwen. Voorts
verschaffen de nog ongepubliceerde foto’s van mijn vader Johan van Doornik
(1916-1963) ons een schat aan informatie!

Bij het Achterom komen de trambanen via een wissel samen. Foto 1937.
Rechts het boerderijtje van Rijk de Gooijer, één dag voor de afbraak.
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Om te beginnen waren de beide straten nog onverhard. Vanuit Laren komend
lagen de rails aan de even zijde van de Torenlaan, om ter hoogte van de pastorie
van de Ned. Herv. Kerk naar de oneven zijde van de Torenlaan uit te wijken. Ter
hoogte van de Schoolstraat was er een wissel met splitsing naar twee trambanen,
zodat de tegemoetkomende trams naast elkaar konden passeren. Aangezien de
lijn tussen Huizen en Hilversum globaal noord-zuid liep, noem ik ze hierna de
linker en de rechterbaan. Deze komen richting Huizen weer bij elkaar ter hoogte
van het Achterom.
De linkerbaan liep tot eind 1939 op slechts ongeveer 2½ meter voor de kapperszaak Van Doornik (in 1951 mijn geboortehuis) aan de Huizerweg 1 langs.
Het pand Torenlaan 1 (thans Gall & Gall) was toen Hotel Verver, waarin ook een
wachtruimte voor de trampassagiers was ondergebracht. Van 1918 tot 1947 fungeerde dit als gemeentehuis van Blaricum, waardoor de wachtgelegenheid naar
Huizerweg 4 is verhuisd. Daar is Jan van Doornik, de broer van mijn grootvader,
jarenlang caféhouder geweest.
In de beginjaren van de 20e
eeuw werd de doorgaande weg
met klinkerstenen geplaveid.
Dat betekende dat er een ander soort railstaaf voor nodig
was. De gewone railstaven,
die bovenop houten bielzen
zijn gemonteerd, worden in het
Links een Vignola-rail, rechts een groefrail.
spoorwegjargon Vignola-rails
genoemd. De rails, welke speciaal voor trams verzonken in de bestrating komen
te liggen, worden groefrails genoemd. Om de continuïteit van de dienstregeling van de trams tijdens de verharding te blijven waarborgen, werd er vanaf
de Ned. Herv. Kerk aan de oneven zijde van de Torenlaan een nieuwe trambaan
met groefrails aangelegd, waarna de oude Vignola-baan aan de even zijde werd
opgeruimd. De rest van de trambaan richting Laren bleef als Vignola-rails apart
naast de verharde weg op een grondbed liggen, evenals richting Huizen.
Blijkens diverse foto’s stonden er enkele grote bomen in de bocht tussen de
beide banen: drie tussen Van Mill en Verver en één pal voor de kapperszaak van
Gerardus van Doornik, mijn grootvader. In 1921 moesten deze bomen, samen
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met zijn andere soortgenoten
op het brinkje aan het begin
van de Dorpsstraat, wegens de
gevreesde iepziekte gerooid
worden. Het was maar beter
zo, want met de opkomst van
het autoverkeer zouden er met
die obstakels in de bocht ongelukken van komen.
Op de foto (nummer ANS0103
uit de CD-rom, behorend bij
het boek Groeten uit mooi
Blaricum, mei 2007) zie ik de
rails inderdaad dichtbij Van
Mill liggen. Deze foto is eenvoudig te dateren, aangezien
de straat feestelijk is versierd
in verband met het huwelijk
van prinses Juliana met prins
Bernhard op 7 januari 1937, Een dikke boom midden op straat in 1921 met erachter
hetgeen aan de letters JB op de de rechter trambaan. Op de achtergrond de Dorpsstraat
palen af te leiden valt. Ik weet met geheel rechts de ‘peperbus’. Het jongetje is mijn
vader Johan (5 jaar).
niet precies wanneer, maar de
linkerbaan is gedurende de jaren ’30 buiten gebruik geraakt. Waarschijnlijk is de
dienstregeling gewijzigd, zodat de trams in Laren of Huizen elkaar konden passeren. Dat is heel goed te zien aan de met grond en vuil dichtgeslibde groefrails
voor mijn geboortehuis op de foto van augustus 1936. Op het linker paard zit de
13-jarige Felix, de jongste broer van mijn vader Johan. Veel kinderen sloegen
de verrichtingen van de fotograaf gade, terwijl een heer met sigaret in z’n mond
het portier van zijn oldtimer-auto open hield. Rechts op de achtergrond had banketbakker Frank een lage aanbouw met plat dak. Later werd dit de woonkamer
met erboven een dakterras.
De aanschaf van tien moderne trammotorwagens met benzine- of dieselmotoren
en tien bijbehorende aanhangrijtuigen in 1929-’31 kon niet verhinderen dat in
1761

Een aardig tafereel voor de kapperszaak in augustus 1936 met op het linker paard mijn oom Felix
(13 jaar). De linker trambaan is aan de opgevulde grond en vuil in de rails te zien blijkbaar al
buiten gebruik.

1939 de dienst tussen Amsterdam en Naarden werd vervangen door een busdienst. Dergelijke motorwagens zijn te zien op de foto ANS0873 uit de CD-rom.
De sluiting en sloop van station Amsterdam W.P. waren hiertoe de aanleiding,
alsmede de aanleg van Rijksweg 1 voor het groeiende wegverkeer. Slechts enkele maanden na de verbussing en de verkoop van het materieel raakte Nederland betrokken bij de Tweede Wereldoorlog met brandstofschaarste als gevolg.
Hierdoor konden de bussen en resterende motortrams niet meer rijden. Enkele
nog aanwezige stoomtrams werden weer voor reizigersvervoer binnen het Gooi
ingezet, want water voor stoom en brandstof zoals afvalhout waren gemakkelijker voorhanden. Maar de rails naar Amsterdam waren in maart 1940 al opgebroken. Veel rails in het Gooi zijn ook weggehaald, maar nog niet overal. Er is nog
geprobeerd om de bussen te laten rijden met achteraan gekoppeld een antracietgasgenerator, maar dat was van korte duur.
Een foto van de Huizerweg, waar de brandweer de brand van mijn geboortehuis
op 22 mei 1942 aan het blussen was, toont maar één trambaan! Dit is tevens te
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Een autobus met antraciet-gasgenerator op de Huizerweg in 1940.

