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dorpsblad voor Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Tel. (035) 694 21 28

E-mail hekelaar@rhass.nl

“Strategische 
samenwerking,

uw meerwaarde”

Vishandel Blaricum
Meentweg 2 

Blaricum  
Tel. 035-5383337

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT

IEDERE DAG GEOPEND 
VANAF 10.30 UUR

Schapendrift 79  1261 HP Blaricum
Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
www.caferestaurantrustwat.nl

Nieuwint & Van Beek
Marian Duurland

Accountants &
Belastingadviseurs

Laren
035-5485860
www.nevb.nl

TA F E L B E R G

L U N C H E N
A A N  D E  H E I

Bloemen en meer
voor exclusieve & eigentijdse bloemversiering

Schapendrift 2e
Blaricum

035 - 5261250

www.bloemenenmeer.nl

KON HET MAAR

ALTIJD KERSTMIS

ZIJN

Kerstmis is een feest van huiselijkheid

en gezelligheid. We spuiten de ramen

vol kunstsneeuw, zetten rendieren en

arrensleden voor de deur en versieren

onze huizen en bomen met lichtjes. Zo

ziet de wereld er wat vriendelijker uit

in dit gure seizoen.

En binnen zetten we de kerstboom, de
kerststal en de kerstrozen en kerststukjes
klaar en hangen de kerstkaarten op.
Mensen verheugen zich op dit feest en het
liefst zouden ze die sfeer vasthouden. Zo
ken ik een vrijgezel die zijn kerststukjes
het hele jaar rustig op de kast liet staan.
En in menig pronkkast zag ik kopjes ver-
sierd met een mooie glimmende kerstbal.
En wie kent ze niet? Zo’n pot met groene
takken met aan het eind een paar groene
blaadjes. Als je goed kijkt zie je dat het
een doorgegroeide kerstroos is, die nooit
meer witte of rode blaadjes zal krijgen,
want daarvoor hebben ze een speciale
behandeling nodig. Hij wordt echter niet
weggegooid. 
Maar niets is zo vergankelijk als de kerst-
sfeer. En als je de kunstsneeuw in februari
nog op je raam hebt zitten, vraagt er
beslist iemand: “Zeem jij nooit je ramen?”
En als je dan de kerstboom nog hebt staan,
verklaart iedereen je voor gek. Nee, aan
het begin van het nieuwe jaar ruimen we
de kerstboel weer op. Pakken het nodige
in een doos. Die gaat de zolder op voor
volgend jaar. En dat is misschien wel de
charme van zo’n feest. Je kunt ernaar uit-
kijken; je kunt er telkens opnieuw mee
beginnen; ieder jaar komt het weer terug
in het donkere jaargetijde.

Feest van hoop

En ik denk dat dat ook precies de bedoe-
ling van dat feest is. Niet als-maar-door,
maar telkens opnieuw. Want het feest is
ook niet alleen bedoeld als gezellig en
huiselijk en charmant. Het is ook het feest
van de hoop. De hoop die zo krachtig is
dat zij het beste uit mensen weet te halen.
De mensen gaan met alles wat ze in zich
hebben op weg naar een hoopvolle toe-
komst. De hoop die echter ook zo kwets-
baar is. Immers hoe snel kan hoop de
grond in worden geboord. Hoop moet tel-
kens opnieuw een impuls krijgen, steeds
opnieuw gevoed worden.
Je ziet dat zo mooi verbeeld in Barcelona
in de Sagrada Familia, de kerk die is toe-
gewijd aan de Heilige Familie. Deze kerk
wordt gebouwd naar het idee en ontwerp
van Gaudi. Gaudi, die in 1883 begonnen
is met de bouw, had het hele ontwerp in
principe klaar, maar was zich er ook van
bewust dat hij de kerk nooit zou afbou-
wen. Hij begon met de zij-ingang, de
gevel van de geboorte van Jezus Christus,
met vlak boven de ingang een permanen-
te kerststal. Hij beeldde er de hoop en het
geloof in uit. Als voorbeeld voor de figu-
ren rond dit tafereel, nam hij mensen uit
het gewone volk. Zo hoopte hij dat deze
kerk met haar geloof iets van het dagelijks
leven van deze mensen zou blijven. En hij
hoopte dat andere mensen na hem deze
kerk zouden afbouwen. 
Die laatste hoop wordt bewaarheid, maar
of de eerste hoop bewaarheid wordt, dat
hangt af van de keuze van de moderne
mens. In ieder geval staat in de zij-ingang
die Gaudi bouwde de kerststal dicht bij de
mensen, vlak boven de ingang. Voor ons
is het goed dat we iedere keer opnieuw
ons verheugen op Kerstmis en de hoop
vernieuwen. En weet, dat ergens ter
wereld dag in dag uit een permanente
kerststal staat. Ergens blijft een sprankje
hoop altijd aanwezig, ergens blijft het
altijd een beetje Kerstmis. Ik wens U voor
dit jaar een zalig Kerstmis toe.

Cuno Lavaleije,
pastor van de R.K. St. Vituskerk te

Blaricum 

modern asian 
cuisine

mw. W. M. Hu 
director

Huizerweg 3 
Blaricum
T. 035-6336996
www.theredsun.nl

om dat natuurwetten worden doorbroken;
het gaat erom dat wij ons verwonderen
over Gods glorie, dat wij ons dankbaar
mogen verbazen over het leven dat wij
mogen leven. Dat wij leren leven, als
nieuwe, echte mensen.

Ds. Jan Rinzema

Ergens in Blaricum

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

Cuno Lavaleije

“KOMT

VERWONDERT U

HIER MENSEN...”

Als je een steen en een bol tegelijk in de

grond stopt... wat gebeurt er dan? Als

het voorjaar komt, en de steen zou kij-

ken naar de kleine groen groeiende

spruitjes van de uitkiemende bol... zou

die steen begrijpen wat hier gebeurt?

“Wat ik hier zie: dat kan niet!” zou de
steen vast denken. Want een steen is hard,
is koud en dood. De steen denkt volgens
zijn eigen logica: steen-logica.
Wat de steen ziet is niet dat natuurwetten
worden gebroken; wat de steen ziet is dat
de bol zich ontwikkelt langs andere wet-
ten dan de zijne.
De bol is opgenomen in een groter geheel,
een realiteit die de werkelijkheid van de
steen te boven gaat. De bol is opgenomen
in de realiteit van licht, groei en leven.
Zo ook het wonder in ons leven: in het
wonder worden wij opgenomen in een
werkelijkheid, die groter is dan die van
onszelf. In het wonder worden wij opge-
nomen in Gods logica, de logica van Zijn
glorie. Een werkelijkheid van licht, lucht
en leven.
“Komt verwondert u hier mensen,” zullen
wij de komende dagen heel vaak horen
zingen. Misschien zullen wij het zelf ook
zingen. Valt er wat te verwonderen? Voor
mensen die leven volgens de steen-logica
misschien heel moeilijk. Wie leeft achter
beton leeft goed verschanst. De sterren, de
glimlachen, de lichtjes, al die lieve woor-
den: zouden zij door de steen-logica heen

kunnen dringen? Zou de kracht van de
verwondering zó sterk kunnen zijn dat
mensenharten worden opengebroken? Ik
hoop dat dat deze Kerst voor velen mag
gebeuren. Misschien dat dat ook bij u mag
gebeuren. Dat licht doorbreekt in ons
bestaan. Dat niet alleen het kindje in de
stal nieuw wordt geboren. Maar dat ook
wij zelf opnieuw worden geboren. 
Om ons heen is een realiteit, die ons
bescheiden kennen te boven gaat.
In het wonder van Kerst gaat het er niet

Jan Rinzema

TWINKELLICHT-

JES IN DE TIJD

Toen ik half november de medewerkers

van de gemeente in de weer zag om de

lampjes in de bomen langs de

Torenlaan en de Brink te hangen, ont-

roerde me dat.

Want ’s avonds in de wintertijd laat
Blaricum zich van een intieme, innemen-
de kant zien. Vredig. Vrede voor wie
voorbijrijdt, licht op het pad van wie te
voet gaat. Als de lampjes aan zijn zie ik
het eeuwige in de tijd. Alles gaat voorbij,

maar het licht in het donker blijft. Dat is
niet alleen een romantische gedachte,
maar voor mij als burgemeester ook
gewoon realiteit. Niet altijd zichtbaar,
maar het licht in Blaricum is er ook als het
heel donker is. Ik kom het tegen als men-
sen elkaar tot steun zijn. Als ze voor
elkaar zorgen. Samen lachen. Samen stra-
len. Als mensen een twinkellichtje in de
tijd zijn. Voor zichzelf en voor de ander.
Voor familie en vrienden, en voor die
onbekende aan de overkant van de weg.
Als ik door Blaricum rijd, is elk lampje
voor mij een symbool van dat licht. Ik
wens u stralende dagen. 

Helma Ton,
burgemeester
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Helma Ton

Ach… deze tijd

Dit is het thema van het voor u liggen-
de, traditionele kerst- en januarinum-
mer. Het werd door elke schrijver
anders opgepakt en leidde tot een veel-
kleurig scala van persoonlijke verha-
len, anekdotes en levensbeschouwin-
gen. Vaak met een glimlach en een
knipoog. Een beetje lichter en luchti-
ger dan anders. Dit jaargetijde is
immers al somber en donker genoeg.
Bewust van het geweld en leed in de
wereld, zijn we daar niet aan voorbij
gegaan. Maar het goede nieuws heeft
even de overhand. We doelen op de
inzet en de toewijding van velen om
dat leed en die ellende op te vangen, te
verzachten en zo mogelijk weg te
nemen. Ook dat kunt u hier lezen.   
Voor ons dorp begint zich intussen
onafwendbaar een andere bestuursba-
sis aan te kondigen. Het wordt óf een
samengaan met Laren, en mogelijk
ook met Eemnes, óf een opgaan in een
veel groter regionaal bestuursverband.
Wat er ook gebeurt, één ding is zeker,
Blaricum zal als plaats nooit verdwij-
nen. We houden onze dorpsnaam en
daarmee onze bekendheid én onze his-
torie. Blaricum blijft wat het is, een
unieke plek om te wonen en te leven.
Een gezelliger dorp ken ik niet. Ik voel
me hier op mijn gemak, ik voel me hier
thuis, en met mij velen, die hier niet
geboren zijn. Die hier later zijn komen
wonen en niet meer weg willen. Net als
ik. Wederzijdse liefde. En daar ga je
voor door het vuur. Absoluut.
Hei & wei had het best moeilijk toen in
2005 de gemeentelijke bijdrage werd
opgezegd. Gelukkig werd dit jaar ons
voortbestaan verzekerd door brede
steun van de gemeenteraad. Die had de
waarde van ons blad voor de dorpsge-
meenschap goed voor ogen. Deze ont-
wikkelingen waren voor ons, redactie-
leden, medewerkers en bestuur, zowel
individueel als collectief, een extra
prikkel om naar nóg hogere kwaliteit te
streven. Voor u, onze lezers. Voor u,
onze sponsors en adverteerders, die
samen met de gemeente, de gezonde
financiële basis vormen. Graag wensen
wij u allen gezellige feestdagen en een
heel goed en gezond 2007 toe. En
natuurlijk veel lees- en kijkplezier!

Sybert Blijdenstein

Van de redactie

We zijn allemaal onderdeel van één groter
bewustzijn

Dalai Lama



Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39J
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ONDERHOUD

J. DE GOOIJER
AANNEMER

Winkelcentrum de Balken

Geen fratsen. Dat scheelt.

