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De Historische Kring rrBaernerr stell zlch ben doel het be-
studeren van en belangstelling kweken voor geschiedenis in -
het afgemeen en van Baarn in het bijzonder. Zij tracht dit
doel te bereiken doon mlddel van het organiseren van le-
z.inoèn- êy.lrrsiês i-êni-ó/\nqlê1 lin.'ên ên hêf lilo-;even van
êên êi('ên fi id<.hri ft

Naasi deze algemene aktiviteilen bestaat de mogelijkheid
toe te lreden tot de volgende hrerkgroepen:

'. Werkgroep ArcheoLogj e
Inlichtingen: J,W.A.A. van der Laan, De Schoener 12,

3742 HD Baarn. Tel. 02154 - 11656.

2. Víerkgroep Archiefonde nzoek
InlichLlngenr H.M.M. van VugL, De Sav. Lohmanlaan 5,

3741 TW Baarn. Tel. A2154 - 15766.

3. Werkgroep ïnterviews en Reportages
@ijkvriet, prof.

Meíjerslaan 1A, 3741 XH Baarn. TeI. 02154-
201 61 .

4. Werkgroep Oudheidkaner
lnli.hi inrrên' I^l v d H^êL-R^a< R||Í'cr PênetF---' '' aal 4'

3741 AH Baarn. Tel. 02154 - ?1470.
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VAN DE REDAKTIE

Tweehonderd jaar geleden, op 27 juli 1787, r,''erd blj Palels
Soestdijk de schlldwacht Christoffel Pullmann, rrverkiezende
liever het leven be venlÍezen dan zijn wapenen oven te
gevenrr, doodgeschoten door de palriotten.
De gebeurtenissen hieromtrenl zijn door Pluim uitvoerig be-
schreven. Onlangs ontdekte de heer H. Bronkhorst een nieuwe
bron, r^raanui t onbekende, soms verrassende gegevens geput
konden worden.

Wist u dat er verschillende beroemde schrijvers in Baarn ge-
nroond hebben? De heer J. Kruidenler schreef voor dit nunrner
een artlkel over deze auteurs èn de huizen die ze bewoonden.

Honderd jaan geleden, nl . in 1887, wêrd boekhandel Den Boer
geopend. Mevrour4r C. Bakker-de Jong, dle eerst als bediênde
en later als eigenaresse ln deze zaak we"kzaam is ger,rees t,
vertelde ons haar herinnerÍngen, waarvan mevrouÍt N. Mulden
voor dit nummer van rrBaernerr een verhaal maakte. Het ver-
haal is in tweeën gesplitsl, In het december-nummer van
rrBaernerr lreft u het slot aan.

De redaktie wenst u veel leesplezier!
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CHRIST0FFEL PULLMANN: rrgetrouw aan Eed en Pligl
gestorvenrl

In het Centraal Museum in Utrecht is tot 18 oktober een
imposanL Baarns monument te zien. Het is het vroegere ge-
denkteken voor Chrlstoffel Pullmann, dle twee eêuwen ge-
leden sneuvelde bij de bewaklng van Soestdijk. Het is heL
oude houten monument dab 1n 1937 werd vervangen door een
bronzen beeld. Dil oudere monument stond aan de Praam-
gracht op de hoek van de oude weg Amersfoort-AÍls terdam en
de weg naar Bllthoven en Utrecht, schuin tegenover de
plaats waar nu het beeld van de soldaat-me t-geweer staat.
Het houten gedenkteken is aan de expositie in Utrechl over
de patriottenlijd uitgeleend door hêl Rijksnuseun, de tegen-
woordige eigenaar, nadat dit gedenkteken eerst in het oor-
LogsrnuseuÍn van Doorv.rerth en vervolgens in hel legermuseum
in Leiden een plaats had gevonden. HeL is door het Rijks-
museum mooi gerestaureerd en het keert laler in oktober
Lerug naar de afdelÍng Nederlandse Geschiedenis, waar het
een vaste plaals heeft gekregen in een zaal over de patri-
uurcrruf.lu \L4dL tvt t.
Het is een zwart geverfde houten driehoek, als een pyramide,
en daarop sbaat de zelFde tekst die een halve eeuw geleden
op hel bronzen nonumenL r^rerd overgenomen:

Christoffei Puf 7n ann / Grenad ie r/ Van de
Lijfconpagnie/rn het Reg inent infanterie/
Van den Prins van liessen Datnstad/Oud 28
J a r e n / V e r k i e z e n d e f iever het feven te
verfiezen/Dan zijne wapenen oveE te geven/ A..In de nacht/van d.e 27 JuTi 1787