zien op de foto van de bus met de gasgenerator in 1940. De linkerbaan is dus al
eind 1939 verdwenen. Het moet nogal een confronterend gezicht zijn geweest,
wanneer een automobilist of fietser die netjes rechts reed, de tram vanuit Huizen tegenkwam. Ook is het geen prettig idee als een fietswiel in zo’n groefrail
terechtkwam met een valpartij als gevolg.
Ik bekeek een andere foto, die mijn vader Johan ook heeft gemaakt. Dacht ik
aanvankelijk eerst aan
het opruimen van de
rails op de Torenlaan,
maar toen ik deze foto
omdraaide, zag ik met
verbazing de door hem
met potlood geschreven tekst: ‘De pas
weggebroken
tramrails worden weer terug gelegd, Mei 1942’.
Op deze foto ziet men
tevens de witte banden
aan de bomen van de
Op de foto van 22 mei 1942 is er maar één trambaan in de Huizerweg te zien.
Torenlaan, die daar in
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verband met de verduistering tijdens
de oorlogsjaren op zijn gekalkt. In
mijn prille jeugdjaren heb ik die banden nog gezien. Later alleen nog op de
hoeken van de zijstraten.
Daarna is de linkerbaan weer terug
in de bocht gelegd, niet vlak voor de
oneven zijde van de Huizerweg, maar
midden op straat. Dat is goed te zien
op een foto van september 1942, waar
Blaricumse paarden op de Dorpsstraat
door de agenten van de NSB werden
gevorderd.
Ook zijn de beide wissels dichterbij
elkaar gekomen. Aan de Huizen-kant
In mei 1942 worden de tramrails op de Torenlaan weer teruggelegd!

lag hij niet ter hoogte van het Achterom, maar recht voor garage Roegiest
(thans Albert Heijn) en aan de Larenkant niet bij de Schoolstraat, maar tegenover de huidige winkel van Gall &
Gall.
Wanneer u op YouTube ‘De Gooische
Moordenaar’ invoert, ziet u vanaf de
6.25e minuut prachtige beelden uit
1946 van de trams in Blaricum! Daarop zijn de heraangelegde wissels duidelijk zichtbaar. De stoomtramdienst
voor personenvervoer in het Gooi
bleef na de oorlog nog gedeeltelijk
gehandhaafd tot 5 oktober 1947. In
Blaricum werden de rails in april 1948
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En de Gooische stoomtram rijdt weer!
Afgebeeld is de loc no. 16. Een locomotief van
dit type met no. 18 bestaat op de lijn HoornMedemblik nog steeds.

De paardenvordering in september 1942 met de linker trambaan (voorgrond) midden op straat.