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en 

schilderijen

M. Siegers
Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76

Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL 035-538 20 53
BLARICUM

- Handel in menggranulaat 0-40 met 

KOMO-keur BRL 2506

- Handel in grind, grond en zand

- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel.: (035) 5257453 / 5383620

Fax: (035) 5317625

Singel 3, 1261 XP Blaricum

AANNEMINGS BEDRIJF

HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishaarden
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

Smederij 
B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines

Tractoren

Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER  Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en 
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM  TEL. 035-5389649

Slender You
Centre

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum

035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

®

Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.
• NIEUWBOUW • GEVEL-ISOLATIE
• VERBOUWINGEN • STUCCO-ANTICO
• RENOVATIE • LIJSTWERKEN
• SIERPLEISTERS • LEEMSTUC
• RESTAURATIE

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum, 
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245

info@spakman-blaricum.nl

Fred van Sprang
E D E L S M I D

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

Blaricumsche
IJzerhandel

Dorpsstraat 9 - 1261 ES Blaricum
Tel. 035-5382303 - Fax 035-5382338

IJZERWAREN-GEREEDSCHAPPEN- MACHINES
TUINARTIKELEN EN GAZ0NMAAIERS

BESTE LEZERS

Het gaat economisch weer beter in

Nederland, maar dat wil niet zeggen

dat we er al zijn. Met name onze rol in

de eenwording van Europa moeten we

nog wat duidelijker neerzetten. Tevens

zouden we op gebied van innovatie

meer voortgang moeten boeken, om zo

maar wat zaken ter verbetering te noe-

men.

U kunt zich natuurlijk afvragen wat dit nu
voor een invloed heeft op ons dorp. Wat
mij in ieder geval opvalt is dat steeds
meer van onze inwoners ook beroepsma-
tig actief zijn over onze landsgrenzen
heen. Over het algemeen gaat het goed
met de mensen in Blaricum. Ook zijn er
veel mensen van buiten af, die graag in
ons dorp komen wonen. Ons dorp geniet
een verhoogde belangstelling. Zo hebben
we gemerkt dat er, zelfs vanuit België,
dagjesmensen ons dorp komen bekijken,
naar aanleiding van de tv-serie Gooise
Vrouwen. Maar wat zo eigen is voor ons
dorp zijn de vele leuke evenementen,
zoals de braderie op Koninginnedag, de
Plein Air schilderwedstrijd met de
Running Lunch, het zomerconcert bij
Rust Wat, de Kermisweek met het vuur-
werk en de wedstrijden, het Anton Kersjes
Festival, de Open Atelierroute, het Old
Timerfestival, de Open Golf &
Countrydag, de Dag van het Werkpaard,
de wijnproeverij, en de Kerst- en
Lentemarkten. Deze evenementen kennen
een groeiend aantal bezoekers, uit alle
windstreken. 
Stonden we tot voor kort nog te boek als
de gemeente met de duurste huizen,
gelukkig zijn we inmiddels van de eerste
plaats verdwenen, wellicht toch beter
voor ons imago. Minder positief is dat
door het vrijere verkeer binnen Europa
ons welvarend dorp in toenemende mate
in de dubieuze belangstelling staat van
internationaal opererende, professionele
criminelen (inbrekers e.d.). En dat is nou
niet bepaald in lijn met ons knusse dorps-
leven. Maar gelukkig speelt onze regiona-
le politie hier adequaat op in.   
Vooruitgang en innovatie is ook belang-
rijk op lokaal niveau. Als iedereen daarbij
zijn steentje bijdraagt helpt dat zeker.
Vandaar dat ook hei & wei heeft besloten
om binnenkort een eigen website voor u te
openen en met dit medium ervaring wil
opdoen. Mensen kunnen gerichter lezen,
en ook gemakkelijker informatie uit eer-
dere nummers naslaan. Uiteraard blijft
onze hei & wei in gedrukte vorm ver-
schijnen, rekening houdend met degenen
onder u die (nog) niet met de computer
vertrouwd zijn en die daarom niet het
internet op kunnen. Dus geen zorgen. Hei
& wei blijft hei & wei, zoals u het alle-
maal kent.
Namens alle vrijwilligers, redactie en
bestuur van hei & wei wil ik u, lezers,
sponsors en adverteerders graag hartelijk
danken voor uw grote interesse in ons
blad en voor de vele, altijd bijzonder
gewaardeerde reacties. In de hoop dat we
de mooie dingen in ons dorp kunnen
behouden en tegelijkertijd vooruit kunnen
gaan, wens ik u allen een gezellige Kerst
en een goed Nieuwjaar!

Huub De Klerk, 
voorzitter Stichting Dorpsblad Blaricum

KIND EN KERST

Deze tijd... de kersttijd, een heerlijke

tijd in ons peuterspeelhuisje. De ver-

kleedkleren van engel, Maria, Jozef,

herders en koningen worden weer

gedragen. Ook de poppen moeten

eraan geloven. Om de komst van het

Kerstkind met kinderen mooi voor te

bereiden, kun je dagelijks een mooi

kerstboek met hen lezen en kerstliedjes

zingen.

Schilder blauwe hemeltjes, prik er gaatjes
in en plak er zilveren sterretjes op. Dit kan
als achtergrond dienen voor de seizoenta-
fel, die een mooi instrument is om samen
met de kinderen naar de kerst toe te leven.
In de eerste week overdek je die met een
donkerblauw kleed. De kinderen mogen
de kristallen en stenen voorzichtig in een
warm sopje wassen, drogen, en op de sei-
zoentafel uitstallen. Sterretjes over het
kleed uitstrooien, kaarsjes aan en flonke-
ren maar. De verwachting wordt voelbaar.
De tweede week, het kleed weg en een
landschap met stenen en kristallen om de
stal aanleggen. Takjes klimop, hulst en
dennengroen kleden de tafel verder aan.
De derde week mogen de dieren erbij en
tenslotte, in de vierde week de mensen.
Pas in de kerstnacht komt het zo lang ver-
wachte kindje in de kribbe.
Deze opbouw komt overeen met de ont-
wikkeling van de aarde, maar staat ook
voor de opbouw en ontwikkeling van de
mens:
0 - 7 jaar:
het fysiek lichaam wordt ontwikkeld, de
stenen en kristallen (tandenwisseling is
het laatste),
7 -14 jaar: 
het etherlichaam, het plantenrijk,
14-21 jaar:
het astraallichaam, het dierenrijk,
21-28 jaar:
ik, de mens.

En dan is het zover. We weten met wie we
dit feest gaan vieren. De boom wordt
zorgvuldig uitgezocht en opgetuigd. Het
huis is versierd en ruikt zo lekker. We heb-
ben bedacht wat we gaan eten en hebben
zoveel mogelijk samen voorbereid. De
kleren die we zullen dragen hangen klaar.
Voor de één een zalige spanning, voor de
ander, met boek bij de open haard, ont-
spanning. Bing Crosby zingt zijn carols.
Het is kerst... ik wens jullie allen een heel
goede!

Dorine Borgers

Merpatis

Achterom 7, tel. 5311133.
The Red Sun

Huizerweg 3, tel. 6336996.
Rust Wat

Schapendrift 79, tel. 5383286.

d’Ouwe Tak

Eemnesserweg 13 / b, tel. 5314300.
IJssalon De Hoop

Heerlijke ijstaarten bij uw kerstdiner!
Huizerweg 10,

Bestellen: 5383490.

Het hobbelpaard doet dienst als ezel

sbBurg. Heerschopweg

HEERLIJKE MENU’S MET DE 

FEESTDAGEN!

Ook dit jaar kunnen wij u weer speciaal de volgende restaurants aanbevelen, gewaar-
deerde sponsors en adverteerders van hei & wei! Zij hebben speciale, overheerlijke
kerstmenu’s voor u samengesteld, te genieten in een feestelijke ambiance. 
Reserveer tijdig!

sbAngerechtsweg

SMAKELIJK ETEN
Er moet in ons land meer tijd worden

besteed aan eten. Maar krijg je dan niet

nog meer dikke mensen, zult u vragen.

Aangetoond is dat je van meer eten niet

dik wordt. Onderzoek onder zwaarlij-

vige personen laat zien dat slechts 15%

veel eet, 35% normaal eet en 50% wei-

nig eet.

Het zit ’m dus niet in de hoeveelheid maar
in de keuze van energierijke en -arme dië-
ten. De methode Montignac kent een aan-
tal vuistregels. We moeten meer aandacht
en zorg schenken aan de kwaliteit en aan
de samenstelling, combinatie van voe-
dingsbestanddelen. Zo rust er een absoluut
verbod op het vermengen van (dierlijke)
eiwitten (vlees) met koolhydraten (aardap-
pelen, brood, pasta’s). Een maaltijd met
aardappelen, vlees en groente is taboe. Het
eten van groenten van verschillende kleu-
ren – rode, groene, oranje – maar niet tij-
dens één en dezelfde maaltijd, is essentieel.
Zout, suiker, boter, koffie en (rood) vlees
zo weinig mogelijk. Vet mag maar dan wel,
onverzadigd. Maar hoe gaat het vaak in het
dagelijks leven? Er zijn mensen die zich ’s
morgens geen tijd gunnen om te ontbijten,
tussen de middag doorwerken en nauwe-
lijks iets eten en ’s avonds met een bordje
op schoot een kant-en-klaarmaaltijd, in de
magnetron verwarmd, voor de televisie
gedachteloos naar binnen werken.

Lekker eten is gezond, schenkt veel
vreugde en houdt ons op het juiste
gewicht. Neem mijn schoonzoon, die op
basis van de goede combinaties en de
kookboeken van Jamie Oliver in een paar
maanden de gewenste 15 kilo afviel. Hij
kon zijn gebruikelijke porties rustig eten
maar wel op basis van de methode
Montignac. 
Er zou ook in ons land meer aandacht
moeten worden besteed aan de bereiding
van voedsel. Jamie Oliver kreeg het via
premier Blair voor elkaar dat er op scho-
len in Engeland beter gegeten wordt. Het
gaat bij gezond eten natuurlijk niet alleen
om de juiste combinatie, maar ook de
kwaliteit van hetgeen we eten is belang-
rijk. Biologische groenten, gewassen die
niet zijn bespoten en bemest, te koop in
speciale winkels, zijn erg lekker. De

groenten die ik in mijn tuintje ‘verbouw’
zijn heerlijk en dat vinden ook de slakken,
luizen en ander ‘ongedierte’ want de helft
van mijn productie vreten ze op. Toch is
het me dit jaar gelukt om een (1) gave
bloemkool te oogsten. Verdelgingsmid-
delen gebruik ik uit principe niet en ook
niet wegens het risico dat het vergif op de
een of andere manier toch in je groenten
en kruiden terechtkomt. Nou schijnt het
combineren van zekere (bloem)planten
met groentesoorten ook schadelijke insec-
ten te weren, maar zo ver ben ik nog niet.
Komt nog wel als ik zelf ga koken, maar
dan wil ik een echt kookeiland teneinde
mijn vrouw te kunnen te overtreffen. Niet
alleen de kwaliteit van de ingrediënten,
maar ook de liefde en het plezier waarmee
gekookt wordt hebben invloed. Dat
ondervind ik thuis aan den lijve. Er zijn,
uiteraard in Frankrijk, restaurants waar de
kok aan tafel komt en mee-eet om zelf te
ondervinden of en hoe zijn gasten genie-
ten. Hoe lang zal het nog duren eer we
hier zover zijn? Desalniettemin wens ik u
smakelijk eten tijdens de feestdagen.

Adrie van Zon

Huub de Klerk

De Tafelberg

Oude Naarderweg 21, tel. 5383975.



HET ARMENHUIS 
Het Armenhuis

Als de kerst weer nadert is tegenwoordig
steevast de vraag: wat eten we, reerug of
eendenborst? Met welke trendy kleuren
versieren we dit jaar de kerstboom, die
van vorig jaar vielen wat tegen. Ons
grootste probleem anno 2006 is ons
gewicht: als we na de kerstdagen maar
niet teveel zijn aangekomen, anders gaan
we met z’n allen aan het Sonja Bakker-
dieet. Hoe anders was het in Blaricum,
pakweg 65 jaar geleden. Er was toen nog
een Armenhuis. Dit huis stond aan de
Singel, waar mensen woonden die geen
inkomen hadden. Als gevolg daarvan
moesten zij rondkomen van de toenmalige
armenzorg, wat geen vetpot was.