Boven die lekst is in de houten pyramide een echte schedel
vastgemaakt, waarvan de onderkaak ontbreekt. In het voon-
hoofd is een ronde openlng, als een kogelgat, aangebracht.
Onden die schedel: krulselings twee houten beenderen.
Hel monument is meer dan drie meter hoog. 0p folors van
1887 zien we hoe het gedenkteken op een rechthoeklg veld-
je slaat, dal wondt gemarkeerd door witLe paalljes met
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daar tussen kettingen. Een oudere prent van 1835 door
Gerrit Lanberts laat een soorlgelijk monument zien. Het,
houLen monument, dal nu in Utrecht staal, ls van 1882.
In de voorafgaande honderd jaar hebben er achtereenvolgens
verschillende gedenktekens gesgaan. (1 ).
Het oorspronkelijke gedenkleken, dat r^rellicht reeds een
jaar na de gebeurtenls, dus in 1788, door de Sbaten van
Utrecht werd opgerlcht, is beschreven als rreen zwart mar-
meren grafnaald rustend op een onderstuk mel opschrift;
op de pyramidevormige naald zijn een schedel met knekels
in wit marmer aangebrachl.rr (2).
Wat gebeurde er op die 27ste juli 1787? Een Utrechtse pa-
triot fens lrlj dmacht trok op naar Soestdijk om hel slot van
stadhouder Willem V in handen te krijgen, of, volgens een
andere lezing, om het al-thans te plunderen. De prins zelf
was op dat moment in Nijmegen, in zijn wonj-ng op het Valk-
hof. De bewaking van Soestdijk was toevertrouwd aan grena-
diers van Hessen-Darms tadt die in Slaatse dienst waren.
De bewakers werden uit hun slaap geviekl en gealarmeerd
door geÍ^reenschoten. De Duilse grenadiers sloegen twee pa-
triotische aanvaLlen af en de aanvallers moesten vluchtten,
nadab er in hun gelederen vele doden en gevíonden waren ge-
vallen. De held van die nacht was de schildwacht Chrisboffel
Pullr ann, die geweigerd had zich over te geven en die door
zijn belagers werd neergeschoten. Het lawaai van die scholen
bracht de bezetling van Soestdijk 1n akti.e.
Wal hier in enkele zinnen wordt sarnengeval is zeer uitvoerig
verteld door T. Pluim in zijn boek Uit de Geschiedenis van
Baarn, maar als we teruggaan tot enkele laat-achltiende
eeuvrse bronnen moeten we Pluim hier en daar korrigeren. (3)
Het meesl interessante dokument is dan hel handgeschreven
Franstallge verslag dat op 28 Juli 1787 door kolonel Gross
werd uitgebrachl aan Prins Willem V. (4)
Dat levendig verhaal is te uitvoerlg om hier helemaal te
citeren. Voor ons ls vooral interessan! wat over Pullmanns
optreden wordt verteld; a1 wordt Pullmanns naam niet ge-
noemd. Volgens dj-t verslag dal een dag na het gebeurde l^terd
opgesteld was de schildlracht Pullmann omringd mef patriol-
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ische krijgers. Men eiste dat hij zich overgaf, "Dat wilde
hij nieL. Hij riep uil alle macht on hulp en hij doodde
zelfs met zljn bajonnel een soldaat van Pallardy (een pa-
triotische krijger), waarop hij met twee geweerscholen werd
neergeschoten, waaraan hij 2 uur laten is overleden.rl
Door die geweerschoten vrerd de hoofdwacht van Soesldijk ge-
alarmeerd, zo verlelt dit verhaal verden. Deze 'rRêIalion de
lrAffaire du 27 Juillet" beschrijft dan hel ve nlêlFÏêiI66[-

-@et 

slot wordt gemeld: rrDe Pins van
Hessen Darmstadt dÍe op 28 Juli naar Soestdijk zou gaan,
snelde on een uur rs nachLs toe.rr (op 27 Juli). "Hij zag de
verdedigers op hun mooiste ogenblikrr (Toen ze dus de be-
lagers hadden verjaagd) "Hij kuste de hand van de doder',
(Pullnann), rrgaf gel-d aan de gewonden en de anderen r^rerden
door hem onthaald.It
Een
van

andere bron uil die zelfde tijd is rrHet Groob Toneel
AmsterdaÍn en Elders vertoond in deverl^tarrlnaen 1n

n boek da
versc is een verslag in dichlvorm en in een voet-
noot staat hoe het de patriotische overvallers vergings
rrDe eerste Schildwagt genaderd zynde, riep dezelve werda,
zy antwoorde Dezerleurs, ten teken dat men in het geheel
op geen overrompeld hier bedagt was, antwoorden die Schild-
wagts, avanceen, waar op zy naderden en op een vernader-
lijke wyze deze twee Mannen gevangen namen, aan de volgende
post genaderd zyn, dagten zy op dezelfde v,ryze ook die
schildr^ragLs le overrompelen, dog de eene (Pullmann) maakte
gerugt loste zyn Ger^reer en ging op de vlugt, de Man wierd
door hun ogenblikkelyk doodgescholen, maar zyn Makkers hien
door ger.rekt zynde, genaakte a1les in alarm, en de Verraders
en Aanvallers wierden eer zy het vervíagten dapper verwelle-
koml. tl

Volgens dil verhaal heeft Pullmann dus wéI een schot ge-
lost.
Nog een andene eigentijdse bnon is de Utrechbsche Pnovin-
ciale Staalscourier No. 21 van 1787, die bericht: "De
cr-enáAler -EtïATÍrdbaan ( Pullrnann ) weigerde zyn geweer
over te geven en wierd met een pisLool doodgeschoten. 0p
dit alarrn kwam alles in de weertr.
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Vervolgens is er als bron de |tMaandefykse Nederlandsche
Mercurjus voor de Maand Augusffi

sterd
werd. Het schot van Pullmann had rralles in beweeglngtr ge-
bracht.
En dan bijna honderd jaar faten, j-n 1879, verschijnt
Wandellngen door Nederland door J. Craandijk en daarin
lezen we: rrbij de brug stond een soldaal, ChrÍstoffel Pull-
mann, die zich niet wilde overgeven en "voor den kop ge-
schoten werdrr. Craandijk zegt njet dat Pullmann nog heefL
gescnoten.
0f PullÍnann al of niet een waarschuwingsschot heeft kunnen
lossen blijft dus onzeker, hoewel ik geneigd ben de meeste
historische waarde te hechten aan de hiervoor geciteerde
eerstgenoemde eigentijdse bron: het verslag van Gross aan
de Prins.

{r
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De mannen op Soestdijk werden gealarmeend door de schoten
die door de Palriotten op Pullmann werden afgevuurd,

Wat gebêurde er met de gesneuvelde held?
Kolonel Erpel, die het bevel had over de Duitse eenheid die
op Soestdijk was gêIegerd, schreêf vanuiL Soestdijk op 10
augustus 1787 aan zijn superieur, generaal-majoor Van Mónsler,
dat Christoffel Pullmann was gesneuveld en de volgende dag
mel milibaire eer rrnaar Baarnrt was begraven. Mogelljk is zijn
graf op de plaats van hel oude gedenkLeken.