opgeruimd. De bussen van de Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij (NBM)
maakten de dienst nu uit. Daarna bleef nog enkele jaren alleen een dienst over
met goederenvervoer tussen station Naarden-Bussum en Huizen tot 31 oktober
1958. In Hilversum heb ik nog tot begin jaren ’60 een stoomtrein op de Professor Kochstraat voorbij zien rijden. Maar dit was waarschijnlijk voor de kolengasfabriek bedoeld. Na de vondst van het Groninger aardgas is deze imposante
fabriek overbodig geworden en gesloopt. Daarmee verdween het laatste lijngedeelte van de Gooische tram definitief.
Tegenwoordig herinneren het hoofdkantoor aan de Middenweg 65 in Amsterdam-Watergraafsmeer met de tekst ‘Gooische Stoomtram anno 1881’ en het
gele remisegebouw (nu van Connexxion) met de initialen G.S. boven de ingang
aan het Oosterspoorplein in Hilversum nog aan het bestaan van de Gooische
Stoomtram. Het fietspad op de Naarderstraat van Huizen tot Naarden-vesting
volgt nog precies het oude tracé van de tramrails.
Westernieland, Martin E. van Doornik
(Alle foto’s zijn uit de albums van mijn vader Johan)
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Adresboek 1930
In 1930 verscheen de 4e jaargang van ‘Het Officiële Adresboek Der Gemeenten Laren (N-H) en Blaricum’. Het was een uitgave van de N.V. Gooi
en Sticht te Hilversum. In het voorwoord van de uitgave wordt gesproken
over de gewaardeerde medewerking van de besturen van Laren en Blaricum, waardoor het mogelijk was het adresboek een betrouwbare gids te
doen zijn.
Dat er een adresboek gemaakt werd voor Laren en Blaricum had te maken met
het feit dat er dan meer adverteerders aangetrokken konden worden zodat de
productie en drukkosten aanzienlijk verminderd werden. In het Blaricumse gedeelte vindt men advertenties van o.a. de Koloniebakkerij aan de Torenlaan,
hotel Parkzicht van J. van Breemen, Electrische Brood en Banketbakkerij B.E.
Buhrs (specialiteit in Gooische Moppen), melkfabriek ‘de Goede Verwachting’,
groentezaak J. van Hoven, ‘Stoomzuivelfabriek De Hoop’, garage J. Keijer (luxe
verhuurinrichting), hotel Gooilust, woningbureau S.B. Slijper en J. Vos Huizerstraat 23 (manufacturen). Ook in die tijd was het al zo, dat wanneer de één adverteerde de ander uit concurrentie overwegingen ook meedeed.
Belastingen
Uiteraard waren er ook belastingen. Voor alle inkomens was deze 3%. Aftrek
voor noodzakelijk levensonderhoud bedroeg voor gehuwden ƒ800,- en ƒ500,voor ongehuwden. De kinderaftrek bedroeg ƒ100,- voor 1 eigen of aangehuwd
kind of pleegkind, beneden de leeftijd van 16 jaar, dat niet zelf in deze belasting
wordt aangeslagen. Voor 5 kinderen of meer was deze aftrek ƒ125,- per kind.
Men kende ook opcenten op de grondbelasting, op gebouwde eigendommen
was dit 40ct., op ongebouwde eigendommen 10ct. En op de hoofdsom der personele belasting 45ct.
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Bevolking Blaricum
De bevolking bestond op 31 december 1928 uit 2649 personen (1161 mannen en
1488 vrouwen). Gedurende het jaar 1929 vermeerderde zij door geboorte met 49 (29
mannen en 29 vrouwen) en door vestiging met 486 (183 mannen en 303 vrouwen).
Door overlijden (10 mannen en 8 vrouwen) èn vertrek (183 mannen en 303 vrouwen)
verminderde zij met 424, De bevolking vermeerderde dus met 111 en bedroeg op 31
december 1929 2649 personen (1219 mannen en 1541 vrouwen).
Gesplitst in godsdienstige gezindten volgens de
uitkomsten van de laatste volkstelling (1920) waren er:
Roomsch-Katholieken
1025
Nederlands Hervormden
363
Gereformeerde Kerk
35
Evangelisch Luterschen
27
Doopsgezinde gemeente
27
Hersteld Apostolische Zendingsgemeente
1
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
5
Remonstrantsche Broederschap
32
Waalse gemeente
14
Hersteld Evangelisch Lutersch Kerkgenootschap
1
Gemeente der Angl. Episc. Kerk
2
Kerkgenootschap der Oud Bisschoppelijk Clerezy
1
Zonder Kerkgenootschap
394
Kiesgerechtigden:
Op 15 mei 1928 was het aantal kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer 1524,
Provinciale Staten 1477 en voor de Gemeenteraad 1317.
Stemcijfers:
Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, gehouden op 18 mei 1927 werden op de
lijsten de verschillende partijen de volgende stemmenaantallen uitgebracht.
Aantal kiezers
1163
Aantal uitgebrachte stemmen 1033
Van onwaarde
32
Aantal geldige stemmen
1001
Stemmen werden uitgebracht op:
Lijst 1 - S.D.A.P., met lijsttrekker Th. W. Rueter,
104 stemmen
Lijst 2 - Anti-Revolutionairen,
31 stemmen
Lijst 3 - Neutrale Partij, o.l.v. N.G. Enzlin,
64 stemmen
Lijst 4 - Neutrale Partij, o.l.v. B. J. ter Brugge,
185 stemmen
Lijst 5 - Roomsch Katholieken, met lijsttrekker J. Rigter,
538 stemmen
Lijst 6 - Christelijk Historischen, met lijsttrekker L. van der Leck, 185 stemmen
Het gemeentebestuur van Blaricum bestond in 1930 uit Burgemeester J.J.
Klarenbeek (benoemd bij K.B. van 19 juni 1922 no. 32), de wethouders E.H. Piepers
en J. Rigter Tzn., de raadsleden W. Lanphen, B.J. ter Brugge, J.J. van Hoven, Th. W.
Rueter en G.E. Rigter. Gemeentesecretaris was W.J. Verploegen.
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In die tijd inde men ook hondenbelasting. De belasting gold per belastingjaar
voor elke hond. Er was een onderverdeling in 3 categorieën. Indien en voor zolang hij gehouden wordt door een koopman in honden, ƒ1,-. Indien en voor zolang hij uitsluitend gehouden wordt als trekhond, of ten dienste van de landbouw
of enige tak van nijverheid of ter bewaking van gebouwen, erven of vaartuigen,
ƒ1,-. In alle overige gevallen, ƒ5,-.
Als koopman in honden wordt alleen beschouwd hij, die in de regel meer dan 4
honden, ouder dan 3 maanden, houdt en aantoont in de honden handel te drijven.
Als trekhond wordt alleen beschouwd een hond waarvan wordt aangetoond
dat hij uitsluitend als zodanig wordt gebezigd en waarvan desgevraagd een ten
name van de houder staand een bewijs van inschrijving in het register der trekhondenwet aan Burgemeester en Wethouders kan worden overlegd.
Als hond ter bewaking van gebouwen, erven of vaartuigen wordt alleen beschouwd een hond die het gebouw, erf of vaartuig, ter bewaking waarvan hij
dient, nimmer verlaat.
Bij de schoolgeldregeling (ook een vorm van belasting) bestond voor de schoolgeldplichtigen een verdeling in klassen. Als grondslag voor deze indeling wordt
genomen het zuiver inkomen der schoolgeldplichtigen volgens de kohieren van
de rijksinkomstenbelasting voor het lopend belasting jaar, of volgens de kohieren over het laatst verlopen belastingjaar. In andere gevallen door schatting door
Burgemeester en Wethouders. Bij de berekening van het zuiver inkomen wordt
het inkomen van het hoofd van het gezin vermeerderd met het inkomen der
inwonende gezinsleden, indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat dit
inkomen geheel of in de voornaamste plaats het gezin ten goede komt. Er waren
12 klassen, oplopend van klasse 1 (zuiver inkomen van ƒ1000,- tot ƒ1250,- per
jaar) tot en met klasse 12 (meer dan ƒ5000,- per jaar). Voor klasse 1 betaalde men voor gewoon onderwijs ƒ0,25 per maand en voor klasse 12 ƒ2,50 per
maand. Indien meer dan 1 leerling uit hetzelfde gezin gelijktijdig een school van
dezelfde school bezocht, werd het schoolgeld voor de 2e leerling met 20%, voor
de 3e met 40%, voor de 4e met 60% en voor de 5e met 80% verminderd. Voor
de volgende leerlingen was men geen schoolgeld meer verschuldigd.
Vervolgens geeft het boekje een opsomming van allerlei soorten dienstverlening, beroepen, bedrijven van algemeen nut, godsdienstige gezindten en denkrichtingen, onderwijs, verenigingen en instellingen. Dat een aantal burgers
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Blaricum een warm hart
toedroeg blijkt uit het feit
dat zij meerdere functies
vervulden in het reilen en
zeilen van de gemeente.
Eén daarvan was de heer
L.A. van Gils, hoofd van
de R.K. school. Hij gaf
leiding aan de landbouwwintercursus en de tuinbouwcursus.
Daarnaast
was hij prefect van de
‘Derde Orde Van de Heilige Franciscus’, voorzitter Advertenties uit het ‘Officiëel Adresboek’ uit 1930
van de leesbibliotheek St. Vitus, leider van het jongenspatrionaat, voorzitter van
het Kruisverbond, voorzitter van de Vrijwillige Burgerwacht en bestuurslid van
de Boerenleenbank. Het hoofd van de Openbare Lagere School, de heer A.B
Veldhuis was voorzitter van de vereniging voor wijkverpleging, directeur van
het R.K. zangkoor, leider van de dansclub ‘De zevensprong’ en kassier bij de
Boerenleenbank. Een andere naam die eruit springt is die van J. Vos Hzn. (in
die tijd eigenaar van de boekwinkel aan de Dorpsstraat, thans ‘de Blaricumsche IJzerhandel’ Van den Bergh). Hij was secretaris-penningmeester van het
plaatselijk comité Herwonnen Levenskracht en de R.K. Spaarkas. Daarnaast
vervulde hij de functie van voorzitter van de R.K. Kiesvereniging, bestuurslid
van het Kruisverbond, penningmeester van de muziekvereniging ‘Eensgezindheid’ en toneelvereniging N.E.V.A., secretaris van de Visserijvereniging ‘Ons
Genoegen’, bestuurslid van de Vrijwillige Burgerwacht, administrateur van de
‘Onderlinge Brandverzekering’ en agent van de Nationale Boeren Onderlinge.
Buiten de genoemde personen waren er nog velen die hun steentje bijdroegen
aan de Blaricumse gemeenschap.
Tenslotte staat er in het boekje een ‘Alfabetische Naamlijst der Ingezetenen’.
Deze lijst vermeldde bovendien het huisadres en het beroep. De ‘Alfabetische
Lijst der Straatnamen’ geeft tevens aan wie er op welk huisnummer woonde.
Voor de Kring verschaffen dit soort boekjes een schat aan informatie over het
sociale, maatschappelijke en verenigingsleven in die jaren.
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REGISTRUM MEMORIALE