Singel

Vanaf de Meentweg, net voorbij de
Langeweg, ligt een paadje, in de volks-
mond noemt men dit paadje ‘het paadje
tussen de Meentweg en de Mosselweg’.
Oudere Blaricummers weten dat dit het
begin van de Singel was. Deze weg stak
de Mosselweg over, aan de linkerkant
daarvan stond het Armenhuis. De Singel
liep iets naar rechts om uit te komen waar
hij nu begint: bij Bij de Berg. Het
Armenhuis is gesloopt rond 1950, door
Manus van der Heiden. Op deze plek zijn
toen de huizen gebouwd die er nu staan.
Van de gebikte steentjes van het gesloop-
te Armenhuis is toen de toegangspoort
van de Algemene Begraafplaats gebouwd.
Deze poort is helaas gesloopt voor de
bouw van de huidige aula. Rond het
Armenhuis lag veel grond waarop de
mensen groente en aardappels verbouw-
den. Hiermee kon men in een levensbe-
hoefte voorzien. Op de ‘driest’ voor het

Armenhuis graasde een geit. Ies van Arie
Lanphen (groenteboer), wonende in de
‘Kazerne’ aan de Meentweg, had er een
‘hit’ lopen. 

A.M. de Jong

De op 18 oktober 1943 vermoorde geeste-
lijke vader van Merijntje Gijzen deed in
juni 1939 mee aan de Gemeenteraadsver-
kiezingen voor de SDAP in ons dorp.
Omdat zijn partijgenoot Th. van Maanen,
die de meeste stemmen had vergaard, net
een baan elders had aanvaard kwam A.M.
de Jong in de raad. Deze sociaal bewogen
schrijver neemt zitting in de raadscommis-
sies voor financiën en voor maatschappe-
lijke aangelegenheden. In deze laatste
functie uit hij onder meer gepeperde kri-
tiek op de “beschamende toestand” in het
Armenhuis aan de Singel. Met name de
twee tussenliggende blokken zijn volgens
hem voor bewoning totaal ongeschikt.
Waterleiding ontbreekt, net zoals een wc.
Deze is in de tuin gemaakt, waardoor men-
sen door weer en wind moesten als zij er
gebruik van wilden maken. Voor ouden

van dagen kan dit niet door de beugel. De
twee hokken zijn misschien geschikt voor
een hond, doch een mens moet zich er,
volgens De Jong, in voelen als in een cel. 

Bewoners

Zoals op de foto te zien is, waren er drie
deuren aan de voorkant. Achter de eerste
deur woonde Teun Beek-Klaver. Ook wel
Teun Koek genoemd. Kinderen in de
buurt mochten van hun ouders geen ‘bal’
(een ouderwets snoepje) aanpakken van
Teun, omdat men dacht dat zij kon tove-
ren. Toen men aan haar man Hent Beek
vroeg: “Kan Teun toveren?”, antwoordde
Hent: “Ben je gek? Als zij kon toveren,
dan had ze mij allang weggetoverd.” Teun
Beek dankt haar bijnaam ‘Koek’ aan het
feit dat ze in de Sinterklaastijd speculaas
inkocht en dit probeerde te verkopen in

het dorp. Achter het tweede deurtje woon-
de de vrijgezel Gijs Vos. Hij werd ook wel
‘Gijs Fluitje’ genoemd, omdat hij vaak
liep te fluiten. Na Gijs Vos heeft Willem
de Jong met zijn vrouw Cor de Jong-
Lanphen de woning betrokken. Later
woonden zij aan de Windvang 9. Het laat-
ste deurtje aan de voorkant was van het
gedeelte waar de weduwe van Cornelis
Ruijter woonde, dit was mijn grootmoe-
der, die daar woonde met mijn vader Gijs
Ruijter. Aan de achterzijde van het huis
woonde de weduwe van Jan Machielse,
Marrie Klaver. Zij was de grootmoeder
van onder andere Henk, Bep en Jan
Machielse, de schilders. Later betrok Piet
Klaver, de grootvader van onder andere
Rob Klaver (voormalig eigenaar van auto-
spuiterij ROWY aan de Eerste Molenweg)
de woning aan de achterzijde van het
Armenhuis. In het andere gedeelte aan de
achterzijde woonde Arie Krijnen, de
grootvader van Jan, Gerard en Bep
Krijnen. In Blaricum beter bekend als Jan,
Gerard en Bep van ‘Aartje’. 

Hun kerst

De kerst van deze bewoners heeft er heel
anders uitgezien dan de onze, anno 2006.
Voor hen was het leven gericht op overle-

ven, door de grote solidariteit onderling
lukte dit. Ruimte en geld voor luxe was er
niet. Er leven in Blaricum nog steeds
mensen die dit bewust hebben meege-
maakt. Ik heb het gelukkig alleen maar
van horen zeggen, maar ik kon het toch
niet laten om er nu, met de komende
feestdagen in het verschiet, over te schrij-
ven. In Blaricum leven velen in grote
weelde. Dit in grote tegenstelling tot
berichten vanuit het land over het oprich-
ten van ‘voedselbanken’ op verschillende
plaatsen. Op dit moment leven er in
Nederland nog steeds mensen in bijna
dezelfde omstandigheden als de bewoners
uit het Armenhuis aan de Singel destijds.
Dit mag toch eigenlijk niet gebeuren in
een land waar verteld wordt dat het ‘goed
gaat’. Ik wens u en de uwen prettige feest-
dagen en een heel gezond 2007.

Frans Ruijter

26 DECEMBER: 

OM NOOIT TE

VERGETEN
Op 26 december 2004 heeft een aardbe-

ving met tsunami Azië veroordeeld tot

het grootste natuurrampgebied uit de

geschiedenis. Ik ben Pierre Pourchez,

leerkracht aan de Bijvanckschool in

Blaricum. Ik was daar en ben er zeven

maanden gebleven om hulp te verlenen.

Wie 26 december zegt denkt aan kerst-
feest. Ook bij mij is dat altijd zo
geweest... tot 26 december 2004… In de
eerste 2005-edities van hei & wei heeft de
redactie aandacht besteed aan die enorme
natuurramp. Hei & wei wist dat ik daar
was. Een langdurig geplande vakantie
veranderde in een periode van hulpverle-
ning aan met name kinderen.

Weeskinderen

Ik denk terug aan het dorpje Takengon in
het binnengebied van Aceh. Daar voelde
men zich geroepen om weeskinderen te
adopteren. Deze kinderen werden bege-
leid door een traumateam uit Medan. Ik
heb met geld van familie en vrienden uit
Nederland twee oranje speellokalen
gebouwd en van interieur mogen voor-
zien. Nu zijn deze kinderen opgenomen in
het dorp en groeien de visserskinderen op
als boerenkindertjes. Sommigen zijn
teruggebracht naar hun geboorteplek Nias
of Banda Aceh en daar alsnog geadop-
teerd door familieleden of kennissen van
de overleden ouders. Anderen hebben
nieuwe namen gekregen omdat niemand
wist hoe zij heetten. Die registratie heb ik
gezien en het is vreemd dat een kind een
nieuwe naam krijgt of een nummer omdat
men hoopte later nog wat te vinden. Ik
zou nog graag met eigen ogen willen zien
hoe het met deze kinderen gaat. In
gedachten dichtbij, in afstand ver weg. De
meisjes van het eiland Nias zijn weer
teruggekeerd en ik weet hun adressen niet.
Wel hun gezichten toen ik hen voor het
eerst in een opvangkamp zag en zij aan
me vroegen of ik wat ‘ladies things’ voor
hen wilde kopen.

Nieuw bestaan opbouwen

In Medan woont een moeder met drie kin-
deren waarvan zij dacht dat zij waren
omgekomen. Weken later blijken de kin-

deren in een ander opvangkamp te zijn
verzorgd. Nu weer bij elkaar proberen zij
een nieuw bestaan in Medan op te bou-
wen. Hoe het met hen gaat weet ik niet. Ik
hoop dat de kinderen naar school zijn en
dat zij een eigen plekje hebben om te
wonen. Mijn hulpverlening was primair

en duurde helaas maar zeven maanden.
De schoenen die ik voor een heleboel kin-
deren in opvangkamp Meulaboh heb
gekocht zullen nu wel versleten zijn? Hoe
zal het nu met hen gaan?
Het meisje Chynthia dat mij vorig jaar
vertelde hoe zij haar ouders is kwijtge-
raakt gaat goed. Zij studeert en probeert
elke dag haar leven inhoud te geven. En
dan mij maar vertellen dat haar ramp niet
zoveel voorstelt, vergeleken met het ver-
driet van anderen. 

Ary en Saputra

Ik denk ook aan Ary, die zowat zijn hele
familie is kwijtgeraakt en zich nu voor
heel Aceh in de verlaten gebieden dage-
lijks inzet. Zijn baan bij een bedrijf in
Medan heeft hij opgezegd. Ik heb geen
dagelijks contact met Ary maar zou hem
graag willen zien omdat ik weet hoeveel
en wie hij is kwijtgeraakt. Van organisa-
ties en van Ary hoor ik dat het soms goed
gaat en soms tegenvalt omdat te weinig
rekening met elkaar is gehouden wanneer

er afspraken zijn gemaakt. De praktijk laat
zien dat er sprake is van onbegrip en geen
onwil. 
Mijn vriend Saputra Liyadi heeft een baan
bij Cordaid, een organisatie die zich
bezighoudt met de wederopbouw. Lokale
mensen worden ingezet om dit vorm te
geven. Hij begrijpt hoe moeilijk het is om
zo samen te werken. Maar elke keer er
weer met frisse moed tegenaan want wie
heeft een handleiding voor de opbouw
van zo’n groot gebied? Niemand toch?

Langzaam herstel

Voor veel mensen is er in die tussentijd
soms nog niets veranderd en zij zijn nog
steeds veroordeeld tot daklozen met een
zelf gegraven buitentoilet, een gat in de
grond. De opbouw neemt vorm aan maar
organisaties werken soms ook langs
elkaar en niet naast elkaar, coördinatie en
samenwerking gaan moeilijk. En soms

zijn de nieuwbouwhuizen zo slecht van
kwaliteit dat de mensen er niet eens in
durven of willen wonen.

Watersnood en tsunami 

Ik ben, vertrokken vanuit Indonesië in de
jaren vijftig, opgegroeid in het Zeeuwse.
Mijn ouders hebben de watersnood van
1953 meegemaakt. Jaren is daarover
gesproken en men spreekt er nog over,
iedereen kent het Deltaplan. De tsunami
heeft een groter gebied bestreken. Herstel
duurt jaren. Mijn gedachten gaan vaak
naar de slachtoffers bij wie die ramp nog
actueel is en zich nog lang blijft afspelen.
Dat maakt het moeilijker maar ik hoop dat
de tijd en veel geduld de oplossing zullen
brengen. 

Ik wens iedereen in het veilige en warme
Blaricum een Goed Kerstfeest en vooral
een Gezond Nieuwjaar.

Pierre Pourchez
leraar Bijvanckschool, Blaricum

Het Armenhuis aan de Mosselweg

Gijs Vos (1930)

Grietje Ruijter-Raven

Teuntje Beek-Klaver

sbHet wonderhuis

Weeskinderen met nieuwe spullen

Bandar Aceh

LEVE DE 

VOORUITGANG?!