0p voorstel van de Prins schonken de Staten van Utrechl aan
kolonel Van Erpel, de corunandant, en aan rnajoon Seyffandt
ieder een gouden draagpenning. De officieren kregen een
penning in zllver. De gewonden die nlet meen dienst konden
doen kregen een pensioen. De weduhre van Pullmann zou een
jaar soldij krijgen.
Precies lweehonderd jaar na de sterfdag van gnenadier Chris-
toffel Pullmann heefl de Historische Kring rlBaennerr een her-
denking gehouden. Mevrouw WiI van den Hoek en nevrouw Jo
van den Brink legden een bloemsLuk op de stenen sokkel van
het monument.
Na tr.ree eeuwen kwaÍnen deze dichtregels uil 1791 in her-
innerinE:

"Die brave K rggsnan wierd op 't
^^dê^hl 

ib naánaá

Dr'.' ic nêf r.ên nttEouw aan Eed
êh Dl idf dè.f 

^rtrè.
En heeft door deze daad een eeuwig
EeE verwotven" . (6)

H. Bronkhorst.

Naar die gedenktekens is een onderzoek ingesteld door
Drs. W,H.P. Scholten, medewerken afdeling Nederlandse
Gêschiedenls van het Rijksmuseurn, die met een weten-
schappelijke publikatie komt over dit onderwerp.

?
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Enige gegevens voor dit artikel zijn te danken aan
zi in nrqnêrrFi n.fên

Vervolg Van Loon: rtNederlandsche Jaarboeken. Jrg "l 788'r\2)
(3)

(4)

(6)

Pl,tim 
^',hl 

a.a^.^^ ri i^

nummer van Eigen Haard
verhaal over Pullmann al in het
van 6 januarÍ 1900. Vervolgens

o-o-o

vindt men zijn relaas in Wandelingen door Gooi- en
Eemland en Ornstreken door Prof. J.A. de Riik e.a. van
1905J-Fiuim- was-Aus één van dje anderen).

Relation de lrAffaire du 27 Juillel 1787 à Soestdvk.
In het Koninklijk Hulsarchief le Den Haag (Collectie
Rijnders ) .

Prins Wj-llem V verbleef, sinds hij uit Den Haag was ge-
vlucht, afwisselend in rt Loo in Apeldoorn en op het
Valkhof in Nijmegen. 0p 9 junl 178T kon hij in Aners-
foort het huis van Benjanin Cohen betrekken: nu Zuld-
wal 38, dat bekend staab als I'hel huls met de paarse
ruitjesrr, waar kardinaal De Jong op het ejnde van zijn
leven woonde. Het is nu het Moederhuis van de Zusters
van AmersfoorL. (Op 27 juli 1787 was de Prins, volgens
hel verslag van Gnoss, in Nljmegen).

Het GrooL Toneel van Verkranringen in Amstêrdam en
Elders, vertoond in De Zomer des jaans 1787. Amsterdam
1791 .

f
(5)

BAARNSE SCHRIJVERS:

Is ft een droom? Kan rt waarheid wezen? Zijn r^re in rl land-
schap der Chinezen? Welk een konst verbaast ons hier.
rk Ben beneveld bjj 'l aanschouwen van die vreemde praal-
gebouwen, die elk opgetogen houen. Door hun lrotse pracht
en zwler.

Bovenstaande diepzinnige regels wijdde de Amersfoortse
dichter PieLen Pijpers in zijn Eemlands Tempe (1803) aan de
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bel-angrijkste Baarnse bezienswaardlgheden van de 19e eeutJ,
n}. de villats Peking en Canton.
Hi-j vras trouwens nieb de enige schrijver dle door Baarn of
haar direkte omgeving werd geÍnspireerd. Een aantal van hen
koos Baarn zel"fs als woonplaals voor lange of kortere tijd.
We vrillen in d1t nummer er een paar de revue laten passeren,
zonder hierbij de pretentie be hebben volledig Le zijn.
De overigens ook door onze latere plaalsgenool Lodewijk van
Deyssel bejubelde landhuizen Peking en Canton werden aan
het eind van de 19e eeuw afgebroken. 0p de fundamenten van
Peking liet de toenÍnalige burgemeester Jhr. De Beauíorl een
nieuwe villa bouwen, het huidige belas tingkan toor, Javalaan
? 7i ih d^^hfê. .lê <^hr'i ifcfêF HónFiêl-fê .lê pê.,,f^Fí'

( 1890-1 982 ) , groeide hier op.

Van 1782-1784 was de dichler W.A. Ockerse ('1 760-1826) pre-
dlkant te Baarn; zijn zuster Ii'E6iÏëïteJ1762-1828), d:.e
ook literair aktief hras, woonde bij hem. Gedurende kort,e
lijd was de pastorie een bescheiden literair centrum, hraar
de dj.chNers Jacobus Bellany en J.P. Kleyn regelmatig kwamen.