- DEEL 3

Parochie St. Joseph/St.Vitus, Blaricum
Tot aan 3 Mei 1889 zie men den gang van zaken en “eerw.” personen in het
boek der Notulen vóórin. Het is mijns bedenkens, veel menschelijker dat de
historie der parochie worde bijgehouden, - daarom dit boek dat begint met de
schrijver zelf.
1914
Woensdag 27 Januari 1914 vergaderde het bestuur van de R.K. Kiesvereeniging in het H. Vitusgebouw. Er werd besloten de Kiesvereeniging te ontbinden,
daar men tot nu toe geen succes had gehad. Dit wil zeggen, dat tot nu toe geen
der kandidaten voor de gemeenteraad slaagde. Maar de centrale kiesvereeniging
zond den heer Brouwer uit Hilversum, die tot driemaal toe een vergadering beriep, vaststelde dat de zittende leden door de R.K. Kiesvereeniging als candidaten zouden worden overgenomen en het zoover bracht dat er een nieuw bestuur
werd gekozen uit de verschillende richtingen. Op een der vergaderingen had de
pastoor verklaard dat de R.K. Kiesvereeniging geen adviseur noodig had en dat
een geestelijke zich niet met de geldelijke zaken mocht bemoeien, zooals de
Statuten bepaalden.
Op het einde van Januari 1914 ben ik begonnen met het schilderen der kerk.
Jan Speller, schilder alhier, doet het werk; Jan Oosterman, kerkschilder alhier,
houdt het toezicht en schildert op doek de voorstellingen in de verschillende
nissen. Den 17 Februari 1914 vierde Gijs Piepers en zijn echtgenoote, Grietje
de Graaf, hun zilveren bruiloft en schonken bij deze gelegenheid een gothische
verzilverde Godslamp aan de kerk ter waarde van omstreeks 250 gulden. Zulk
een Godslamp komt slechts tot haar recht als de kerk het feestgewaad aan heeft.
Den 11den Juni 1914, H. Sacramentsdag, trok de processie voor de 25ste keer.
De pastoor liet in zijn tuin tot gedachtenis daaraan een kapel bouwen. De tekening is van Elbert Piepers, die als bouwkundig opzichter, vele jaren in Suriname
verbleef De gebroeders Kuijer voerden het uit. Begin Augustus 1914 brak de
oorlog uit.
Aanleiding daartoe was de moord op den Oostenrijksche troonopvolger Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk en zijn echtgenoote Hertogin Sophie von
Hohenberg, in de straten van Serajewo door Gabriël Priezig. Men schreef dit toe
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dat zulks onder begunstiging of medewerking van
Servië geschied was. Vandaar de oorlog tusschen
Oostenrijk en Servië.
Rusland koos de partij der
Serviërs. Oorlog tusschen
Rusland en Duitschland,
oorlog tusschen Frankrijk
en Duitschland, oorlog
tusschen België te zamen
met Engeland en Duitschland. Japan verklaarde
ook aan Duitschland den Mobilisatie 1914
oorlog.
Begin September 1914 arriveerden de twee koperen kandelaars met negen punten voor kaarsen, vervaardigd door den heer Jorna te Amsterdam terwijl iedere
kandelaar 50 gulden kost. Donderdag 17 September 1914 is het kruis van den
toren gewaaid en heeft nog al schade aan leiën veroorzaakt.
Begin November 1914 schaart zich Turkije aan de zijde van Duitschland en
Oostenrijk.
Den 21 November 1914 is het nieuwe kruis, dat 132 gulden kost, op den toren
geplaatst, en den 22 Nov. de haan, die gerestaureerd en op nieuw verguld is. De
torenspits is thans gedekt met een loodenmuts en een houten bal, die in tweeën
kan worden genomen, in lood gevat en verguld. De armen van het kruis zijn
aan den toren vastgeklamd, dus kan het kruis er nooit weer afwaaien. Alles is
uitgevoerd door Th. Hogen, Noordermarkt 20 te Amsterdam voor de som van
ƒ 507,365, behalve het steigerwerk.
Den 1ste December 1914 is de kerkschildering met sacristie voorloopig voltooid. Uitgevoerd onder toezicht van Jan Oosterman, kerkschilder alhier, door
Jan Speller, huisschilder alhier, komt toch de eer van het werk toe aan Bertus
Rokebrand, zoon van Jan Gijsen Rokebrand, Eemnesserweg 23, daar hij met
behulp van anderen, doch tijdelijk, bijna alleen het mooie stuk werk tot stand
bracht. De heer Jan Oosterman heeft het toezicht gratis gehouden, terwijl de
rekening van den heer J. Speller ƒ 1879,95 beliep. Het glas in de ramen van het
middenschip heeft de heer H. van der Lingen te Laren geleverd voor ƒ 517,29.
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De rekening van de gebroeders Kuijer voor het kapelletje op het kerkhof, eenige
reparaties aan het kostershuis en al het steigerwerk in de kerk en op den toren
beliep ƒ 1.079,23½.
De schilderstukken achter het Mariabeeld en het Josephbeeld geschilderd door
den heer Jan Oosterman kosten ieder ƒ 400 en de drie beelden midden in de kerk
ƒ 200, tezamen ƒ 1.000.
1915
23 Mei 1915, De Italiaansche regeering liet heden door haren gezant Avarna aan
de Oostenrijksche-Hongaarsche regeering verklaren, dat zich Italië van af middernacht in oorlogstoestand met Oostenrijk-Hongarije bevindt.
Antonius Elschot 16 Augustus 1914 tot priester gewijd en geboren te Harreveld bij Lichtenvoorde volgde kapelaan Holtmann op als assistent van Blaricum. Holtmann werd kapelaan te Utrecht St.Antonius en Elschot werd assistent