Oudejaarsdag, halverwege de jaren

vijftig. Oma Eggenkamp gaat oliebol-

len bakken. Ze heeft een groot gezin,

dus maakt ze zoals altijd, het beslag in

een grote maar dit jaar nieuwe emmer.

Beslag moet rijzen op een warme plek, en
die is er, een mooie kolenkachel in de
voorkamer van de villa aan het Fransepad.
Oma zet de emmer met beslag met een
theedoek erover bovenop de kachel, zoals
ze al jaren gewend is. 
Als ze enkele uren later de kamer in komt,
treft ze een enorme ravage aan. Het beslag
is over de emmer heen gerezen en de
bodem is uit de plastic emmer gesmolten.
Een witte, stinkende brei druipt over haar
kachel. Dat is haar nog nooit gebeurd.
Opgegroeid met onverwoestbare zinken
emmers heeft ze er niet bij stilgestaan dat
de plastic emmers uit de moderne tijd niet
hittebestendig zijn. Oliebollen zijn er niet
gebakken die dag aan het Fransepad, maar
de smeden, oude Henk van den Bergh en
Peter Gieskes hebben een mooie klus die
Oudejaarsdag: de kachel van oma
opknappen! Leve de vooruitgang...

Even verderop in Blaricum aan de Singel,
ook halverwege de jaren vijftig, gaan twee
jonge meiden aan de slag met oliebollen-
deeg. Lies en Riek van der Heiden hebben
goed geïnformeerd bij Jan van Boheemen
de bakker, en doen alles precies volgens
zijn aanwijzingen. Als het beslag gerezen
is, warmen ze de olie op in een oude,
diepe braadpan. De eerste bollen rollen in
de pan, en worden prachtig bruin. Maar
ongelooflijk, er moet alweer een fles olie
in de pan worden gedaan. Die dingen
heten niet voor niets oliebollen!
’s Avonds presenteren de gezusters vol
trots de schaal met heerlijkheden. Beetje
poedersuiker erover, en o wat ruikt het
lekker. Maar het mag een wonder zijn dat
niemand van de familie z’n tanden breekt
op de oliebollen. Ze zijn kogelhard! Niet
te eten! De hele schaal bollen wordt ach-
ter het huis op de Berg gegooid (halver-
wege de jaren zeventig is deze afgegra-
ven). Maar zelfs de vogels komen er niet
doorheen.
Enkele dagen later wordt bakker Van
Boheemen ter verantwoording geroepen.
Hoe kunnen die oliebollen nu zo zijn mis-
lukt? De bakker weet al snel het ant-
woord: de olie was niet op temperatuur,
en als de olie te koud is, trekt deze zo in
de bollen. Als de dames toen een moderne

OUD EN NIEUW
Er staat een huis leeg aan de overkant

van het plantsoen. De buren zijn ver-

trokken en het huis staat er wat onver-

zorgd bij. Een groot bord geeft het dui-

delijk aan: ‘Te Koop’. Maandenlang

duurt het nu al. Af en toe komen er

mensen kijken.

Dan op een ochtend is het bord opeens
verdwenen. Razend nieuwsgierig ben ik
wie er komt te wonen. In de wandelgan-
gen is het al gauw duidelijk, het is ver-
kocht aan een familie uit Australië.
Allerlei veronderstellingen doen de ronde.
Vast een Engels sprekend gezin met kin-
deren. Niemand weet iets. Het enige dat
we al gauw te zien krijgen is een wat
oudere heer die af en toe het huis komt
luchten, zodat het lijkt of er iemand
woont. Zeker een kennis, van de nieuwe

frituurpan hadden, die keurig de door jou
ingestelde temperatuur vasthoudt... Toch
niet gek hè, die vooruitgang!

Linda Eggenkamp

bewoners, die in de buurt woont en het
pand al iets bewoonbaars geeft.

Als ik op maandagmiddag op de hoek van
de straat, tussen de geleegde afvalbakken
op zoek ben naar mijn eigen bak, ontmoet
ik de mysterieuze heer en we maken, al
zoekend, ongewild kennis: “Woont u hier
in de buurt, ik zie u zo vaak het huis luch-
ten?” Vol verbazing kijk ik hem aan als hij
antwoordt: “Nee, ik wóón daar,” terwijl
hij naar de overkant wijst. “Maar... U
spreekt vloeiend Nederlands!” breng ik
met moeite uit. Hij lacht en vertelt dat hij
eigenlijk uit Hilversum komt en ongeveer
dertig jaar in Australië heeft gewoond.
Samen met zijn zoon hebben ze besloten
terug te keren naar Holland. Als mijn
gedachten weer op een rijtje staan, ver-
trouw ik hem toe: “Ik kom ook uit
Hilversum, mijn vader had daar een krui-
denierswinkel in een zijstraat van het
Achterom.” Opeens is het doodstil en ik
hoor de spanning in zijn stem als hij zegt:
“Was daar in de buurt een school?”
Nietsvermoedend knik ik ja. “De Aloysius
jongensschool. De mulo is daar nog
steeds in gebruik.” Hij heeft moeite verder
te praten, het lijkt of hij weg wil lopen.
Geëmotioneerd komen haperend de woor-
den: “Bij die winkel in dat straatje ging ik
altijd snoep kopen!”

Oud wordt nieuw, nieuw wordt oud.

Een vleug van vroeger, van toen, van ver
voor de oorlog.
Daar lagen onze eerste contacten. We heb-
ben nog lang nagepraat...

Hennie Lamaker

sbRaadhuisstraat



MIJN 

KERSTCADEAU

Toen ik een kleine jongen was had ik

altijd in deze periode van het jaar

geluk. Mijn vader was Nederlands, dus

was hij een voorstander van Sinter-

klaas en mijn moeder Duits, dus was zij

een voorstander van Kerstmis. Gevolg:

beide feesten waren voor ons een waar

cadeaufestijn. 

Hoewel er op onze opvoeding best wel
wat aan te merken was, waren we altijd,
ook op onze verjaardagen, goed voorzien
van nieuw speelgoed en boeken. Behalve
mijn drie jaar oudere broer Loet, die was
een beetje de pineut, want hij was jarig

tussen Sinterklaas en Kerstmis. Dan was
de rek even uit de portemonnee van mijn
ouders. Dat kon je zien aan zijn cadeauta-
fel. Hoezeer ze ook hun best deden hem
dat niet te laten merken. Op Kerstmis
werd hij echter niet vergeten. Eens kreeg
hij, na een gebruikelijk wat schrale ver-
jaardag, met Kerstmis een windbuks. Een
enorm, maar wat vreemd cadeau, gezien
het feest van verzoening en vrede. Om het
goed te maken. Een schuldgevoel kan de
meest merkwaardige vormen aannemen.
Kerstmis was een plechtige viering. Eerst
mochten we twee weken lang niet in de
zitkamer komen. Die was hermetisch
gesloten: de Kerstman was bezig. Span-
ning steeg. 

Op kerstavond – we hadden de hele mid-
dag gewacht in ons beste tenue – mochten
we eindelijk naar binnen. Het sein was
een klein tingelbelletje. De deur ging
open. Een beetje bedremmeld schoven
drie jongens stil achter elkaar naar binnen.
Op een vooroorlogse grammofoon voor-
oorlogse kerkmuziek. Elk jaar met meer
krassen. Een koor in het Duits met ‘Stille
Nacht, Heilige Nacht’. De lampen waren
uit. Er was alleen die prachtig zilverachtig
versierde kerstboom, verlicht met tiental-
len echte kaarsjes. Bijna reikend tot aan
het plafond. We gingen braaf op een rij
voor de boom staan. Mijn vader pakte de
accordeon en we zongen mee. Het ene
kerstlied na het andere. Geconcentreerd,
maar met een scheve blik naar de drie lok-
kende cadeautafels. Als de kaarsen uitge-
brand waren, dat duurde altijd even, gin-
gen de lichten aan en was de wereld
opeens anders. De cadeaus lagen in onze
kinderhanden. 
Ik kreeg eens een autootje van plastic,
Jetex stond er op. Iets groter dan een
Dinky Toy, die ik liever had willen heb-
ben. Die waren in. Maar van plastic? Nu
ja, er was wat bijzonders mee aan de
hand. Het was een raketautootje, waar je
aan de achterkant, in een kokertje, een
blokje harde brandstof deed, klepje dicht,
lontje eruit, aansteken en weg spoot het
ding over de vloer. Best gevaarlijk met al
die mooie en brandbare spullen in de zit-
kamer. Op zolder wisten Loet en ik er wel
raad mee. Jan Bernard was zes jaar ouder
en interesseerde zich er meer voor. We
sloegen een spijker in de ruwe vloerplan-
ken, maakten daar een touwtje aan vast en
lieten het autootje straalspuwend en sis-
send in het rond suizen. Spannend, span-
nend. Het stonk ook nog. Naar kruit of
iets dergelijks.
Op Eerste Kerstdag gingen we, zoals elk
jaar gebruikelijk, naar mijn oma in
Oldenzaal voor een diner met ooms en
tantes. Autootje Jetex mee. Het diner was
saai. Is het altijd voor kinderen. Vooral als
ouderen zo nadrukkelijk vrolijk doen. En
al dat gepraat kan je toch niet volgen.
Na het eten wilde mijn oude, rijzige tante
Jenny, die altijd over ons heen keek en in
hemelse sferen leek te vertoeven, kostte
wat het kost aan de piano gaan zingen.
Het probleem was, ze kón niet zingen. Dat
wist iedereen, behalve tante Jenny. Toen
de eerste aria’s naar de slachtbank werden
geleid stonden oom Wim en vader op en
zochten ander vertier. Oma, moeder en
tantes poogden luid converserend boven
het ‘gezang’ uit te komen. Ander vertier?
Het was mijn Jetex autootje dat opeens
intrigeerde. Oom Wim was altijd al wat
tegendraads en geboeid door nieuwe din-
gen. Hij pakte het autootje van mij af,
ging in de bijkeuken hamer en spijkers
halen en sloeg tijdens het gezang een spij-
ker in het fraai geboende parket van oma,
die niets merkte vanwege tante Jenny.
Parket waarvoor wij als kinderen altijd,
als we uit de tuin kwamen, de schoenen
uit moesten doen. Mijn autootje werd aan-
gelijnd aan de spijker, het blokje ging
erin, lontje er uit, en toen – er waren meer
ooms en volwassen neven en nichten

DE KERSTVROUW

Zou het dorpje Pouldreuzie een tijd van

vrede tegemoet gaan? Sinds decennia

was het verscheurd door de tegenstel-

ling van kerkelijken en radicalen, van

de katholieke school van de paters en

de openbare gemeenteschool, de pas-

toor en de onderwijzer.