Baarn was lange tijd de woonpl-aats van Lodewijk van Deyssel.
In september 1893 vestigde h1j zich me t-Ziji-!êZíi'-Ïi-Ï6--

'^^^t .'1n Lenneplaan 55. Van Villetta uiL
lêerde Van Deyssel rrde Baarnse lanen, de bossen en heiden
kennenrr, daar leefde hij a]leen rrvoor de kunstrr en van het
verkeer rnet de kunslenaarsrr, wàartoe Frederik van Eeden,
Herman corter en de jonge dichter Boutens behoorden.
rrHet was in Villetta dat de vriendschap meL onze grole
dlchter P.C. Boulens werd geslotenr'. ( Gedenkschriften ) .
op e6 noiêfrEêilEgFvierde Van DeysseL zijn koperen brui-
loft in hotel Groeneveld. Een comité, waarvan Van Eeden,
Verwey, Gorter en VeLh deel uj-tmaakten, bracht genoeg geld
bijeen voor een nÍeuw te bouwen huis en voor een bescheiden
Iijfrente, zodal de alljjd in geldnood verkerende schrijver
iets ruimen kon ademhalen. In mej 1901 vestigde hij zich op
de Bremstruik, Waldeck Pyrmontlaan 26, een bescheiden huis,
gebouwd door architect De Bazel. In dit huis heeft hij tot
febnuari 1918 gewoond.

iF
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Kasteel Groeneveld $ras in de achttiende eeuw een belang-
rljke buitenplaats, waaraan de Amsierdamse dlchler Jan de
Marre (1696-1763) een hordicht wijdde, in 1746 gepuETÏëéêrd
lí-E-of- en Mengeldlchten. De dichter maakt een rondgang
over de buitenplaats en bewonder! hel gebied 1n de verschil-
lende seizoenen.
rrMijn zangsler vindt een rijke stof,
Daar rb vorstrlijk Luslgebouw, in lommerrijke dreven,
Zijn vleugels spreidt vaneen,
0m ons, wanneer de nachl he! welig veld verdonkert,
En rt licht der sterren flonker!,
Te dekken voor de wlnd, als we op het voorplein treên.tl
enz.

(Voor liefhebbers is de vol"ledige tekst van dit fraaie vers
in de Oudheldkamer aanwezig).

Een aantal schrijvers koos Baarn ult om er hun levensavond
door te brengeni tot hen behoorde de schrljfster Augusta
de Wit (1864-1939). Z1j werd vooral door de tropen geÍnspi-
iêë?êl (Orpheus in de dessa). Haar mee!' sociale ronan trHet
dure Ínoederschaprr speel! in het Goo1. Zij woonde aan de
Canlonlaan 1 9.

De foneelschrijver Frans Mijnssen (1872-1954) woonde de
laalste jaren van zijn leven, nadat hij zich teruggetrokken
had uit het zakenleven, in de nabijheid van zljn kinderen
in Baarn, RegenLesselaan 6.

Na zijn repatriër1ng uit Indonesië vestigde W.H. van Eern-
landt (Willem Hendrik Haasse, geb. 1888) zich in ons donp,
SE-ynlaan 2a, en legde zich toe op het, schrijven van
detectives, mel commissaris Van Houthem a1s cenlrale figuur.
Na zijn plotsellnge dood in 1955 wero de detective, I{taarmee
hlj bezig was, door zijn dochter Hella Haasse voltooid (De
vijfdê trede ) .

Van 1924-1928 had Hella Haasse, omdat haan moeder om ge-
zondhe idsredenen náái-Eil6FáÏoes t en haar vaden ln Indië
achterbLeef, ook al in Baarn gewoond, ondergebnacht in een
kindenpension. De zondagen brachl zij door bij de grooL-

íF



ouders Haasse, waar ook haar broertje verbleef en dÍe even-
eens hier woonden.

Sedert 1921 woonde hier verder de dichter-predikant J.J.
Thompson (1882-1961 ), op het adres Eemnesserweg 62. 

-Hij had een tijd Lang veel kontakten met Jacques Bloem en
werd door Dirk Cosler in diens blad De Stem nogal gepropa-
geerd. tti;-wéiE-6-p-ïá Nieur^re Algemene Begraafplaats be-
Eraven .

Tot de passanten in Baarn behoort, Maria Dermoit (1888-1 962)
Tijdens de Slag on Arnhem in 1944 

-wenO 

ze uit Oeze stad ge-
evacueerd. Na veel omzwervingen vonden zij en haar man
onderdak op de Dalweg 9. In april 'l 945 trokken zij in bij
Maria Dermo0ls schoonzusten, Vondellaan 8,

Als balling verbleef de Vlaamse dichter Karel van den
Oever ( 1879-1 926) tijdens de Eerste WereTE66il6[-íi-Taarn,
vervuld van heimwee naar zLjn Vlaamse land en kennelijk
ongelukkig.

"fk zuchl en in rl Baarnse bos plompl dof mijn hiel,
Want d'herfst rj.jpt als etter in rL gevlaert.rl
enz .

f.

Baarn voor
Ook Jules (1878-1933), een andere Vlaming, koos

ti id à1< .l^mi^i l iê

0p he! kerkhof van Lage Vuursche vond de dichter René de
Clercq (1877-19321 zijn laatsbe rustplaals. In noïëfrEêF
1918 $ras hij uilgeweken naar Nederland wegens zljn acti-
visÍne Lijdens de 1e Wereldoorlog, waarvoor hij in België
ter dood werd veroordeeld. In het voorjaan van 1982 hrerden
zijn stoffelijke resten overgebrachl naar zljn Vlaamse ge-
boortedorp Deerl ij k.

Gerrif Achterberg vierde op ?O neí 1955 zljn vljftigste
verjaardag in restaurant De Lage Vuunsche, waar hij tevens
door zijn vrienden werd gehuldigd.

De dood van de zangenes Anna WÍtsen op El^rij ckshoeve in-
spireerde Herman corter Ï6E-EE-EZn ri j ven van één van de
meest indrukr^rekkends te gedichten in de Nederlandse taal.
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Omstreeks 1900 verbleef
der Waals regelmatig op
Vermoedelljk gaf ze loen
Baarn .

ook de dichleres Jacqueline van
Er^ri j ckshoeve 1186A-1922J .
les aan de dameskoscschool te

Lage Vuursche was verder nog de woonplaats van Wouter Paap
(1908-1 981 ) en is nog steeds de woonplaats van JEáF-TëF-
Haar.