te Zwolle St. Michael. De weleerwaarde heer Jan Antonius Degen, geboren te
Arnhem 8 Juni 1885, volgde den weleerw. heer Elschot op als assistent van Blaricum, 24 Febr. 1915.
Nadat ik meer dan drie jaren den herderstaf van Blaricum hanteer, kom ik tot
de ontdekking dat de R.K.
Werkliedenvereeniging St.
Joseph te Blaricum niet ƒ
500, maar ƒ 700 in St. Vitus
heeft gestoken. Niet slechts
de ƒ 500, welke genoemde
vereeniging op de kerk
had staan, is tot dit doel
aangewend, maar ook de
ƒ 200, welke de vereeniging op de Postspaarbank Bestuur RK. Werliedenvereniging St.Joseph in 1934
had gezet. De Werkliedenvereeniging mag hiervoor kosteloos in St.Vitus vergaderen. Bewijzen hiervan zijn niet aanwezig en zijn volgens zeggen van Jaap Vos
Harmenz. niet aan de R.K.Werkliedenvereeniging afgegeven. Het toneel moet
het eigendom zijn van deze Vereeniging. Het Bestuur van St. Vitus zegt dat de
Werklieden Ver. St. Joseph slechts recht heeft op 12 vergaderingen in ‘t jaar.
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De R.K. Werkliedenvereeniging heeft een Inventaris van haar bezit.
Bulgarije heeft zich thans bij de Centrale d.i. bij Duitschland, Oostenrijk en
Turkije gevoegd.
Roemenië koos de partij der entente.
1916
Den nacht van Donderdag op Vrijdag van 13 op 14 Januari 1916 hadden er
groote overstroomingen plaats. Vooreerst heeft het eiland Marken het meest geleden, waar 16 menschen omkwamen; dan komt Volendam en op de derde plaats
Spakenburg. Blaricum ligt hoog en droog en heeft niets geleden. De menschen,
die te Eemnes aan den dijk wonen en hier ter kerk komen, hebben hun vee
in veiligheid gebracht te Laren
en Blaricum. Aan de Eembrug,
parochie Baarn, woont zekere
Bouwmeester, katholiek, die
39 stuks vee verloor en zelf
met zijn huisgezin vele uren in
den hooiberg moest vluchten
totdat er hulp opdaagde. Aan
den Buitendijk was de dijk op
meer plaatsen bezweken; op
eene plaats was een groot gat
Dijkdoorbraak in Eemnes
geslagen van wel tien Meter
diep. Vrijdag, Zaterdag en Zondag hebben burgers en militairen met bovenmenschelijke inspanning gewerkt om het gat te stoppen. Dergelijke watersnooden
veroorzaakt door de Zuiderzee komen zelden voor. Sommige menschen hebben
voor eene kleine 40 jaar ook doorbraken beleefd. De grootste was in 1825, maar
men meent dat die van 1916 de grootste is geweest en wordt genoemd: “De
Januari-watersnood van 1916”. De Koningin, de Prinsgemaal en andere hooggeplaatste personen bezochten de geteisterde streken. Er werd veel geld gegeven
om den nood te lenigen.
Den 25sten Februari 1916 vertrok tot mijn grooten spijt J.A. Degen assistent
alhier naar Varik om daar op uitdrukkelijk verlangen van den Aartsbisschop den
ouden pastoor Gerardus Goris in zijn pastoreele bediening bij te staan. Pastoor
Goris overleed echter reeds den 4 Maart 1916.
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Te Blaricum kwam 25 Februari 1916 Hendricus Johannes Broere uit Abcoude.
Maandag 21 Februari 1916 is de Piëta, moeder van smarten, weer opnieuw op
het Maria-altaar geplaatst, nadat het opnieuw is gerestaureerd door den heer Jan
Oosterman. Ook is op denzelfden datum een groep voorstellende de H. familie
op het St. Joseph-altaar geplaatst; het is van gips en door den heer Jan Oosterman gepolichromeerd1: te zamen ƒ 130 aan den heer Oosterman betaald.
In de maand Juli 1916 zijn twee beelden uit het atelier van de firma Cuijpers &
Co. te Roermond geplaatst nl. van St. Antonius en St. Vitus, tweede patroon van
Blaricum. Ze kosten ieder 300 gulden: de beelden zijn van hout; de consols van
bergsteen: imitatie bergsteen geschilderd.
Den 13 September 1916 werd het raam van gebrand kathedraalglas in den toren
geplaatst.
Ontwerp van den heer Jan Oosterman alhier. De pastoor betaalde den 14den
September 1916 daarvoor aan den heer Jan Oosterman ƒ 900.
1917
De assistent H. Broere op 1 Juni 1917 verplaatst naar Kamerik en H.I. Scholten
Reimer van Kamerik naar Blaricum.
America sluit zich aan bij de Centralen2: zooals ze voorgeven wegens de handelingen der Duitsche duikboten. Voor ons land misschien minder voordeelig,
daar we nu geen graan meer uit America zullen krijgen. Andere Americaansche
staten hebben zich hierbij aangesloten. Mexico niet.
De winter van 1916 en 1917 was een eigenaardige winter. Een groene Kerstmis
en een witte Paschen. Omstreeks 20 Januari 1917 begon het te vriezen en het
heeft in jaren zoo hard niet gevroren. Met tusschenpoozen duurde dit tot Mei.
Toch een goede zomer geweest, ofschoon alles een maand later kwam. In den
winter van 1917 omstreeks Februari werd het vervoer van steenkolen stopgezet.
De Regeering bemoeide er zich mede en we moesten aan het Gemeentehuis
een bon voor steenkolen halen. De meer gegoeden hebben dezen winter koude
geleden, daar de boeren en de kleine luiden zich met een vuur en anderen brand
tevredenstellen. Tot Maart 1918 is er nog geen honger geleden. Maar de Regeering trof reeds in het najaar 1914 maatregelen door voor te schrijven dat er
1

