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hêf .1oêmêên ên van Rr^r,n in hêt hi it.nè'e? 7i i L-^^)^+ 
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doeL te bereiken door middel van het organiseren van le-
zingen, excursies, ten toons tell ingen en het uitgeven van
êên êi oên ti i.lc.hni ft

Naasl deze algernene aktiviteiten bestaat de mogeliikheid
toe te treden lot de volgende werkgroepen:

' . Werkgroep Archeologie
InlichtÍngen: J.W.A.A. van der Laan, De Schoenen 12'
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Inlichtingen: H.M,M. van Vugt, De Sav. Lohmanlaan 5'

3741 TW Baarn, tel. 02154 - 15766.
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Inlichtingen: J.M. v.d. Brink-van Wiikvliet' Prof.

Meijerslaan 10, 3741 XH Baarn, te1.
a2154 - 20161 .

4. Werkgroep Oudheldkamer
Inlichtingenr W. v.d. Hoek-Baas, Bung. Penstraat 4,

3741 AH Baarn, lel. 02154 - 21474.



INHOUD

1. Wie weet het nog?

2. De Baarnse jaren van Lode$rijk van Deyssel-2e deel
3. Herinneringen van een Baarnse j ongen

4. Onze Werkgroepen

VAN DE REDAKT]E

In dit nummer vertell Elly Witsenburg ons wal
wintervreugde voor haar betekende.
Hans Bronkhorst Iaat Lodewijk;van Deyssel ver-
tellen over zljn Ieven in de Bremslrulk, zodat
rnri j r^rerkelijk het gevoel krijgen bij deze
schrijven binnen te zijn.
Jan van der Laan licht ons in over de akliviteiten
van de archeologische werkgroep.
De heer SchouCen haalt herinneringen op u1t ziin
lagere schooltijd op de Koningin Jullanaschool.
Deze werd in juli 1988 deflnilief gesloten.

I'li j verzoeken degenen dj.e kopii in sturen, deze
vóór 15 januari in te leveren bii Tineke Biernans
SophÍalaan 13 te Baarn.

Tot slot danken wii Meta van der Laan voon hêl
enthousiasme waarmee zii 12 iaar lang ons
tijdschrift I'Baerne'r heeft Setyp!.



WIE WEET HET NOG?

rrWintervreugdrr
Het is zorn prachtig ouderwêts $roord:wintervneugd.
Het doe t denken aan oude schilderijen vol ijsver-
maak of aan romantische gedichten.

rrln het koele goudên bad
Van het fij ne vrinterllcht
Rijst de groote menschenstad
Tot een droomverlucht gezichtrrrr,

schreef Boutens. Maar je moe t we1 in die vreugd ge-
loven a1s je het woord uit,spreekb. En dat geloof
ontbrak mij als kind ten enenmale. De r,"inter was
voor mij een gnoot, donken,zwarL geheel waar je
je met moeite doorheen moest worstelen.
Waren de lrinLers in het begin van deze eeuw
werkelijk sLrenger dan nu? In je herlnnering was
er bijna altijd sneeuw, ijs en kou . MeteneoLogen
bestrijden dit, Ínaar ondertussen glng in 1920
de ij sbaan in ons dorp op 2 december open.
Dat was zelfs voor sommige leden aan de late kant,
hranb wat lezen wij in de Baarnsche Counan t van dle
datum? rrZondag 27 november. . . een schitlerende
dag om eens naar hartelust te schaatsen. Maan
de Baarnsche Ij sbond heefl verzuimd de b aan
lijdig onder water te zetten en is nu eerst aan
hel pompen, terwijl overal elders de banen reeds
worden geopend.rr De sc hrij ver dreint langdurig
door en geeft tenslotle nog een paar hateli jk-
heden ten beste3rrToen voor enige jaren deze ttaan
werd aangelegd geloofde men aan een verbetering,
maan het ene jaar is er geen licht,nu is en gêen
i is ên mis.hiên v.)l('ênal iAàn oêên van heide.ll
Het antwoord van het bêstuur luidde.dat de
'rontevneden meneerrrzijn abonnementsgeld t,enug kon
knijgen. De vertraging kwam niet door nalatigheid
van het bes tuur. Nà een zvJare novembers tonm was
de dijk rond de baan beschadigd en het henstel
kostte dê nodige tijd,Men moes I het binnenge-
drongen zeewaLer hreg laten Iopen, lekkage aan de
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ên |nêf .lê lê1/ênino van ín.'l.rFên 1'êrfÍ'^.odên
dê ónên i no - tnAA'. in hêtzelfde nummer van het
pl aatsel ij k blad kondigde men met vette letters en
opgelucht aan : I'De Baarnsche Ijsbond maakt bekend,
dat de baan prac h t ig 1n orde is, rs avonds elec-
Lrisch ve rl ich ! en rs middags en rs avonds muziek. rr

Uitzondenlijk was de ze vroege ij speriode blijkbaar
niêf. L,ani êên naàr, iaar latef VersChenen er a1
op 18 novernber de ee rs te fotots van de Baarnse
i j sbaan. 1n 1924 Iuidde rnen heL nieuwe j aar in
op de schaats en weer een j aar l ater lrok men

^n 
, n^1rênhêF il êêh hr.hfiê ll^h ?êêF n^^i ii<rt

We1 werd er gewaarschuwd voor hrakken, die nel
latten waren afaeschermd.