De vijandelijkheden die de kleuren van de
seizoenen aannamen leken met de feest-
dagen aan het eind van het jaar te passen
in het kader van de legendarische minia-
turen. De nachtmis vond om praktische
redenen de 24e december om zes uur ’s
avonds plaats. Op hetzelfde uur gaf de
schoolmeester, als kerstman verkleed,
cadeaus aan de leerlingen van de openba-
re school. Zo werd de kerstman door zijn
toedoen een heidense held, radicaal en
antikerkelijk en de pastoor stelde hier het
kindeke Jezus tegenover in een kerststal
van echte mensen en dieren – beroemd in
het hele kanton – het was alsof hij zo een
golf wijwater in het gezicht van de Duivel
gooide.
Ja, zou Pouldreuzie een wapenstilstand
tegemoet gaan? De onderwijzer was
namelijk na zijn pensioen vervangen door
een onderwijzeres die niet uit de streek
kwam en iedereen lette op haar om te
weten uit welk hout zij gesneden was. 
Mevrouw Oiselin, moeder van twee kin-
deren – van wie één een baby van drie
maanden – was gescheiden, wat een
bewijs van trouw leek aan het niet kerke-
lijke principe. Maar de kerkelijke partij
triomfeerde al de eerste zondag toen men
de nieuwe onderwijzeres de kerk zag bin-
nengaan, dat had iedereen gezien. 
Het lot leek beslist. Er zou geen heilig-

schennende kerstboom meer zijn tijdens
de ‘nachtmis’ en de pastoor zou alleen de
dienst uitmaken. Men was dan ook erg
verbaasd toen mevrouw Oiselin haar leer-
lingen aankondigde, dat er niets aan de
traditie veranderd zou worden en dat de
kerstman op het gebruikelijke uur zijn
cadeaus zou uitdelen. Wat voor een spel
speelde zij? En wie moest voor kerstman
spelen? De postbode en de veldwachter,
aan wie iedereen dacht vanwege hun socia-
listische overtuiging, zeiden nergens van te
weten. Iedereen was stomverbaasd, toen
vernomen werd dat mevrouw Oiselin haar
baby aan de pastoor leende om het kerst-
kindje in de levende kerststal te zijn. 
In het begin ging alles goed. De kleine
Oiselin sliep als een blok terwijl de gelovi-
gen langs de stal liepen, waarbij hun ogen
haast uit hun hoofd vielen van nieuwsgie-
righeid. De os en de ezel – een echte os en
een echte ezel – leken vertederd bij het zien
van een heidense baby die zo wonderbaar-
lijk veranderd was in de Verlosser. Jammer
genoeg werd hij onrustig bij het voorlezen
van het Evangelie en hij barstte in gebrul
uit toen de pastoor de preekstoel beklom.
Niemand had ooit een baby zó horen
schreeuwen. Tevergeefs wiegde het meisje
dat voor de maagd Maria speelde het kind
tegen haar magere borst. Het jongetje, rood
van woede, trapte met armen en benen en
liet de gewelven van de kerk weergalmen
door zijn woedend geschreeuw en de pas-
toor kon geen woord zeggen. 
Tenslotte riep hij één van zijn misdienaren
en fluisterde hij hem een bevel in het oor.
Zonder zijn koorhemd uit te trekken ging
de kleine jongen weg, en je hoorde het
geluid van zijn klompjes buiten wegster-
ven. Enkele minuten later had de kerkelij-
ke helft van het dorp, die in zijn geheel
aanwezig was in het schip van de kerk,
een ongelooflijk visioen, dat voor eeuwig
en altijd in de heiligengeschiedenis van
Bretagne gegrift was. Ze zagen hoe de
kerstman zelf de kerk binnenstormde. Met
grote passen ging hij naar de kribbe. Daar
schoof hij zijn wattenbaard opzij, hij
knoopte zijn rode tabberd los en gaf het
kindeke Jezus gul de borst, waarop het
opeens stil was.

Michel Tournier

HET JAAR 

VAN DE EIKEL

Nee, we gaan het niet over onze mannen

hebben... Dat is niet kies in de kersttijd.

We gaan het hebben over de echte

eikels, ze zijn namelijk met miljoenen

– en met veel geraas – tegelijk van de

bomen gevallen. Glimmend, beige

bruin, met soms nog een petje op.

De eekhoorns zijn helemaal gek van
vreugde en slepen zich wild om hun win-
tervoorraad veilig te verstoppen. Niet dat
ze veel concurrentie hebben tegenwoor-
dig. Vroeger wel, toen dronken de mensen
eikelkoffie. Wie kan zich dat nú nog her-
inneren? Nu drinken we Senseo-koffie en
spannende oriëntaalse theetjes.
Vorig jaar, en menigeen is dat wellicht
vergeten, vielen er ontelbare beukennoot-
jes van de bomen, met hun houten bloe-
metjes eromheen, nootjes met een hoog
oliegehalte en ook al zo heerlijk voor de
eekhoorntjes en andere dieren. De eek-
hoorns gedijen goed. De vogels trouwens
ook.
De natuur. We zijn er allemaal vol van. De
kranten staan er bol van. 
Waterhuishouding, klimaatveranderingen,
warm, nat, te warm, te koud. De natuur...
toch ook zo lief en goed, vooral in de ach-
tertuin. Maar die natuur kan ook zo
wreed zijn en gevaarlijk. Lijkt op ons
mensen... We zitten ’s avonds gezellig met
ons kopje ‘van het een of ander’ naar de tv
te kijken hoe op het scherm ons de angst-
aanjagende krokodillen worden getoond,
en gieren kleine lammetjes verscheuren.
Ver weg van ons bed hoor. Wij mensen
fileren overigens ook alles wat los en vast
zit, wat pootjes en een snavel heeft, en een
bonten huidje om de nek vinden wij ook
best prettig. En wij Blaricummers doen
ook gewoon lekker mee, wij, dat piepklei-
ne dorpje, stipje op de aardrijkskunde-
kaart, daar kan je ook heel wat ‘natuur-
lijks’ zien als je even oplet.
Op een waterkoude januarimorgen zit er
een groot boos beest, een hongerige
havik, alert tot in de puntjes van zijn vleu-
gels... te zitten op iets... Doodstil, grote
onbewegelijke bruine ogen... Wat doet hij
daar? Wim T. Schippers kan nog zoveel
drammen over het niet eten van KIP, deze
havik had er geen boodschap aan. Hij at
gewoon KIP. Gestolen nog wel. Hij zat
daar en plukte zorgvuldig de veren, die hij

in een krans om zich heen legde, en met
veel genoegen lepelde hij dat kippenbeest
op. Duidelijk een stuk natuur, net als wij.

En is dat nu een kerstgedachte? Ja en nee.
Ook wij zijn een stuk natuur, alleen met
nogal wat hersens, die we best goed kun-
nen gebruiken. Moeten gebruiken ook.
Voor vrede. Voor liefde. Voor vergevings-
gezindheid. Vooral ook voor dankbaar-
heid. Volgend jaar zit er weer iets anders
aan de bomen, of groeit weer iets moois
rondom ons heen. En dan zijn we toch
weer blij, misschien zelfs eventjes tevre-
den, net als die eekhoorns met hun eikel-
tjes in 2006.

Aty L.S.

omheen komen staan – werd er gewed
hoeveel rondjes het ding op één blokje
zou rijden. Inzet, de enkele goede wijn-
fles, die oma nog overhad na het overlij-
den van haar drankminnende inwonende
broer, oom Hein. Oma wist van niets.
Merkte niets. Wie de fles won weet ik niet
meer. Ik was alleen bezorgd dat mijn
autootje het niet zou overleven. Het werd
een gedenkwaardige avond met een hoop
gejoel. Toen we naar huis gingen klonken
buiten, in de heldere sterrennacht, de mid-
winterhoorns. Ik hield mijn autootje vast-
geklemd onder mijn arm. De blokjes
waren op. Voor altijd. Het autootje kwam
uit Engeland. 

Sybert Blijdenstein

NEEM DE TIJD

Ieder mens heeft, vroeg of laat, jong of

oud, iets met drie bejaarde oude man-

nen, met lange witte baarden te maken

gehad, die een rol in zijn of haar leven

hebben gespeeld.

De eerste is Sinterklaas met z’n mooie
rode mantel en z’n mijter en... die lange
witte baard. Als hij binnenkwam met zijn
staf en het ‘grote boek’ waar alle hebbe-
lijkheden en onhebbelijkheden in stonden,
imponeerde hij altijd en de kleinsten
keken in spanning en een beetje bang naar
hem op.

De tweede is de Kerstman met zijn, op een
rode slaapmuts lijkende, muts en lange
witte baard. Het contact was heel anders.
In warenhuizen en/of verenigingen was hij
beleefd en vriendelijk en al die kerstca-
deautjes die hij gul uitgaf ‘deden het’,
want dat was het voornaamste. 

De derde is Vadertje Tijd. Maar die zag je
alleen op afbeeldingen of als een beeldje.
Die hield met allebei z’n handen de grote
zandloper vast. Op oudejaarsavond, pre-
cies klokslag twaalf draait hij de zandlo-

per om, en de fijne zandkorreltjes lopen
dan door die kleine opening in het glas
van boven naar beneden. Dat duurt 365
dagen en nachten en om de vier jaar zelfs
366. 
Heeft u misschien nog zo’n kleine zandlo-
per ergens in een hoekje van een keuken-
kastje staan? Meestal gebruikt bij het
koken van eieren. Daar moest je dan bij
gaan zitten en afwachten en geduld heb-
ben. En blijven kijken naar de korrels.
Soms werd je daar ongeduldig van: “Is dat
ding nu nog niet leeg?” dacht je dan. Geen
idee dat het maar drie minuten waren. Nu
hebben we eierwekkers, die rinkelen wel
en dus kun je in die tijd nog gauw, gauw
wat anders doen. In dit jachterige leven
waarin we ons niet meer de rust gunnen
om eventjes te wachten. We zouden al die
wekkers maar eens weg moeten doen en
de zandloper weer in ere herstellen! Door
daar naar te kijken en door de stilte, valt er
even wat spanning van je af. Zo krijg je
even een ander gevoel van ‘tijd’.
Op menig mooie, in stijl aangelegde, tuin
staat op een strategische plek een grote
zonnewijzer. Er is misschien niet eens aan
gedacht dat je rekening moet houden met

de stand Noord - Oost - Zuid - West omdat
die anders in ’t geheel niet functioneert.
Weet u wel hoe zo’n zonnewijzer werkt?
Ook al staat die op nog zo’n mooie plek in
de tuin? Gunt u zich wel eens de tijd om
die eens af te lezen? Welk uur het is?
Geen mens op de wereld kan de tijd ver-
anderen. We moeten ons erbij neerleggen,
in alle rust, die we kunnen opbrengen.
Dan geef je ook een andere dimensie, en
ook betekenis, aan het woord TIJD.
Probeer het toch maar eens. Het zal u
goed doen. Er valt iets van je af, en mis-
schien tilt de zonnewijzer dan een tipje op
van de sluier van wat ‘eeuwigheid’ is.

Ada Keizer

EEN ZUCHT VAN

VERLICHTING

In het begin was er niets. Helemaal

niets. Alleen de stilte weerklonk tussen

de grenzen van het lege en donkere

oneindige heelal. Zelfs God was er niet,

en dat beviel hem helemaal niet. Het is

immers geen lolletje om niet te bestaan.

Zo zweefde hij door de stille duisternis,

tobbend over zijn eigen afwezigheid en

broedend op een plan om zichzelf te

scheppen. Hij kwam er niet uit.

Hij krabde zich achter zijn niet bestaande
oren en toen hij die voelde, besefte hij
opeens dat hij een geluid moest maken om
leven in deze lege brouwerij te blazen. Bij
dit idee alleen al gaf hij een zucht van ver-
lichting. Gedragen door de lucht van zijn
adem weergalmde zijn zucht door de kos-
mos, echode zoemend langs ruimtelijnen
totdat er draden van trillend licht ontston-
den. Gonzend reisden de kleuren kriskras
door de ruimte en lieten lange sporen na,
spetterden uiteen tegen de buitenkant van
het heelal om zich juichend in regenbogen
en fonkelende hete lavastromen weer in
het centrum van de oneindigheid te stor-
ten. Het licht werd vloeibaar en droop
overal heen waar het gaan kon. Het weef-
de water en wolken, waaronder hun nat-
heid stolde tot een stevige grond waarop
hun brandende golven zich stortten in een
onophoudelijk applaus. Zo werden uit
Gods eerste zucht de sterren en de aarde
geboren, en al wat leeft. En God was
tevreden, want eindelijk bestond hij.