2

Is een term die in de kunst wordt gebruikt om het gebruik van schilderingen in veel kleuren aan te geven,
in het bijzonder van beelden en bouwwerken. Het woord is afkomstig van de Griekse woorden poli (veel)
en chromos (kleur).
Dit moet natuurlijk de Entente zijn.
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geen wittebrood mocht gebakken worden. Dit verliep zoo langzamerhand. Later
gaf de Regeering distributie-boekjes uit, en schreef voor hoeveel grammen roggebrood, wittebrood en weitenbrood ieder mocht hebben.
Alles wordt nu door de Regeering gedistribueerd: koffie, thee, zeep, boonen,
erwten, aardappelen. Suiker en zout nog niet. Zelfs op de boter, kaarsen (vet- en
waskaarsen) wordt van hoogerhand controle gehouden, ook over de kaas.
1918
Voorjaar 1918: wij krijgen thans slechts
200 gram brood per dag, zoodat wij des
avonds opgebakken aardappelen met een
bord pap eten. Geen vleesch of vet is er
te krijgen. Volgens de distributie krijgt
ieder persoon 2 gram vleesch per week;
in stilte wordt nog veel geslacht en is het
beste tijd voor de slagers ƒ 2,50 per pond.
Begin October 1918 komen lichtpunten, Rijks-Broodkaart
die wijzen naar vrede. Bulgarije vraagt
en verkrijgt wapenstilstand, nadat Rusland zich gedeeltelijk aan Duitschland
heeft overgegeven en zijn keizer of tsaar heeft
gefusileerd. Begin November geeft Oostenrijk-Hongarije zich over aan de Entente: d.i.
aan America, Engeland en Frankrijk enz.
Turkije heeft ook wapenstilstand gevraagd en
gekregen.