We besluiten hlermee onze opsomming van schrijvers die ln
Baarn hêbben ger.roond oí doon ons dorp werden geinsplrêerd,
hoe$rel we er zeker van zijn dat we er nog veel- vergeten
hebben. Mochten u nog namen en adressen te binnen schieten
om deze lijst te completeren, dan zouden we ze graag van u
nonen ,

De dichter Jaap Harlen tenslot,te, schreef een gedich! ge-
naamd rr Lage Vuurschetr, waarmee de meesle lezers zul-Ien
inslemrnen .

rrDe transistors in het bos,
die kleine maar hardnekkige bullebakken,
mattekloppers van de stilte,
Mexicaanse honden in mijn oor -
kan ik maar niet beminnen.rl

J. Kruidenier.

Bronnen :
Letterkundige Reisgids van Nederland (Querido)
Archief Oudheidkaner
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HISTORISCHE MAR KT

Op zaterdag 21 november a.s. wordt er r4rederon een hlsto-
rische markt georganiseend tussen 10.00 en 17.00 uur in de
!,laldheln Mavo. De baten van de markt komen uiteraard ten
goede aan heL in 1983 gevormde fonds rrAankopen t.b.v. de
collectie oudheidkaÍner rr . Dank zij dll íonds wanen wij in
staat de collectie Ínel inLeressant materiaal uit te breiden.
Het j.s de bedoeling in november a.s. sreer te komen rnet
kranen Ínet de meest uitêenlopende zaken, zoals bijv. oude
ansichten (van Baarn, maar ook oude exemplaren van andere f\
plaatsen ult ons land), nel zeLdzame oude prenten en oude
topografische kaarten. We denken weer aan een kraam met
echt goed antiek, een kraam mel oude en nieuwe handwenken
(speciaal voor de markt genaakte handwerken misschien?),
maar ook aan een kinderkraan mel speelgoed, puzzeLs, enz.
Natuurlijk zal ook de Archeologische Werkgroep r,Ieen present
zijn met een kraam rnel fossielen en vuurstenen werktuigen
en eventueef boeken op het gebied van archeologie.
zo mogelijk kon! er r{eer een kleine zilverkraan, een kraaÍn
meL snuisterljen en rarlbeiten, een kraan met echt aller-
hande, een boekenkraam met duurdere boekwerken en een
rrsnuffelbakrr met boeken voor een paar kl^tartjes. Een kraam
met kandelaars en kaarsen (van tuinkaarsen bij de barbeque
toL heel fijne handbesch i lderde ) zal zeke" belangslelling
genieten. Last but not leasl natuurlijk een poties- en
bloemenkraam. Bloemen hangen al te drogen en er worden druk
potjes vergaard, zodaL op korte termljn begonnen kan worden
met stukjes opmaken. 0p de dag van de markt zelf gebeunt dit
eveneens, maar dan met verse snijbloemen. ó\\
U begnijpt dal uw goede gaven op de meest uiteenlopende 8e-
bieden welkom ^)ILen 

zL:n. Oude en nieuwe (biiv. voor onze
tombola) voorwerpen kunnen van pas komen. Víii ziin Sraag
bereid eventuele waardevolLe zaken die u van de hand wilt
doen, maar waarvoor u loch wel een geldelÍike fegemoet-
koning wllt onlvangen, voor u in consignatie te verkopen.
U bepaalt in dat geval heL bedrag dat u wilt ontvangen en
wij verkopen het met een percentage voor het fonds. Blijft
hetlde desbetreffende voorwerp(en) onverkqcbLt dan ontvangt
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u één en ander vanzelfsprekend na de markt retour. Voor alle
cons ignatiegoederen wordt een s bandaard-kon traklj e opge-
maakt met het bedrag dat u will ontvangen. Voor dat bedrag
worden uw cons ignatie-goederen uiteraard ook verzekerd lij-
dens de markt. Elke maandag tussen 10.00 ên 12,00 uur en
tussen 20.00 en 22.00 uur kunt u terecht met uw goede gaven
en,/of cons ignatle-goederen in onze kelder onder hef gemeente-
huis. Desgevrenst zijn wlj graag bereid bij u lhuis le komen
indlen u ons dib laal r^reten.

Mocht u aktlef $rillen meewerken door bj.jv. een kraam te be-
: ? mannen of mee te helpen met het verhuizen en inrichten of
; afbreken (zaLe"dag na 17.00 uur), dan zu11en wij di.L graag

vernemen.
Voor de goede orde wijzen wÍj u erop daf consignatie-
goederen natuurlijk niet op het allerlaatste moment geaccep-
teerd kunnen worden, aangezien $rij vooraf een opgave voor de
\tèr.7êVêr.ir'o .ii ênÊn ón f ê <f êl l ên

Heefl u vragen, tips, ideeën? 0f wilt u op welke wijze dan
ook meewerken? In al die gevallen graag een telefoontje
naar mevrouw W. v.d. Hoek-Baas, Burg. Penstraat 4, tel .

21r+70.

HeL bes luur.

f
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EEN LEVENLANG TUSSEN DE BOEKEN

Coby Bakker-de Jong vertel t.