En ook de mensen waren tevreden omdat
ze bestonden. In elke baarmoeder werd de
schepping in versneld tempo herhaald,
zodat iedereen zich bewust was van het
eerste geluid als eerste herinnering. De

mensen wisten waar ze vandaan kwamen
en als ze stierven was hun gehoor het laat-
ste dat overbleef opdat het hen herinnerde
aan hun oorspronkelijke bestemming,
waar begin en einde samenvielen in een
tijdloos eeuwig moment. Sommigen
waren echter zo blij dat ze bestonden, dat
ze helemaal vergaten dat ze eigenlijk niet
bestonden. Overenthousiast begonnen ze
zichzelf op de borst te kloppen. Net als
God zelf trouwens, die uiterst zelfvoldaan
was over het wonder dat hij had verricht
door zomaar iets uit niets te scheppen,
zichzelf tot leven te wekken. Zo boven, zo
beneden. Geen wonder trouwens, want
wat was God anders dan het geheel der
schepping zelf? En wat waren de mensen
anders dan stukjes gestolde God? Zelf
was hij voldaan, maar de mensen waren
zelfvoldaan en begonnen zichzelf steeds
beter te vinden. En van het een kwam het
ander en voor God het in de gaten had
waren de mensen elkaar al in de haren
gevlogen. Want tja, als je bestaat dan wil
je ruimte hebben, en respect, en eer, en
geld, en voor je het weet ook grasmaaiers,
vliegtuigen en granaten. Dat hoort nu een-
maal bij een al of niet bestaand ik, en
zoiets kan natuurlijk nooit goed aflopen.

De mensen vergaten wie ze waren en ver-
loren zo hun ziel. Iets waar ze liever niet
aan herinnerd wilden worden, want dan
zouden ze weten dat ze eigenlijk niet
bestonden, niet meer waren dan een zucht
van God. En dan zouden ze nergens meer
zijn, niemand meer zijn, en dat vonden ze
toch een beetje eng. Ze deden dan ook van
alles om die gedachte uit hun hoofd te zet-
ten. Ze gingen roken en eten, werken en
zweten, alleen om te vergeten. God kon
dan ook niet anders dan ze af en toe wak-
ker te schudden uit hun gedroom over
eigen ikjes. Sommigen waren echter zo
verslaafd aan zichzelf dat ze rampen en
oorlogen nodig hadden om wakker te
worden. Maar bij anderen waren ziektes
en ongelukjes al voldoende om hun
domme identificaties met zichzelf weer
los te laten. En gelukkig waren er ook
mensen die zelfs al van het geluid van de
stilte wakker werden. Omdat God wilde
dat iedereen op zo’n vredige en zoete
manier zou ontwaken, wikkelde hij de
stilte in geluiden en beelden. En sinds die
tijd vertelt de mooiste muziek over stilte,
en herinnert het zwijgende kaarslicht aan
het tijdloze waarin alle wezens eindelijk
weer één, onsterfelijk en vrij zijn.

Satyamo Uyldert

‘t Singerweitje

sbBijvanck: ‘t Grachtje
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OLIEBOLLEN

Begin jaren zestig was de woningnood

zo mogelijk nog groter dan nu. Als je

wilde trouwen – samenwonen was

schandalig, en dus not done – ging je

inwonen bij je ouders of je zocht, zoals

ik, inwoning bij een alleenwonende

oude dame.

Aan een van de kaden in het centrum van
Amsterdam huurden we op één hoog een
vrij grote achterkamer van een ‘kamer en
suite’, met gebruik van keuken en toilet.
Een douche was nergens te bekennen, dus
zaten we iedere vrijdagavond in een dam-
pend badhuis op onze beurt te wachten.
Om ondertussen vanuit de bezette dou-
chehokjes getrakteerd te worden op luid
galmende liederen van de, zich een René
Froger wanende, badderaars.
Zoals gezegd was de kamer een deel van
een ‘en suite’, en daardoor met slechts
twee schuifdeuren gescheiden van de
woonkamer van onze hospita. U begrijpt
dat stilte was geboden, temeer daar we er
ook sliepen. Het scheelde dat we allebei
fulltime werkten en in de weekenden vaak
onze ouders bezochten in het Gooi. En
dan het koken! Iedere avond na mijn
werk, met vaak in mijn tas twee heerlijke
paardenbiefstukjes, klopte ik op de
kamerdeur van mijn verhuurster en over-
legden we wie wanneer zou mogen koken
(mijn man kookte nooit, ook dat was not
done).
We waren er in oktober ingetrokken en de
feestdagen naderden. Ik had natuurlijk
jarenlang gezien hoe mijn moeder de
heerlijkste oliebollen bakte en ik besloot
dat ik dat ook wilde gaan proberen. Ik
kocht meel, rozijnen, krenten, sukade en
vooral niet vergeten gist en olie. Op oude-
jaarsmiddag begon ik alles bij elkaar te
gooien en roerde met een lam wordende
hand – mixers bestonden toen nog niet –
net zo lang tot ik een glad deeg had.
Daarna werd de pan met deeg met een
theedoek eroverheen dicht bij de kachel
gezet om het langzaam te laten rijzen. En
dat was altijd weer afwachten. Zou het
omhoog willen komen of niet? Gelukkig
lukte het, en toen het deeg bijna over de
rand heen liep begon ik in de keuken met
geopende ramen de olie op te warmen. Nu
nog even weten hoe heet de olie dan moet
zijn. Ik had geleerd dat als een licht blau-
we walm boven de pan verscheen de juis-
te temperatuur was bereikt, maar ik vond
het toch best spannend. Toen ik dacht die
blauwe gloed te zien pakte ik twee eetle-
pels, schepte een dotje deeg uit de pan en
liet het in de hete olie zakken. En hoera,
het vet siste, het deeg vormde zich en het
leek er inderdaad op dat ik oliebollen aan
het bakken was. Enthousiast bakte ik en
bakte ik. 
Toen het beslag op was had ik twee scha-
len vol en besloot ik er één aan mijn hos-
pita te brengen. Ik wandelde de lange
gang in en klopte aan het eind daarvan aan
haar deur. Ze deed open en stralend hield
ik haar de schaal voor met de woorden:
“Ik heb net oliebollen gebakken en deze
schaal is voor u.” Nou, ik zal haar reactie
niet gauw ver-
ge ten .

Eerst
trok een
glimlach over haar gezicht. Toen snoof ze
nadrukkelijk, haar mondhoeken trokken
naar beneden, haar lippen knepen samen
om daarna met een zuur pruimenmondje
te zeggen: “Alles goed en wel, Conny,
maar dit hebben wij niet afgesproken. Het
gebruik van de keuken houdt niet in dat je
mijn keuken in de olielucht zet.”
Helemaal afgebluft staarde ik haar aan,
mompelde een excuus en maakte me uit
de voeten, waarbij ik omkijkend zag dat
ze wél mijn heerlijke schaal met oliebol-
len mee naar binnen nam. 
Teruggekeerd in mijn kamer at ik eerst
ietwat gefrustreerd vijf oliebollen en ging

CONTACT-

GESTOORD

Ken ik u niet ergens van? Zo ja: sorry!

Mijn welgemeende excuses! Ik ken het

namelijk allemaal niemeer bijhouden.

Als u nou gewoon binnen de juiste con-

text verschijnt, lukt het me nog wel aar-

dig. Dus aspergeklanten ín de boerde-

rijwinkel, ouders óp het schoolplein,

buren van buren bíj hun eigen huis,

kerstbomenkopers óp de akker, ex-

klasgenoten óp reünies en vrienden van

vrienden bíj die vrienden.

Een mens kan maar een beperkt aantal
kennissen kennen. En ik ben inmiddels
vér over die limiet. Toen we in 2001 de
aspergekwekerij van mijn vader overna-
men, heb ik me niet gerealiseerd hoeveel
extra mensen je daardoor leert kennen.
Alleen al op de moederzaterdag krijg ik
zo’n vierhonderd mensen in de winkel. En
die kennen mij zonder uitzondering beter
dan andersom. En via je schoolgaande
kinderen krijg je er weer honderden klei-
ne en grote kennissen bij. Ik fietste laatst
van school naar huis en toen heb ik onder-
weg tien keer “hoi” of “goedemiddag”
geroepen. Dat is een stukje van vijfhon-
derd meter en ik tel de mensen op en naast
het schoolplein niet eens mee. Mijn pro-
bleem is dat ik maar van de helft van die
mensen de naam en achtergrond kan ople-
pelen. Van de andere helft weet ik alleen
maar dat ik ze beter zou moeten kennen.
Misschien merkt u in een gezellig gesprek
met mij niet eens dat ik zo moet nadenken
waar ik u van ken, want ik moet tot mijn
schande bekennen dat mijn trukendoos
inmiddels behoorlijk uitgebreid is. Maar
regelmatig val ik door de mand, en een
paar keer per jaar hardhandig. En ik
bedoel het echt goed, dus vandaar:
SORRY!

En ach... de tijd. Die helpt ook niet mee.
In mijn grijze spons is de afdeling ‘herin-
neringen lagere school’ al zo goed als
onbereikbaar, en bovendien: hoe meer
nieuwe kennissen, hoe minder ruimte
voor de bekenden. Omdat ik me schaam
voor mijn vermeende desinteresse ga ik af
en toe het dorp uit. Maar dan kom je
alleen al bij de Hema in Huizen weer drie
bekenden tegen, waarvan ik gelukkig alle
namen én achtergronden wist. Waaronder
Sybert, die je overhaalt een stukje voor
‘hei & wei’ te gastschrijven. Bij deze dus.
Kan ik gelijk van de gelegenheid gebruik
maken voor het plaatsen van een oproep.
Wil iedereen die mij kent in vervolg een
naambordje dragen als hij (m/v) mij bui-
ten de juiste context tegenkomt? Want ik
word er contactgestoord van, zoveel aar-
dige kennissen.

Mariëlle Bakker

toen zitten lezen. Na ongeveer drie kwar-
tier begon er heel lichtjes een bepaalde
niet lekkere geur mijn neus binnen te drin-
gen. Na vijf minuten wist ik het zeker.
Mijn hospita was zuurkool aan het koken.
Nu ja, dat kan, maar toen de geur na enige
uren nog steeds onze kamer binnendrong
en vervolgens overging in een aanhouden-
de lucht van zuurkool die aanbrandde,
begon ik toch te denken aan een soort
wraakoefening. 
Enfin, de hele oudejaarsavond hebben we
met open ramen, in dikke jassen gehuld, in
bed onder de dekens doorgebracht. Dat had
ook wel iets, maar het gekke is dat ik
nadien nooit meer oliebollen heb gebakken
en ook nooit meer zuurkool heb gegeten.

Conny Rector

ACH, DEZE TIJD...

In oktober lagen ze alweer in de tuin-

centra en diverse andere winkels: de
kerstaccessoires! Met temperaturen ver

boven het gemiddelde voor de tijd van

het jaar, probeerde men je op zo’n

manier vast in kerststemming te bren-

gen, maar bij mij persoonlijk lukte dat

echt niet. Met eerst nog Sinterklaas in

aantocht, ben je daar toch nog niet aan

toe, of wel?

Wanneer je ’s avonds over straat gaat, in
het donker, brandt er al best veel verlich-
ting en dat lijkt ieder jaar wel meer te wor-
den. Tuinen en gevels worden steeds meer
versierd. Hoe meer en fantasierijker, hoe
mooier vinden degenen die hieraan mee-
doen. De kranten staan er ook al vroeg vol
van: kerstdiners, zo spoedig mogelijk
reserveren, want vol is vol. Dus: wees er
maar snel bij, wanneer je buitenshuis wilt
gaan eten. 