Keizer Wilhelm II

Zondag 10 Nov. 1918 de ex-keizer Wilhelm
II te Eisden (L.) met auto’s over de grenzen
gekomen; denzelfden dag of daags daarna de
Kroonprins, alles volgens de profetiën.
Maandag 11 Nov. 1918 ‘s morgens 11 uur algemeene wapenstilstand.
13 Nov. 1918 was Zuster Barbara hier zeven
jaar aan de bewaarschool. Het broodrantsoen
is weer op 300 gram per dag gekomen.
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1919
18 Januari 1919 opening der vredesconferentie te Versailles. Een paar dagen
voor Kerstmis 1918 de twee ramen boven het St. Joseph- en Maria-altaar ingezet, geleverd door Jan Oosterman en ieder voor de som van zevenhonderd
gulden. Aangekocht tegen Pinksteren een rood kasuifel voor de som van ƒ 275,
geleverd door de firma Rietfort te Haarlem. In het laatst van Augustus twee
nieuwe banken geplaatst in de kerk voor ƒ 245, gemaakt door E. Rigter, timmerman alhier.
1920
10 Januari Zaterdag 4 uur is voor goed het protocol van 1 Nov. geteekend door
de Duitschers. De overige Staten van het viervoudig verbond zullen spoedig
volgen. Frankrijk laat nu ook de Duitsche gevangenen los.
In Januari 1920 zijn nieuwe pogingen aangewend om te komen tot het stichten
van een Zustershuis. De parochie heeft toegezegd ƒ 10.000.
Te Laren zal een ziekenhuis voor Blaricum, Laren en Eemnes verrijzen.
In Februari een paars Bernarden Casuifel aangekocht voor 70 gulden van de
Zusters-Missionarissen te Amsterdam.
20 Maart 1920 vertrok kapelaan J. Scholten Reimer naar Silvolde en arriveerde
J.G. Spruit, geb. te Vinkeveen 13 Mei 1896, uit Kolmschaten. (Hij werd later
pastoor te Eemnes - red.)
De Algemeene Overste van Neerbosch, van de
Orde der Dominicanen, had beloofd einde 1920
zusters en één zuster met hoofdacte disponibel
te stellen. Maar toen het er op aankwam, was
er geen zuster met hoofdacte te verkrijgen. Nu
kwam het plan tot rijpheid om ook een jongensschool te bouwen. Een mannelijk hoofd zal
voorloopig ook hoofd der zustersschool worden.
Voorjaar 1921 heeft Joan Colette, parochiaan van
Blaricum, het portret van pastoor Am.Reineren
ten Brink en van pastoor B.L. Snelting gemaakt.
De heer Colette maakt portretten in den trant
van het genie Toorop. Deze schilders hebben
dikwijls iets duisters en onbegrijpelijk in de
kunst, gelijk de Fransche dichter Paul Claudel. Pastoor B.L. Snelting
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Het Zustershuis is aangenomen door Herman de Jong, parochiaan, voor de som
van ƒ 29.800. Het glas en schilderwerk wordt uitgevoerd door Jan Speller, parochiaan, voor ƒ 4.000.
Het Kerkbestuur moet het Zustershuis ook bemeubelen. Met het aanziendelijk
bijwerk heeft alles ongeveer ƒ 40.000 gekost.
De school voor rekening der burgerlijke gemeente Blaricum, architecten N. Rigter en Bronhorst, werd aangenomen door den heer P.J.A. Vlaming, aannemer te
Blaricum, voor de som van ƒ 69.933.
Het heeft den pastoor en den architect Rigter heel wat moeite gekost om te
bouwen volgens de Schoolwet 1920 en het geld der Gemeente te krijgen, daar er
eerst zooveel formaliteiten te vervullen waren.
Het jaar 1921 is een bijzonder droog jaar geweest. De pompen te Blaricum weigerden op vele boerderijen water te geven. 1868 en 1911 waren meer van deze
zomers.
1922
1 April is de R.K.
School geopend met
124 kinderen. Hoofd
de heer L.A. van Gils;
onderwijzer de heer de
Wit uit Hilversum. De
zusteronderwijzeressen
waren ziek. Daarom is
het Zustershuis eerst
Woensdag 8 Februari
betrokken. De eerste Zusterhuis met R.K. School Blaricum
Zusters waren Priorin
Gemma van Oirschot (onderwijzeres), Zr. Coleta Gogherman (onderwijzeres), Zr.
Hyacint, Zr. Barbara, Zr. Haniscam en Zr.Augusta. Het Zustershuis heeft gekost ruim
ƒ 34.000, daar er veel bijwerk is bijgekomen. De meubels voor rekening van het
R.K. Kerkbestuur ƒ 4.000. Het altaar, communiebank en St. Bernardusbeeld te
zamen ƒ 1.600. Het schilderwerk ruim ƒ 4.000.
Op Maandag 8 Mei is de eerste H. Mis door pastoor B.L. Snelting opgedragen
in het St. Bernardusgesticht. In het altaar de relequiën van H. Valentinus en H.
Justus.
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Begin Mei 1922 zijn de twee ramen boven de biechtstoelen geplaatst door den
heer Jan Oosterman, kunstschilder te Blaricum. Ze kosten ƒ 2.570 tezamen.
Het jaar 1922 is voor de gemeente van Blaricum een merkwaardig jaar geweest
omdat de Regeering plannen had Blaricum met Laren, Huizen en Naarden bij
Bussum te voegen of om van Blaricum en Laren ééne gemeente te maken. Eindelijk stond op de voorgrond het laatste plan. Een groot protest ging van de
inwoners van Blaricum: bij een bezoek van den Commissaris der Koningin met
de gedeputeerde Staten, werd aan de gemeentenaren verzocht zooveel mogelijk
in grooten getale op de Torenlaan en bij het Gemeentehuis te zijn getooid met
een korenbloempje, het wapen van Blaricum.
De heer van Nispen tot Sevenaer, burgemeester te Laren, had reeds als burgemeester bedankt, daar hij volgens de Wet, die zegt dat een burgemeester over
geen twee gemeentens mag staan, wanneer een der gemeentens meer dan 5.000
inwoners telt. Zijn opvolger was de heer J.J.
Klaarenbeek van Bussum.
Ook was men voornemens een electrische
spoorwegverbinding
van uit het Gooi naar
Amsterdam aan te
leggen. Te Blaricum
achter de ProtestantProtest Blaricum zelfstandig
sche Kerk zou het
hoofdstation komen. Maar een hevig protest van vele schoonheidscommissies
dwarsboomde deze voornemens. Ook de groote onkosten zullen wel zwaar wegen. Wij Blaricummers zijn tevreden zoo er een goede verbinding, het liefst
electrische, met Hilversum en Bussum tot stand komt!
Zoo was 1922 een merkwaardig jaar voor de parochie en de gemeente!
1923
De eerste paar dagen van Mei 1923 waren gunstig en alles deed vermoeden dat
het een gunstig jaar zou zijn. Maar van ongeveer half Mei tot St. Jan was het bitter koud. Daarna goed weer, maar nu kwam er een hittegolf, die aan verschillende menschen het leven kostte. Hier is maar één man aan den hitte (men spreekt
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van Zonnesteek) overleden nl. Meeuwis Raven Lz., weduwnaar, nalatende 8
kinderen. In het laatst van Juli kwam een onweer, waarna alles zijn gewone loop
had. Deze zomer heeft de heer Jan Oosterman het transcept, het vak boven de
communiebank, geschilderd voor ƒ 1.075 gulden.
25 Jarige regeering van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 5 en 6 Sept. Te
Blaricum gevierd 10 en 11 Sept.
Op Zondag 2 Sept. 1923 woonde Z.K.H. Prins Friedrich Christian, hertog van
Saksen, tweede zoon des konings en neef van H.M. de Koningin Wilhelmina,
in onze kerk de Hoogmis bij. Hij verbleef te Crailo bij de familie Paardekooper.
2 December 1923 werd alhier de Derde Orde van den H. Franciscus opnieuw
opgericht met 14 manl. en 50 vrouwelijke leden door Pater Philibertus Sweep,
visitator3 te Vorden.
21 Dec.1923 vertrok Johan Spruyt, kapelaan alhier, naar Keijenburg. Het plan
van den Aartsbisschop was, Blaricum een jaar zonder kapelaan te laten.
1924
Naar aanleiding van een schrijven van den pastoor en deken van de Hengel
kwam Monseigneur van zijn oorspronkelijk besluit terug en benoemde tot kapelaan te Blaricum Joseph Caspar Hubert Ernst Nieberding, geboren te Arnhem,
oud 27 jaar, gewijd 15 Aug. 1923, thans assistent te Hertme en Zenderen. Hij
arriveerde alhier 4 Januari 1924.
31 December 1922 bedroeg het zielental der gemeente Blaricum 2191 zielen en
31 December 1923 bedroeg het 2309 zielen.
In 1900 bedroeg het 885 zielen;
1905 bedroeg het 1.060 zielen;
1910 bedroeg het 1.290 zielen;
1915 bedroeg het 1.569 zielen;
1920 bedroeg het 1.927 zielen; 1 Mei waren 1.053 katholiek dus 55%;
1924 op 31 December 1.070 mannen, 1.296 vrouwen, totaal 2.366.
1925
Begin Januari 1925 werd kapelaan Nieberding verplaatst naar Sensmeer en
kwam alhier kapelaan A.B. Copier, geb. te Schalkwijk 13 Sept.1899. Hij was
assistent te Heeten (Ov.).
10 September 1925 werd de nieuwe bewaarschool door pastoor B.L. Snelting
3