Baarn is in het gelukkige bezil van een rrouderwetserr boek-
handel: Boekhandel Den Boer. Wat nag dat wel inhoudens een
rrouderwetserr boekhandel? Behalve het fraaie jugendstil-
interieur met de oude, maar sfeervolle houten boekenkasten,
is dat een bepaalde sfeer waarbij het boek centraal staat
en nen niet afgeleid lrordt door de verkoop van sokken, par-
fum of leverworst, zoals in de grote warenhuizen. Zeker zo
belangrijk is het vaknan (vrouw ) schap waarmee de zaak gerund
v.rordt. De mensen die er r^rerken houden van boeken en willen
slechls boeken verkopen en geen leverworst, parfum of sokken.
Nu kan een fraal j ugends ti l- interieur en -exlerieur en het
ouderwetse vakmanschap nosfalglsche gevoelens oproepen, een
goede boekhandel moet toch volgens de moderne eisen der lijd
draaiende gehouden worden, want al1een van nostalgie kan de
schoorsteen niet roken.
Boekhandel Den Boer dateent al van 1887; precies 100 jaar
oud dus. In 1887 wend de zaak van de Loennalige eigenaar de
heer Felz ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Rond 1900
nam de heer H,J. den Boer deze boekenzaak oven. fn datzelfde
jaar liet hij het pand ingrijpend verbouwen. Samen rnet de
archltect G. van Bronkhorst koos hij voor de mooie iugend-
stil . In d1e lijd verkocht de heer Den Boer naasl het hoofd-
artikel: boeken ook de zgn. A.B.C.-artikelen (da| waren
makkelljk verkoopbare kantoorartlkelen, dus geen machines
enz.). Tevens waren ln de mooi verbouwde zaak kunstnliver-
heidsartikel-en te koop, zoalsr Gouds aardewerk, plafeel,
Bretons aardewerk, koperwerk, inktslellen. Alsof dit nog
niet genoeg was, starLLe hij na enige tijd ook nog een eigen
uitgeverij . Deze verzorgde vooral uitgaven van kalenders en
pren tbriefkaar ten . De fotors voor deze uilgaven werden mees-
tal gemaakt door de toen beroemde Baarnse fotograaf Adriaan
Boer. Boeken gaf de heer Den Boer maan af en toe uit.
Het is wellicht aardig om aan de hand van mevrouw Coby Bak-
ker-de Jong eens te bekijken hoe de échte ouderwelse boek-
handel vroeaen reilde en zeilde.
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In deceÍnber 1929 stond er in de krant de volgende adverten-
tie 3

Boekhandel H. J. den Boer
Laanstraal 69
vraagt een jon8edame
ter opleiding in het vak.
Aanvangssal" aris Í 30r-- per maand.

Coby de Jong uit Baarn, Loen 'l 9 jaar oud, besloot op deze
adverlenlie te reageren. Zij was aI een tijdje op zoek naar
een baan, Zij had na de lagere school, hoewel ze goed kon
leren, rrsLechts't de huishoudschool gedaan. Daar haar moeden
a1 heel jong weduwe 

'ías 
en geen lwee studies kon belalen,

ging Coby naar de huishoudschool en mocht haar broer verder
leren. Dat was in die tljd de Sewone gang van zaken. Cobyrs
interesse lag echter helemaal niet j.n het huishouden. Haar
grote liefde was lezen. 0p de hulshoudschool' waan ze Les
kreeg, werd veel aandacht besteed aan het lezen van rrgoederl

boeken en het voordragen van gedÍchten. Zou da! nu nog
steeds gedaan worden? Enfin, toen Coby bovenstaande adver-
tentie Ias dacht ze niel langer na en soll-iciteerde mel het
idee in haan achlerhoofd! rrHeerlljk, werken in een boek-
handel, ergo .. . de hele dag lezenlrl
Zo begon Coby opgewekt op 2 januari 1930 aan haar eerste
baan .

De hele dag lezen! ! ! Dat was wel een erg rooskleurig beeld
van he! $Jerk dat in een boekhandel verzeL moest worden i.n
rliê ii i.l Fr viêl vêêl - heel veel meer te doen dan af en
toe eens een boek te verkopen en verder lekker te lezen.
Een opsoruning van de werkzaaÍnheden 1n een boekhandel anno
1930 levert de volgende lndrukwekkende lijst op:

* Het vegen van de vloer; dit was het zgn. biJvegen, want
er was lemand die alles regelmati8 grondig schoonmaakte.
En dat was een heel werk in een tiid daf er nog geen
stofzui8ers waren .

* Het stofíen van de boeken! de rijke invroonsters van Baarn
hadden vaak sÍnetteloze, hagelwitte handschoenties aan en
die mochten bii het aanpakken der boeken naluurliik niet
smoezel i-g worden.

-l_
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Goed opletlen en vriendelijk en vakbekkraam verkopen.

Het lezen van flaptekst,en en boeken: de 3 dames die in
de boekhandel i^rerkten lazen elk een aanlal boeken en
verlelden dan aan elkaar hun itrecensierr. Heb werd nl.
wel van hen verwàcht, daf ze de boeken allemaal kenden.

Het bijhouden van hel vervofgboek: veel mensen tekenden
in .Jn êên I i isi-. \/nn- hi irr. pen ên.v.l.)nêdiê nat fnoest
uiteraard goed geadmin j.s lreerd worden; lelkens a1s er
een nieuhr deel blnnen was kreeg de intekenaar dat keurig
thulsbezorgd.
Het bijhouden van de llj dschrifltabonnemenben: per half
jaar of per kwartaal kon men zich bij de boekhandel op
een lijdschrift abonneren.

De portefeuilless er waren rond 1930 vijf poruefeuilles.
Hel samenstellen, nakijken en administreren daarvan
kostte veel" tijd. Er ÍJas bijv. een wekelijkse naandag-
portefeullle en een lweewekelijkse woensdagportefeuille.
Deze laalste bevatte geen tljdschriften, rnaar romans
(2 Nederlandse en 1 buitenlandse). In één van die porte-
feullles zaí ]neL Franse blad trlllustrationr en de flPetit
IllusNrationrr (dat was een vervolgverhaal; veel mensen
hielden dat achter, wat een hoop rompslomp gaf). Verder
de Engelse bladen: trLondon Newsrr, ItSphererr, rrPunchrr,
rrsketch'r (een societyblad). Van de Nederlandse bladen
zaíen erinz rrl,lereldkroniektr, rrDe Prinsrr, fl t t Leventr
(een aktueel fotoblad; er was nog geen lelevisie!) en
rrDe Gidstr.