Je hoeft niet van voor de 2e wereldoorlog
te zijn om je ook andere tijden te herinne-
ren; veel meer ingetogen. Niet zo veel
verlichting buiten, maar veel meer in huis.
De kaarsen die brandden en zo lekker
zwart konden roeten, de kerstboom met
echte kaarsjes, waar uit veiligheidsover-
wegingen een emmer water onder stond
om te kunnen blussen wanneer een kaars-
je te ver was opgebrand en de tak had
vlam gevat. Je zat dus voortdurend op te
letten en de boom was alleen verlicht
wanneer je in de buurt was. Kan het me
nog goed herinneren; vooral niet in de
buurt van de kerstboom spelen, want dat
was te gevaarlijk. Je was er echt mee
bezig. 
Of toch maar deze tijd van kunstkerstbo-
men en elektrische kaarsjes, die zelfs kun-
nen knipperen; veelal gekleurd (leuk voor
de kinderen) of lichtsnoeren met beertjes
of andere figuren. Wel zo veilig. Wat je
ook steeds meer ziet zijn hele dorpjes,
compleet met schaatsbanen en treinpar-
cours. Je hoeft alleen maar een schakelaar
in te drukken om alles tegelijk te laten
branden en hebt er verder geen omkijken
meer naar! Zingende kunstkerstmannen
en rendieren; je kunt zo gek niet bedenken
wat er allemaal in deze tijd te koop wordt
aangeboden. 
Er worden zelfs ‘lichttochten’ georgani-
seerd, om feestelijk verlichte dorpjes te
gaan bekijken. Best leuk om te zien hoe-
veel werk die mensen ervan hebben
gemaakt, maar in hoeverre heeft dit alle-
maal nog met het echte kerstgebeuren te
maken?
Wanneer de Wijzen uit het Oosten destijds
zoveel verlichting hadden aangetroffen,
hadden ze de Ster misschien helemaal niet
nodig, of toch om de weg te wijzen, want
een navigatiesysteem was in die tijd nog
niet uitgevonden.
Met een ticje nostalgie kijk ik terug naar
vroeger, toen op kerstavond de kerstboom
werd opgetuigd, die dan ’s morgens, op
Eerste Kerstdag stond te stralen en zo
lekker rook! Glunderende kinderogen,
waar de lichtjes van de kaarsjes in weer-
kaatsten!
Heel vroeg uit bed om met z’n allen te
ontbijten, met veel kaarsjes op tafel en
daarna naar de kerk, waar van dat prachti-

“TIJD, HET ENIGE

DAT JE HEBT...”

Niemand weet precies waar een

Nederlandse zwaluw zijn winter in

Afrika doorbrengt, wel weten we dat ze

een tocht van ruim 6000 km afleggen,

op twee vleugeltjes en een paar gram

vet als brandstof. Vele miljoenen trek-

ken ieder najaar naar dit werelddeel en

gelukkig komen er ook heel veel weer

terug in het voorjaar.

Ze moeten wel, want hun prooidieren zijn
in de winter hier onbereikbaar. Maar hoe
weten ze dat? Wij weten dat licht en don-
ker voor de vogels tijdseenheden zijn.
Verder kennen ze het seizoensritme. Maar
het blijft toch een mysterie hoe ingenieus
zij met ‘tijd’ omgaan. Tijd is ook ons kapi-
taal, ons individuele vermogen. We vin-
den dat de tijd schaars is geworden. Is dat
wel zo? Hebben we de tijd zelf niet tot
schaarste verklaard? Toen de creatieve
mens zich steeds meer met techniek
begon te omringen, liet hij zich pressen tot
een leven waarin hij niet langer zelf kon
bepalen hoe hij zijn tijd indeelde. Terwijl
je juist in een creatieve omgeving gemak-
kelijk iets leert, je een stimulans krijgt om
goede dingen te doen. Tijd is bepalend
voor de kwaliteit van ons leven. Kunnen
we de tijd ‘tegenhouden’ om het eeuwig-
heidsbesef terug te krijgen? De persoon-
lijke tijd is van onszelf. Je kunt ze gebrui-
ken en ervaren hoe je zelf wilt. Niet slecht
om af en toe een kluizenaar te zijn, tijd
nemen om te denken. Want het kost tijd
om over tijd na te denken. Er is zelfs al
een beweging opgericht: “Tegen de tiran-
nie van de tijd”, zij wensen een ‘tijdloos’
bestaan, de tijdklok van het menselijk
lichaam moet als basis voor het bestaan
gelden. En niet te vergeten de frisse den-
ker Bas Haring, die als filosoof populair-
wetenschappelijke programma’s verzorgt
o.a. op de tv en er ook steeds op hamert en
je aanmoedigt om vooral zelf te denken en
na te denken en niet zo onnadenkend met
alle ‘tijden’ mee te waaien.

Tijd is geweldig, tijd is uniek. Voor 2007
wens ik u toe dat u ingenieus, net zoals die
zwaluw, met de tijd om leert, kunt en blijft
gaan.

Corryn de Vrieze

DE KLEUR VAN

HET KERSTFEEST

Er is geen feest in het hele jaar waarbij

we onze huizen zo versieren als bij het

kerstfeest. We brengen van binnen en

van buiten allerlei versieringen aan. We

zetten zelfs midden in de huiskamer een

boom die ook weer versierd wordt.

Soms zetten we er een grote of kleine

kerststal bij die ook is opgesierd met

kleurige figuren.

Allerlei kleuren verhogen de feestvreug-
de. Verlangen we diep in ons hart naar een
wit kerstfeest met veel sneeuw en fonke-
lende sterren, binnen in en rondom het
huis moet het er toch wel wat kleurrijker
uitzien. Welke kleuren voeren daarbij de
boventoon?
Zal het rood zijn omdat het zo warm aan-
voelt of houden we liever van de goud-

kleur? Er zijn zelfs nu ook kerstballen die
bedrukt zijn met een fluwelen print en het
schijnt dat er naast het groen van de kerst-
boom er nog andere groene decoratiearti-
kelen in opgang zijn gekomen.
Zelfs het zwart van de feestkleding maakt
deel uit van de kerstversiering. Het zal dus
moeilijk zijn om een specifieke kleur aan
te wijzen die zich leent om de feestvreug-
de van het kerstfeest uit te drukken. Wel is
het duidelijk dat het veelkleurig kan zijn
en het liefst in felle combinaties. Binnen
de chique van kerstbomen met één kleur
ballen, mat of glanzend, kan er ook met
allerlei kleurencombinaties worden
gewerkt. Kenners hebben al geconstateerd
dat voor dit jaar groen, maar ook zwart

gecombineerd wordt met het aloude rood

en goud.
Natuurlijk zal ieders persoonlijke smaak
wel een rol spelen bij het uitzoeken en
bepalen van de juiste kleur of een combi-
natie van kleuren. In ieder geval zullen de
kleuren kunnen zorgen voor een feestelij-
ke warmte bij een wit besneeuwd en koud
kerstfeest. 

Jan Willems 

ge kerstgebeuren werd verteld. De
geboorte van Hem, die al die feestverlich-
ting niet nodig had; Hij was immers zelf
Het Grote Licht! 
KERSTMIS, zoals het gelukkig nu ook
nog, hoewel in mindere mate, wordt
gevierd.
Ach, deze tijd... misschien dat onze kin-
deren dat later ook zullen zeggen en met
liefde praten over Kerstmis, zoals zij het
vroeger beleefden. Wie weet...

Tiny de Wit

Altijd Bloemen
Christiane Calis                        Jelle Hoekstra

Dorpsstraat 9 d, 1261 ES Blaricum
06-55176039    mobiel    06-24815059

tel. 035-5315703    fax 035-5381680    e-mail: info@altijdbloemen.nl

OPA OUD? 
(ingezonden brief)

Met de Kerst ga ik altijd een paar uur-

tjes op bezoek bij mijn grootouders. Bij

een kopje koffie en een dennenkoek

kom ik aan de praat met mijn 85 jaar

oude opa. Ik vraag hem wat hij van het

oud worden vindt. Opa is een kwieke

man, die wel eens wat pruttelt en knort,

maar die zich verder nog erg jong voelt.

Oma wijst hem er regelmatig op dat ook
aan hem de tand des tijds niet voorbij gaat,
maar daar is hij het niet mee eens. Ons
gesprek ging als volgt. Opa: “Ik ben niet
oud. Helemaal niet. Hoe kom je daarbij?
Ik voel me nog net zo jong als vroeger.
Maar, het valt me wel op dat alles wel ver-
der weg is dan vroeger. Ze maken de stra-
ten langer. Voor meer huizen, zeggen ze.
Het is daardoor een stuk verder naar de
brievenbus op de hoek.  En ze hebben in
de straat een lichte heuvel gemaakt. Ik heb
het trouwens opgegeven me te haasten
naar de bushalte, omdat de bus toch steeds
eerder vertrekt. Nieuwe dienstregelingen.
Bovendien zijn de bustreden een stuk stei-
ler geworden. Nieuwe bussen. Heb je ook
gemerkt dat ze de ‘hei & wei’ en de
Laarder Courant de Bel in een kleinere let-
ter drukken? Het heeft geen zin om
iemand te vragen ze hardop voor te lezen,
want iedereen om me heen praat tegen-
woordig zó zacht, dat ik het nauwelijks
kan verstaan. Ook met de mode is het
merkwaardig gesteld. De kleding wordt
veel krapper gemaakt, vooral rond het
middel en de heupen. Ik kan bijna niets
meer vinden dat nog past bij mijn slanke
figuur. Raar, ook de mensen om me heen
veranderen, ze zijn veel jonger dan ik, toen
ik nog zo jong was. Aan de andere kant
zijn mensen van mijn leeftijd een stuk
ouder geworden, dan ik nu ben. Gisteren
kwam ik na lange tijd je tante Miep weer
eens op straat tegen en die was zó oud
geworden dat ze me niet eens meer her-
kende. Ik moest haar eerst vertellen wie ik
was. En vanochtend, bij het opstaan – ik
moest nog aan dat arme mens denken –
zag ik mezelf in de spiegel en zag dat de
spiegels van nu zijn ook niet meer van
zo’n goede kwaliteit zijn als vroeger. Nee,
echt ouder ben ik niet geworden.
Bovendien is mijn geheugen nog  goed. Of
niet soms, Peter?” “Sorry opa, ik ben
Henk.” “Nou ja, op z’n verjaardag mag
senior toch wel eens iets vergeten?” “Maar
opa, het is Kerstmis…”

P. KaasbergL.W.R. Wenckebach

PvR



Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Jan en André Visser
LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers, Kachels,
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzoom 29
telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

de Specht
Boom-, en 

Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon  035 - 531 02 09

B.g.g  035 - 694 73 53

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Siertuincentrum Calis
TUINAANLEG EN ONDERHOUD

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

• Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
• Kamerplanten, snijbloemen en boeketten

• Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort

Dorpsstraat 8 - 1261 ET  Blaricum
Tel. (035) 531 79 98

e d e l s m i d  -  j u w e l i e r

Fritz
Hörl

de “Briljant” versierder van ‘t Gooi ARMARIUM
Meubelmaatwerk
van ontwerp tot 
uitvoering

Interieur

Restauratie
van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

Winkels
Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Werkplaats
Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon
06 50692151
06 55867534
035 5266863

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend 

Zaterdag 17.00 uur en

zondag 11.00 uur

Eucharistieviering of
Woord en Communieviering. 
Zondag 17 december

Kindernevendienst.
Door de week: 

donderdag 19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:

Donderdag 14 december 19.15 uur

Viering van bezinning en inkeer ter 
voorbereiding op Kerstmis.
Zaterdag 23 december 17.00 uur

Woord en Communieviering.
Zondag 24 december

Geen viering in de ochtend.
KERSTAVOND 19.15 uur

Dienst voor de kinderen op Kerstavond 
m.m.v. het Kinderkoor. Tijdens de 
dienst mogen de kinderen een 
(liefst zelfgemaakte) versiering in de 
kerstboom hangen.
23.00 uur Kerstnachtmis 

m.m.v. het Gemengd Koor St. Cecilia.
Maandag 25 december

HOOGFEEST VAN KERSTMIS

11.00 uur Eucharistie 

m.m.v. het koor Timeless.
15.30 uur Kindje wiegen 

Liedjes zingen rond de kerststal met 
de allerkleinsten.
Dinsdag 26 december 10.00 uur

Viering van de Tweede Kerstdag.
Zaterdag 30 december 17.00 uur

Woord en Communieviering.
Zondag 31 december

OUDJAAR

11.00 uur Oecumenische viering in
Laren (géén viering in Blaricum).
Maandag 1 januari 2007

NIEUWJAAR

11.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 7 januari  11.00 uur

Driekoningen viering met na afloop
Nieuwjaarsreceptie van de parochie
In het Vitusgebouw.
Voor verdere informatie:

Zie informatiebord bij de hoofdingang 
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije, 
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. 
Tel.: 035-53 83153. 
E-mail: stvitusblaricum@hetnet.nl.

