JÀNi TABAK

D. de Boer, 79 Taar oud, heeft vroeger gewerkt bij Jan Tabak. Oler
zijn herinneringen aan die tijd heeft hij dit artikel geschreven.

niet meer 66n var de jongsten, ik ben van het bourru-jaar 1909,
zodoende kal ik tenrgzie.n op een lmg en werkzaam leven. Ik heb ook jn Rrssum
geroerkt nl. jn de jaren 1929-1930, als tuinnran/huislsnecht bij Hotel Jan Tabak.
De directeur was toen de heer Van Eluren. Ik wocnde nog bij mijn ouders in
Huizen en ging dagelijks net de fÍets ret bloldcen aan de pedalen naar rniir
werk. fk was (en ben het nog) nogal kleÍr var strrk, daarcrn dj-e blo]<ken.
Ook voor de rnilitaire dienst werd Ík afgekeurd vanwege mijn "IàgÈe", dJs
te klein. De fiets !íaanïËe jJ< reed had het nrerk "Hj$a", dat werd door vrj.enden
ei collegaf svertaaldals "Het is maar afi/al".
De heer Van hrren \^ras een hele fijne baas, een vriendelijk ners rrcor iedereen.
Op een keer rzrceg flij mij qn de naal "ilm Tabak" aan de straatzíjde op een
schuin strrk talud aan te brengei ret bucursi. Dat is een palmactrtige plant.
Mijn vader, Okke De Boer, had hetzelfde eerder gedaan bij de Hofstede OrdIk

ben

&rsstrm, maar dan ntet crccr.rssen. Dat was eer pracht gezi-cht. Het was

allesr

jarrner dat het van zorn korte drur was.

plantte

vm Jac. Jurissen
uit Naarden. Die naam Jan Tabak heeft er jaren gestaan. Dat was wat het trri.trwerk betreft, rnaar bfumen was ook veel werk te doen. Zo gebeurde het dat het
echtpaar Jurrissen 50 jaar getrouwti was en dat werd gevierd in het hotef
Jan Tabak. AIs voorberei-ding rrcor het feest gingen aIIe vloerkleden naar
buiten qi ze te kloppen, want een stofzuiger was er toen nog niet. I{et víer
Dus

of vijf

iJ< de naam Jan Tabak met bu<us van de lcrvekerij

perscnen sleepten we de nttare kleden naar hrj.ten en legden ze op het
grind en dan r,rerden ze net nttn en macht ret stokken geklopt. Dat was ontzettend

werk" Als de kleden op de inrniddels sclrocrgenaakte vloeren lagei, dan
moesten we het grind harken en schoqrsprriter want het was grijs van het stof
dat er op lag. Ook de terrisbmen nrcest i.l< bijhouden. llet een grrote tuinrcl
werden de banen gerold en lagen er dan ook pioc bello bij. AIs de jongens val
de familie Weitjens kwanen tennisen en de banen wareÍr goed, dat zaL er altijd
een fooi aar vast. ïk werkte bij Jan Tabak net ene Jan. Zijn juiste naam ben
ik vergeten, mËrar we noernden henr Jan vm Haindn:k- van Mijntje. Hij lq^/am ook
uit Huizen, net als jk, Het was eei fijne maat crn mee te werken.
Zo was er bij het hotel ook een berzÍnepnp die dag qr nacht open was. Om
de beurt deden we srnachts dÍenst aan de pomp. De bqrzine nrcest je eerst
oppcnpen sr dan jn de tsrk- van de a,rto laten lopsr. V'te kreqren aen de pcrp ook
wel eens een fooitje. Dat deden we in ó&r potje. &r tpen we na lange tijd
sparen Í 200r- hadden, zijn we sarren naar Amsterdam gegaan. Daar kochten we
ieder eet lichtgrijs zcnercost nm, net sctpenqr, troed, orzerhend, das en een
winterja-s. H: toen hadden v,e ngg geld over.
Dit waren zcmaar een paar herinnerjngen aan Jan Tabak waar iJ< net veel
plezj-er heb gerrerkt.
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Elke zondag is bij Golden Tulip Jan Tabak Íamiliedag. U kunt
dan genieten van een uitgebreide brunch à f 4250. Met ruime keus
uit koude en warme gerechten, incl. mousserende wijn. En voor
kinderen tot 12 jaar betaalt u slechts een kwartje per cm lenqte.
Bovendien is ei kinderopvang met spelletjes eh tbkenfilms bÏ; net
zwembad.
Daamaast is er elke 2e en 4e zondag van de maand. tussen
15.30 en 17.30, een High Tea met sandwiches, scones, cakes en
diverse theesoorten. Evenals tijdens de brunch omlilst met live muáq\-Nqg een tip voor zondags: het 3gangen menu sTmpathique
à f 47,50van 1730tot21.00, ter';vijlde kinderenzichvermaken in

-

een eigen ruimte en smullen van hun kindermenu. Zondag wordt
de gezelligste íamiliedag.
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GOLDEN TULIPJANI TABAK
INTTIE GARDEN
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AmersÍoortsestaalweg2T, 1401 CV Bussum, tel. 02159-59911