De boekenleeskrj.ng i'Vigintier': deze bestond uit (nooil
meer dan) 20 mensen, die ook een romanportefeuille had-
den. Mej. C.G. van Oordt verzorgde dil.
De lêestrommel: eigenlijk was dal êên ultgebreide roman-
portefeuille voor de landgenoten in Nederlands Indië.
Vanuit de boekhandel l^rerden prospectussen en recensies
opgestuurd; de uitgekozen boeken werden goed verpakl naar
het verre Indië verstuurd. In Nederlands lndië clrcu-
leerden de boeken in een zeer goed sluitende blj.kken
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tromrnel i.v.m. het vochtige klimaaL en de r^ritfe mieren.
Mevr. ElÍnk-Schuurman verzorgde alles in Indië.
Het kaften van tijdschrifben voor de portefeuilles.
De heer Elias en de heer Boovers verzorgden een porte-
feuille voor de Baarnse katholleken, waarin naluurlijk
o.a. de rrKatholieke lllusbnatierr. Zlj bezorgden de por-
tefeui.lle zelf en inden ook de conlributie. Den Boer
zorgde voor de gekafte lljdschriften. 0m zorn kaft te
kunnen vastnieten had men êen speciale (grole) niet-
machine aangeschaft. Wanneer de lnhoud van de porte-
feuilles te oud werd, gÍngen ze vaak naar de klelnere
boêkhandels in de rrprovincierr.

Het bijhouden van het zichlboek: daL was een boek waanin
zichtzendingèn geadministreerd werden. Vele Baarnaars
(en ook van daarbuiten) hadden zich bij de boekhandel
opgegeven zich Le inleresseren voor één of meer special-e
onderwerpen (poëzie, archeologie, geschiedenis, vol-ken-
kunde, tuinieren of een bepaald soort, literatuur).
Deze namen stonden op onderwerp genoteerd. Wanneer er
dan nieuwe boeken binnenkwamen, kreeg de klant het boek
in zijn belangs bellings sfeer thuis op zicht. AIs het een
aantal boeken betrof werden deze 1n een houten kistje
(met rood vilb van binnen bekleed) naar de klant ge-
brachl. Deze kon dan op zijn gemak kljken, kiezen en be-
slissen of hij a] dan niet één of meerdere boeken zou
aanschaffen .

Het bijhouden van het bestelboek: er was een binnenlands
en een buitenlands bestelboek. Binnenlandse bestellingen
werden gedaan blj het Centraal Boekhuis op de Herengracht
in Amsterdam. De beslelde boeken werden per bode naar
Baarn gebracht. Bij hel Centraal Boekhuis kon je a1s
boekhandel ook één boek beste]len; wanneer je direkt
bij de uicgever betrok moest je rninstens vier boeken
van dezelfde tilel bestellen on aan een hogere (en rede-
lijke) korting le komen. Voor de oorlog en ook nog enke-
le jaren daarna bestond er een lagene korling op de band
en het bind$rerk dan op hel boek. Na veel vergaderen en
stnijd van de verenigde boekhandelaren kwam eindelijk de

a
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kort,ing rrgladafr (op het geheel). De builentandse beslel-
lingen liepen via een importeur, zoals Meulenhoff en Co.
(in de vooroorlogse jaren een internationaal zeer bekende
naami een bestelling uit Japan, geadrêsseend aan Fa.
Meulenhoff en Co., Europa, kwam goed aanll). Verden nog
Kirbergen en Kesper (vooral Engel-s en Amerikaans), Van
Dilmar (veel Duits), Nilson en Larnm (die o.a. de Engelse
PenguÍns leverde ) .

De adver0enties: via de boekhandel kon men ook adverten-
ties opgeven. Het verzorgen van drukwerk, visj.tekaartj es ,
postpapÍer etc. werd doorgegeven aan Drukkerij Bakker in
Baarn (Den Boer kreeg 15%), Visitekaartjes in steendruk
werden door de Fa. Blikman en Sartorius i.n Amsterdan uit-
gevoerd. Alles over dagbladen (1.v.m. de advertenties)
kon je vinden in hel adresboek van de boekhandel. Na de
oorlog is men Ínet dit tijdnovende en niet zo winstgeven-
de r^rerk ges topt .

De etalages verzorgen: vooral bij hoogtij-dagen werd daar
veel werk van gemaakt.

De schoolboekenbes tell ingen verzorgen: da! was naLuurlijk
tijdgebonden, maar altijd erg veel werk en rrgêdoerr Í.v.m.
de vele wijzigingen in de elkaar snel opvolgende drukken.
Coby vond de trschoolboekenrr als één van de zeer weinige
dingen in de boekhandel een vervelend werk.

Vertegenwoordigers ontvangen: tot eind jaren r40 kwanen
er regelmatig verbegenwoord igers langs met hun itnieuwe
waarrr. Dal was vrel eens lastig wanneen het toevallig net
druk $ras in de wlnkel.
Coby herinnert zlch met pl"ezier de vertegenwoord iger van
het Engelse warenhuls Perri (zij hadden een verlegen-
woordiging in Amsterdam), die altijd voor Kerst k$ran met
de meest fnaale kerstspullen uit Engeland, De meesLe ver-
tegenwoordigens neisden per trein en lieten hun koffers
met artikelen door kruiers van het station naar de win-
kels brengen. Later kwam er een boekenbeurs. Voor het Gooi
was deze altijd in rrcooilandrr in Hilversum.