Venenweg 3, 1261 HX Blaricum

Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021

‘t Draadje
Uw kleding in topvorm!

Kleding verstel- en herstelwerk

Bellen kan altijd (behalve zondag)

Tel. (035) 692 1876  Mob. (06) 128 54070

Open: di. wo. do. 13.00 uur-18.00 uur

Verder alleen op afspraak.

Christine Noordanns

Fok 16, 1276 HW Huizen

Graag tot ziens!

DORPSAGENDA

DE TIJD TE LIJF

De tijd te lijf 
met onzinnig wrede wapens
met coole rappende kreten 
met satellieten in ’t heelal.

De tijd te lijf 
met een verhaal uit een oud boek,
– en zij gingen haastig
en vonden Maria en Jozef 
en het kindeke liggend in de kribbe –.

De tijd te lijf, 
niet met vrome betweterij,
niet met vals sentiment, en
niet met aandoenlijke liederen.

De tijd te lijf 
met lichaam en geest in gebed.
In het begin was er alleen het woord.
Alle dingen zijn door het woord geworden.
Door het woord kwam het leven 
en het leven werd het licht in de mens.

De tijd te lijf
gaat het levende woord, 
in het leven en het sterven.
Ik weet dat ik nu zwijgen moet.
Mijn God, kom ook in mijn hart
en ga ook voor mij de tijd te lijf.

(vrij naar Elisabeth Wijnands)

Zondag 17 december 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Vrijdag 22 december 20.00 uur

Kerstconcert (zie Dorpsagenda).
Zaterdag 23 december 19.00 uur

Kinderkerstfeest met Kerstmusical,
opgevoerd door de kinderen.
Zondag 24 december 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 24 december 16.00 uur

Extra opvoering van de Kerstmusical
door de kinderen.
Zondag 24 december 22.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Kerstnacht m.m.v. Kerstprojectkoor
o.l.v. Anton Helmink. 
Maandag 25 december 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Kerstochtend gezinsdienst
m.m.v. muzieksolisten.
Zondag 31 december 11.00 uur

in de St. Jansbasiliek te Laren

Mw. Ds. J.C. van de Putte, Eemnes
en Pastor J. Vriend, Laren.
Oecumenische Oudejaarsviering
voor Blaricum, Eemnes en Laren.
Zondag 31 december 19.30 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Oudejaarsdienst m.m.v. muzieksolist.
Maandag 1 januari 2007

Nieuwjaarsdag: geen dienst in de
Dorpskerk.
Zondag 7 januari 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 14 januari 10.00 uur

Drs. J. Greven, Blaricum.
Zondag 21 januari 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 28 januari 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Afsluiting Bijbel Schoolweek.
Zondag 4 februari 10.00 uur

Prof. Dr. M. den Dulk, Alphen aan den
Rijn.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas 
(0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). 
De jeugdkapel voor jongeren van 12-18 
jaar komt éénmaal in de 14 dagen bijeen 
in De Blaercom. Zie ook: 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

KERSTACTIVITEITEN

Blaricumse kerstbomen: uitzoeken op
de akker, bij Mariëlle Bakker en Sacha
Knoop, ingang Zandpad tussen
Naarderweg 44-46, t/m zaterdag 23
december van 10.00-17.00 uur. Open op
woensdag, vrijdag, zaterdag én zondag.
N.B.: dus gesloten op maandag, dinsdag
en donderdag!
Kerstmarkt De Malbak: op vrijdag 15
december a.s. Tafels huren voor verkoop
van zelfgemaakte artikelen? Info: De
Malbak, De Maten 1a, tel. 5262902.
Kerstconcert in de Dorpskerk: op vrij-
dag 22 december om 20.00 uur (deur open
19.30 uur) door Het Blaricums Gemengd
Koor met Christmas carols. Ook samen-
zang. Oude kerstgedichten door ds. Jan
Rinzema. Piet Leyendekkers, trompet en
Wybe Kooijmans (Grote Kerk Naarden),
op ’t Flentrop-orgel. In de pauze: glüh-
wein en kersenbonbons. Toegang vrij. 
Kerstmusical in de Dorpskerk ‘Op zoek
naar het licht’ op zaterdag 23 om 19.00
uur en zondag 24 december om 16.00 uur,
voor jong en oud. O.l.v. regisseur Rob
Numan, door 50 (!) kinderen. Ook om
mee te zingen. Info: Mieke Bleys, tel.
5384674. 
NIEUWJAARSRECEPTIE: 

op 3  januari om 19.00 uur in het gemeen-
tehuis. Tevens de verkiezing van de
Vrijwilliger van het jaar 2006. 
EXPOSITIES

Greet Dekker-Sluis (Blaricum): t/m 21
december acryl- en olieverfschilderijen in
Medisch Centrum Bussum-Zuid, Piet
Heinlaan 50 te Bussum. Openingstijden:
werkdagen 9.00-12.00 uur en 13.30-17.00
uur. 
Gemeentehuis Nederheem: t/m 5 januari
werk van Margot Pistor (beelden) en
Marijke van Melle (schilderijen en teke-
ningen). Tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis. Info: tel. 5399575,
www.blaricum.nl. 
Galerie De Vlierhove, Blaricum: geslo-
ten t/m januari 2007. Info: tel. 5383736,
www.vlierhove.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m
14 januari ‘In de ban van Siberië’ met
werk van Carla Kleekamp (etsen, schilde-
rijen), Mieke Pontier (glas en keramiek),
Eric Dussot en vier Siberische kunste-
naars. Van 28 januari t/m 4 maart ‘De
Betovering van Toscane’, aquarellen van

Piet Lap en beelden van Annette Jalilova
en Peter Hiemstra. Info: www.galeriebian-
calandgraaf.nl.
Torenhof: tot 8 januari ‘Oud Blaricum
nu’ schilderijen van Han Schoon.
Janknegt Fine Art: t/m 16 december
expositie ‘Caféscènes in en om Blaricum
en Laren’, figuratieve houtskool- en pas-
teltekeningen van Gerbrand Volger. Brink
2b, Laren. Info: Justine de Klerk-
Janknegt, tel. 06-53344885.
Singer Museum, Laren: t/m 7 januari
2007 ‘Loving Art, de William en Anna
Singercollectie’. Hart Nibbrig, Singer
Solo t/m 4 maart 2007. Info: www.singer-
laren.nl, tel. 5393950.
DIVERSEN 

WereldWinkelLaren: staat vrijdag 15
december van 16.00-21.00 uur op de
Kerstmarkt in buurtcentrum De Malbak in
de Bijvanck.
Floriginal: bloemen, Sabrina de Wit
(interview met haar binnenkort in dit
blad), werkt vanuit huis voor bedrijven en
particulieren. Bloemenkraam bij C1000
(Bijvanck) op vrijdagmiddag en zaterdag-
ochtend. Info: Floriginal, Snoek 23, tel.
06-14541777, www.floriginal.nl.
Steunpunt Mantelzorg Gooi en
Vechtstreek: diverse cursussen. Info:
Nanneke Kuipers, tel. 6970050, van 9.00-
13.00 uur.
Stichting ’t Gilde: in De Warrekam te
Laren. Info: tel. 5242313 en www.gilde-
gooinoord.nl.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse
cursussen, o.a. zwangerschapsyoga. Info:
tel. 6924495 en www.tgvleden.nl. 
Blaricums koor Just for Fun: repetities
elke dinsdagavond van 20.15 tot 22.30 uur
in de Bernardusschool. Vocalgroup met 22
vrouwen. Nog plaatsen vrij. Info: Beatrix
Copier, tel. 5266627 / 06-44005977 en
Gretha Epping, tel. 5264708.
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.): zie
de nieuwe activiteitengids met diverse
nieuwe cursussen. Bij De Blaercom en De
Malbak. Info: tel. 5312977, resp. 5262902
en 5314383. Bridgen en klaverjassen in
De Blaercom: info: Lisette Mooij, tel.
5312977.
ZON OP / ONDER 

Op 1 januari: op om 8.48 uur, onder om
16.38 uur. 
Op 1 februari: op om 8.20 uur, onder om
17.26 uur.

Colofon
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KOPIJ
Heeft u iets te melden over uw club, 
vereniging, evenement of andere zaken in 
Blaricum of heeft u als Blaricummer
(elders) iets meegemaakt dat de vermel-
ding waard is (uiteraard ter beoordeling
van de redactie)? Laat het ons weten. Bij
voorkeur per e-mail aan de redactie: 
redactieheienwei@xs4all.nl. Niet groter 
dan een half A4. Eventueel met bijpas-
sende foto. Verkorte opname in de
Dorpsagenda kan ook. 
Reacties op hei & wei-artikelen worden
alleen geaccepteerd als deze voorzien
zijn van volledige naam en adres.
Plaatsing is uiteraard afhankelijk van de
beschikbare ruimte en is steeds ter beoor-
deling van de redactie. 

Kopij voor het februarinummer
inleveren uiterlijk 29 december 2006
en voor het maartnummer uiterlijk 

26 januari 2007 bij de 
eindredactie, Sybert Blijdenstein, 

per bovenstaande e-mail, of per post,
William Singerweg 13, 

1261 EH Blaricum. 
Verschijningsdatum februari nr.: 

25 januari 2007.

Gemeentehuis Nederheem

Zie ook: www.blaricum.nl.
December 2006

Raadsvergadering:

donderdag 21 december om 20.00 uur
Januari 2007

Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:

dinsdag 9 januari om 20.00 uur
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer:

woensdag 10 januari om 20.00 uur
Cie Financiën: 

donderdag 11 januari om 20.00 uur
Raadsvergadering:

donderdag 18 januari om 20.00 uur
Ophalen oud papier en karton

Bezit u een blauwe container:

Zie het schema van de GAD op 
www.GAD.nl.

Heeft u nog geen blauwe container:

wordt huis-aan-huis opgehaald in het
oude dorp op de 4e woensdag v.d. maand,
en in de Bijvanck op iedere 2e zaterdag
v.d. maand. Vóór 9.00 uur ’s ochtends aan
de weg zetten. 
Bij scholencomplex de Bijvanck staan
bij de hoofdingang 4 blauwe papiercontai-
ners. Tijdens schooluren te gebruiken. 
GAD Afvalinfopunt & klein chemisch

afval: bij de muziektent in het oude

Dorp elke 4e dinsdag van de maand van
9.00-12.00 uur, en bij het
Scheidingsstation Huizen,

Ambachtsweg. Geopend:
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en
13.00-16.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.
’s Maandags gesloten. 

GEMEENTE AGENDA

GEBOORTEN
03-11-2006 Sennah Lee Nassar
08-11-2006 Esmée Margreet 

Frederiek Vos

INBRENG ROMMELMARKT 2007

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of rom-
melkast opruimen? Goed idee, want u kunt
uw goederen weer inbrengen voor de
Rommelmarkt 2007, die traditiegetrouw
plaatsvindt op de Blaricummerie op
Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen
naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.
Groot meubilair, zitbanken, koelkasten,
matrassen e.d. gelieve u niet te brengen.


