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Uit De Bel van: 8 JUNI 1927 
 

Ernstig ongeval 
 
Op de Rijksstraatweg onder Binnendijk werd Donderdagnacht de kruidenier 
L. Blom van hier, die met kar en paard uit Bunschoten huiswaarts keerde, 
aangereden door een uit tegengestelde richting komende auto, bestuurd door 

 
De motorkap als stille getuige van het ongeluk op de Wakkerendijk nabij huisnummer 164. Op de 
achtergrond het Dikke Torentje. 

2 juni 1927 
 

Kar Lammert Blom door auto aangereden 
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L.W. uit Soest. Blom geraakte tusschen de in elkander gereden wagendelen 
bekneld en brak de beide benen. De man werd in zorgwekkende toestand op-
genomen en in de nabij gelegen woning van G. Nagel binnengedragen. Dr. 
B.F Catz uit Blaricum, die vrij spoedig ter plaatse was, legde een voorlopig 
verband en liet den patiënt per auto naar het ziekenhuis in Laren overbren-
gen. Ook Dr. D. Doijer uit Baarn, die het ongeluk vernomen had, had zich 
met zijn motor ijlings naar hier begeven. 
Het paard van Blom bleef ongedeerd. De auto, welke de aanrijding had ver-
oorzaakt, sloeg enige meters verder om en werd grotendeels vernield. Van de 
inzittenden bekwam zekere W.K. ernstige verwondingen in het aangezicht. 
Met een vrachtauto die bij hen behoorde, spoedden W. en K. zich onmiddel-
lijk naar Dr. K van Dongen te Soest om zich onder diens behandeling te stel-
len. De toestand van K. was van dien aard dat hij in het St.-Elizabeths-
ziekenhuis moest worden opgenomen. Eén zijner oogen moet als verloren 
worden beschouwd. 

 
De gehavende kar van Lammert Blom. Het paard, die bij het ongeval geen verwondingen opliep 
is reeds afgevoerd naar zijn onderkomen. 
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Uit De Bel van: 28 JUNI 1927 
 

De Utrechtsche Rechtbank opende 
jl. Donderdag de instructie in de 
zaak tegen L.W. te Soest die 2 dezer 
met zijn auto den kruidenier L. 
Blom alhier, aanreed met het beken-
de gevolg dat Blom de beide benen 
boven de enkels brak. 
 
 
Uit De Bel van: 23 AUGUSTUS 1927 
 

Voor het gerecht  
De zaak van L. Wessel te Soest die 
op 2 Juni jl. op den Rijksstraatweg 

onder deze gemeente met zijn auto-
mobiel de kruidenier L. Blom aan-
reed, zal 27 September a.s. dienen 
voor de Arrondissements Rechtbank 
te Utrecht. 
Als getuigen zijn gedagvaard: L. 
Blom, T. Soek, G. Nagel, J. Nagel 
en C. van Duijne allen alhier. 
 
 
Uit De Bel van: 24 JANUARI 1928 
 

Rechtszaak 
De geschorste zaak tegen L.W. te 
Soest die verleden jaar op den Rijks-
weg onzen plaatsgenoot L. Blom 

 
De auto waarmee Lammert Blom in botsing kwam, liep zware averij op. Eén van de inzittenden 
werd ernstig aan het oog gewond. 
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met zijn auto aanreed, komt Dins-
dag 7 Februari voor de Arrondisse-
ments Rechtbank te Utrecht weder-
om in behandeling 
 
 
Uit De Bel van: 10 FEBRUARI 1928 
 

Rechtszaak 
De behandeling der zaak tegen L.W. 
te Soest die verleden jaar op de 
Rijksweg onzen dorpsgenoot L. 
Blom met zijn automobiel aanreed, 
welk geding op 7 dezer voor dr Ar-
rondissements Rechtbank in 
Utrecht zou dienen, is voor onbe-
paalden tijd uitgesteld. 
 
 
Uit De Bel van: 17 FEBRUARI 1928 
 

Voor de meervoudige Kamer der Ar-
rondissements Rechtbank te 
Utrecht stond Dinsdag terecht de 
hoenderfokker L.W. uit Soest, die 

den kruidenier L. Blom alhier verle-
den jaar met zijn auto heeft aange-
reden. 
Na een uitgebreid getuigen-gehoor 
eischte de Officier van Justitie tegen 
de verdachte, terzake het veroorza-
ken van zwaar lichamelijk letsel 
door schuld, één maand hechtenis. 
De uitspraak werd bepaald op Dins-
dag 28 Februari a.s. 
 
 
Uit De Bel van: 23 MAART 1928 
 

In hooger beroep 
De hoenderfokker L.W. te Soest die 
terzake aanrijding van de kruidenier 
L. Blom alhier in Juni 1927, door de 
Utrechtsche Rechtbank tot 3 maan-
den gevangenisstraf werd veroor-
deeld, heeft tegen dit vonnis appèl 
aangetekend. De zaak dient nu bin-
nenkort voor het Gerechtshof te 
Amsterdam.  

 
L.W. uit Soest, de van schuld verdachte be-
stuurder van deze gehavende auto, kon zonder 
kwetsuren huiswaarts keren. 
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Lammert Blom 
Geboren Eemnes 14 september 1884 
Overleden Eemnes 16 september 1970 
 
Hij had een kruidenierswinkeltje op Streefoordlaan 17. Hij ventte veel 
in Bunschoten en Eemdijk. Werd wel de ballenboer genoemd omdat hij 
van die lekkere balletjes verkocht. Zijn bijnaam was dan ook Lammert 
Bal. Tijdens de overstroming van 1916 was Lammert Blom de enige 
kruidenier, die de mensen in Eemnes/Bunschoten van kruidenierswaren 
bleef voorzien. Hij ging een paar keer per week met een bootje naar 
zijn klanten. Als dank zijn die klanten hem nog heel lang trouw geble-
ven. Driekwart van zijn klanten woonden over de Eem, slecht één 
kwart uit Eemnes. 
 
Lammert Blom is na het ongeluk binnen gedragen bij Gijs Nagel, Wak-
kerendijk 164. 

 
Lammert Blom (1884-1970) op weg naar Bunschoten met kruidenierswaren. 