* De raamkranl3 De heer Den Boer vond dat mensen die geen
krant konden betalen toch op de hoogte noeslen blj.jven
van het wereldnieukrs. Daarom kniple hij belangrijke
zaken (bijv. tijdens de boerenoorlog in Zuld-Afrika) uit
en deze werden door de dames van de boekhandel op het
raan geplakt. Hij haalde de artikelen uil 'rHet Nieuws
van de Dagrr. Van deze krant had de boekhandel een agent-
schap.

Voorwaar een indrukwekkende }ijst van werkzaamheden.
Voor filekker lezenir bleef heel weinig tijd over. Hel was
overigens vóór de oorlog beslist noodzakelijk a1 deze
dienslen en service (er werd geen bezorgtoon gevraagd ) te
verlenen. Baarn had rond 1930 + '1 1.000 inwoners en drie
grote boekhandels, nl. Den BoeF, Van de Ree en Wessels en
Van de Ven. Daarnaast ook nog wal kleinere: De Voordelige
Boekhandel, Van Dijk, de zaak van de dames Boering.
De concurrentie was dus behoorlljk groot.
Bij de boekhandel Den Boer werkten in 1930, behalve de
heer Den Boer zelf, nej. J.M. Loos, mej. Groeneveld en
Coby de Jong.

Mej. Groeneveld schreef 2 x pe? week de rekeningen, die
dan door bezorger Anton Jansen weggebracht werden. Men
kocht toen veelal- op rekening ( maand/kwartaal /hal fj aar;
1n 1930 was er nog één jaarrekening, nl. die van Dr. P.
Astro). De werkt,ijden $/aren van 08.00 tot 13.00 uur en van
14.30 LoL 17.00 uur. Coby had per jaar 8 dagen vakantie.
Men werkte 6 dagen per week. Later kvíam er de vrije woens-
dagmiddag. De heer Den Boer vond dat erg vervelend, zodaL
Coby de eersle weken dal ze die mlddag vrlj had, het ge-
voel had dat ze spijbelde. ondanks hel vele werk werd en
nooÍl haastig of onder druk ge$rerkt,. Na verloop van tijd
Ínocht Coby de Jong ook in de winkel helpen. Zij herinnent
zich nog goed haar eerste klant: nej, Vliegendhart, Z1j
vroeg Coby om een boek dat gezellig en boeiend was. Coby
raadde haar aan: rrEn eeuwig zingen de bossenrr van Gul-
brandsen. Mej. Vliegendhart was zeer tevreden met dil
advies en lief zich voortaan nog slechts door Coby advi-
senen.
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Coby leende heb boekenvak van A tot Z in de praktljk en
ontwikkelde een speciale antenne voor de persoonlijke wen-
sen van de klanten. Ze vond een persoonlijke aanpak van de
klanten de enige goede. Wanneer ze nieuwe boeken binnen-
kreeg, dacht ze bij het uilpakken al voor wle dat een leuk
boek zou zijn. Vaak stuurde ze dat dan a1s zichtzending en
zo heeft ze vele tevreden klanlen rrgewonnenÍ en veel ver-
kochb.
Heb enige vervelende vond Coby, dat haar Frans niet veel
voorstelde. Voor de oorlog was Frans de tweede taal die
nen sprak in bepaalde kringen. Na de oorlog werd dat
- gelukkig voor Coby - Engels. Wanneer j.emand nu een be-
stel-Iing deed in het Frans van een Frans boek, schreef Coby
dat fonetisch op, $raarna ze dat door mej. Loos lie! rrver-
talentr. Dit systeem werkle prima.
Boekhandel Den Boer was ook present meb eên boekenlafel bij
tezingen door schrijvers of schrijfsters (bijv. Henrlëtte
de Beauforo) of over bepaal-de lileratuur, zoals de vijf
l-ezingen van Ds. Spanjaard over de Russische literaluur).

(wordl vervolgd )

f
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HISTORÏSCHE WANDELING TE AUSTERLITZ

De Archeologlsche Werkgroep (Arwe) werkt al meer dan I jaar
samen met de onderzoekgroep rrZandgrondenrr van de afdeling
Utrecht e.o. van de Archeologj.sche Werkgemeenschap Nederland
(A.W.N.) aan onderzoek naar overblijfselen van he! Franse
Kanp van 1805 en naar overblijfselen ult prehistorj.sche bijd
te Austerlitz.
In 1986 zijn een aantal historische wandelingen uitgezet
langs de bevindj.ngen tot nu toe. Vanuit hel AlgeÍneen Bestuur
van de H.K. rBaernefl is het verzoek gekonen om speciaal voor
alle teden van onze Kring een excursie te organiseren.
@tor van de onderzoekingen, de heer
Hans Fokkens, is deze excursie bepaald op zondag 11 oktober
'1 987, aanvang 14.00 uur (duur + 2] uur),
In verband met beschikbare aut6's en eventuele meerijders
verzoeken w1j aan degenen dle willen deelnemen zich op te
geven bij Jan v.d. Laan, te1. 02154 - 11656), uiterlijk
tot maandag 5 oktober '1 987.
Wij verzaÍne1en op het parkeerterrein blj het "witte huisrr,
de sbandplaats van de boswachter van Slaatsbosbeheer te
Austerlltz. Hier zal Hans Fokkens een korte uiteenzettin8
over ons werk geven en kunnen in onze schuur vondslen be-
keken worden. Daarna zullen $rij op een andere plaats me!
de wandeling beglnnen.
De parkeerplaats is te beneiken vanuit Baann vla de weg
langs Den Dolder, via het kruispunt met de Utrechtseweg,
over de nieuwê A28 richting Zeist, voor Zeis! afslaan via
de Oude Woudenbergseweg, Krakelingenweg, richling Woudenbeng.
0p de Woudenbengseweg linksaf langs Hotel London, rechtdoor
(niet afslaan naar AuslerlÍtz). Na enige tljd links afslaan
bij de borden van Staatsbosbeheer. Doorrijden tot parkeer-
plaats.

o-o-o
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