kerkelijk inspecteur
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plechtig ingewijd. Architect was de heer M.J.M. van Bokhoven. Aannemer de
firma van Walstijn alhier voor ƒ 12.190,-. De verdere onkosten van Architect,
bijwerk en aanleg met rastenrek beliep nog ongeveer ƒ 2.000.
Het jaar 1925 was een duur jaar voor de R.K. parochie, ook vooral wegens
de groote restauratie van den toren. Herman de Jong had een rekening van
ƒ 8.726,28, loodgieter ƒ 1.800.
In de maand November 1925 kwam de tijding uit Utrecht, dat de mensa op het
hoogaltaar was afgekeurd omdat de altaarsteen dwars was doorgebroken. De
Aartsbisschop raadde aan de altaarsteen te vernieuwen. Dit was gemakkelijker
te zeggen dan uit te voeren om reden dat wegens de verzakking het geheele altaar opnieuw moest opgebouwd worden. De pastoor liet voorlopig de altaarsteen
van het Jozefaltaar op het Hoogaltaar leggen, terwijl hij een nieuwe steen (altare
portabile) uit Utrecht liet komen. De oude mensa is nu uitgehakt en daarin het
nieuwe steentje gelegd, zoodat de kosten geen ƒ 25 zijn. Het graf van den ouden
steen is door den pastoor en Herman de Jong, aannemer en timmerman, alhier
verbroken (na poolshoogte te hebben genomen bij Secretaris Scholten Op Reimer). Het sluitsteentje met de looden bus is in de brandkast geborgen.
Op 31 December 1925: 1.082 mannen 1.358 vrouwen, tezamen 2.440 inwoners.
Gedurende 1925 op 10 Augustus zwaar onweer met hoos over Brabant, Didam
en vooral Borculo (bijna geheel verwoest) naar Oldenzaal, Denekamp.
1926
Begin Januari 1926
hoog water zoodat het
voor Maas en Waal en
op vele plaatsen een nationale ramp was.
Bij beide gelegenheden
vooral bij den watersnood heeft de Koningin
alle ondergelopen plaatsen bezocht en ƒ 10.000
geschonken. De paus
schonk ƒ 20.000. Verder
groote sommen van par1780

Watersnood in Arnhem

ticulieren. De Koningin, de minister van oorlog, soldaten en mariniers hebben
mooi werk gedaan.
Op 3 October droeg de weleerw. Pater Nicolaas Hendricus Rigter Gz. zijn plechtige eerste H. Mis op onder belangstelling van de geheele parochie. Van 9 tot en
met 17 October hernieuwing der Missie door Paters Redemptoristen. De hernieuwing der Missie is totaal mislukt. De eerste stand heeft geen deel genomen
aan de oefeningen.
31 December 1926 waren alhier 1.122 mannen en 1.390 vrouwen, totaal 2.512
zielen.
1927
15 Augustus vierde pastoor B.L.
Snelting zijn 40
jarig priesterfeest.
Bij die gelegenheid had zich een
comité gevormd,
waarvan
kapelaan A.B. Copier
voorzitter en de
edelachtbare heer
burgemeester ere- Interieur R.K. Kerk Blaricum met betreffende koperen kronen
voorzitter was, leden kerk- en armbestuur met de heeren L.A. van Gils en A.B. Veldhuis hoofden der scholen. De collecte bracht op ƒ 4.639. Daarvoor werd aan den pastoor
aangeboden: 1e) 6 koperen kronen voor Electrisch licht, geleverd door den heer
Aloïs Hubert Haan, Lange Kivietstraat 5 (nabij het Park) te Antwerpen; 2e) verwarming toestel met gebouwtje en schoorsteen geleverd door firma Huygen en
Geveke Warmte techniek te Amersfoort voor de som van ƒ 4.890.
In Sept. 1927 werd ook door de firma Bouvy te Den Haag aangebracht een
electrische kracht voor windmaking voor het orgel voor de som van ƒ 512,50.
Bevolkingsstatistiek 31 December 1926: 2.512. 31 December 1927: 2.601.

Wordt vervolgd in de volgende Deelgenoot.
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OPROEP

oude opnamen op film of video
De Historische Kring Blaricum heeft in de afgelopen jaren drukbezochte filmavonden gehouden. De films betroffen de geschiedenis van Blaricum en het Gooi
zoals bijvoorbeeld diverse familiefilms, een film over het kindersanatorium ‘Hoog
Blaricum’ en een film over de bevrijding in 1945. Deze films hebben we destijds
kunnen aanschaffen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast
ontvingen wij van de heer Gerbe van der Woude een aantal videobanden met registraties van diverse gemeentelijke evenementen.
Ongetwijfeld zullen er onder de inwoners van Blaricum mensen zijn die in het
bezit zijn van oude opnamen op film of video die gemaakt zijn tijdens diverse
festiviteiten die in ons dorp plaatsvonden.
Als u materiaal aan ons beschikbaar zou willen stellen, kunnen wij weer dvd’s produceren om die te gebruiken voor een vertoning op filmavonden. Op deze manier
hebben we dan ook weer een stukje Blaricumse geschiedenis voor ons archief.

GEVRAAGD: OUDE ADRESBOEKJES
Iedere maand ontvangen we een aantal malen een vraag over
de woonplek(ken) van een persoon in een bepaalde tijd.
Vaak kunnen we helpen het raadsel op te lossen. Soms ook
niet. Heeft u nog oude adresboekjes die u aan de Historische
Kring wilt schenken? Wij houden ons aanbevolen.
Adresboek 1930

Herman van der Heiden b.v.

AANNEMINGS- EN VERHUURBEDRIJF, GROND- WEG- EN WATERBOUW

• Bestrating • Grondwerk • Riolering • Sloopwerken

Veelzijdigheid is onze kracht
Bedrijfsterrein/Kantoor:
Randweg 4 (Midden) - 1272 LZ Huizen
Tel.: 035 - 5383620 / 5257453
www.hermanvanderheiden.nl
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Het café is de hele week geo
geop
pe nd . Op di
dinnsdag
ag t /m zzo
ond
ndaa g
wordt voor u gekookt van 17
17..00 tot 21.30 uur.
r
r.

Café d’O
Ouwe Tak
ak::
Het café
f waa
fé
Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, 035-531430

.ouwetak.com

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

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