De Wilhe lminav ij ver in 1910



Het leek zo eenvoudig om iets ove r Baarnse
wlntervreugd te schrijven, maan s peu rwe rk in de
archleven van de oudheidkaner leverde niets op
en welke lnstantie zou je moe Len benaderen om iets
u.it die lang vervlogen tijd aan de wee t te komen?
Toen viel de naarn Thi jÍnen de Ruig, de bekende
Baarnse ingezetene, dÍe zelf na de oorlog jaren-
I ero dp Êynl ^r I ^nl L.rás ván dê i ishàAn áAn de
August Janssenr"egsamen meL Jan van Schaik, Hij stond
c t1 z.i in à-tiVê1..r àf diê hi i dêcti i.ls in de
Baarsche Courant had gepubliceerd en bracht een

1OlO- hêt ^nni.hf inIJ'LaKUUeK mee oaL UIL .., --.---..8SJaan
van de Baarsche IJsbond- s Lamt,0p een van de eers te
neoinare ef .a! in c.hOOnSChniCL Vermeld: nê f\-t'
Baannsche lJsbond, opgenichc 1 0c Lobe r 1919, door
de heeren H. van. Herwaarden, P.Deijs, J.Deijs en
H.J. van Duursen. D i t rr a n n o n c e b o e k rr , zoals het def -

Lig wordt betiteld, bevat een bonte verzameling
antikelen, fotors en advertenties. Wij vernemen dal
een abonnement voor heren ,f .3.50 kostte, voor
dames begrijpetijkerwijs een gulden minder en
kinderen beLaalden Í.1.50. Voor een toegangskaantj e
mlrêst mên \/i ií'i.ip' .ênt neer'tellen, We lezen oVer
j j s fees Len , waa r men gecostumeerd verscheen,
handrj j deri j en meL fraaie prij zen en en we nd ook
r^ h^.ri-^ ^^hr^^11 1- Èê<iêê.1 ..n|ln^nílr.i iriênr 1^tètus rruuf ós r vrrur aJ
<.h^^n F i idên oê.1ó^nf

Maar r.Jaan schaalste men voor de ijsbond l.rerd op-
^l 7^ mnà jli ik. f.ên êefSteËYr LU0

rires ên \tr^V I aníli is in dê n^lriên. kindÊnen
knAhbêl dên ón sl .)óf. ies en de Grote Kom in het
Baarse Bos vormde een altrac tie voor i ong en oud.
0p de bee k achter Groeneveld heensLe bij vr ie swee r A
een drukte van belang en het Sebeurde ook l''e1 dat
ÀÁ Fàm r-róÉ i idh..F t.'.e Ri i I{ rr\rên ef .rnd L^êk ên 7óniêvL, rJvvqsr

om de toerrij ders net een warme dronk of een ge-
vulde koek Le vensterken. 0ok op de Een wenden
L.rêdstniiílên trê.noenisêêrd ên riê Pltir' vênLelt Van
een comlté uit de burgerij, dat in de schrale
è,o"'ií'è^ j2rênp.el.i inzamelde om daarmee turf,
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levensmiddelen, spek en dekens te kopen voor nj.n-
der bedeel den en werklozen, dj-e elkaar op de schaats
noeslen bestrijden. l'íiê nle! kon schaatsrijden
maar loch in aanmerking kwan voor een extraatje
mocht iemand aanwij zen, die voor hem reed. Goede
schaatsers namen die taak met pl-ezier over.
Wat $ras het mooiste cadeau voor een kind op
Sinterklaasavond?
Een paar schaalsen. Ik $ras zelf nie b bijsten ve r-
rukt toen ik een paar doorlopers met feI-oranje
banden uitpakte. Moesl dat echt? Hel Ínoest echl:
onze kj.nderjuffrouw leidde ons naar rrDe Beekrr tsaar
wij de eersle krabbelpogingen op eigen kracht
moesten ondernemen. Eeen grote vreugde lrerd het
echler niêti wij gli.bberden en vielen om de haver-
k1ap. Juf-zo noemden hrij onze verzorgsler- gaf
met luider Stern van de wallekan! af instructies.
maar het goede mens had waars chÍj nl ij k zelf
nooit op de schaats geslaan. Het drama had een
happy end: na afloop van de marteling dronken r,íe
warme chocolademelk 1n de uitspanning Groenveld
en kwam, o vreugde, een rijtuig van Henning ons
ophalen. Dat was een gebaar van vader, die voor-
zag dal zljn kroostwel doodrnoe zou z j. jn.
Met geen stok was ik neer te bewegen om op het

êên Érnóf.ê nêêf vpr's.heen diefJÈ us 6ddrr. r
aanbood, nij mee te nemen naar de Groote Kom. Dat
moch! en daar beleefde ik ineens een paar gezel-
liSe uurtjervtant neefllef liet onS aan een lanqe stol<
tussen andene trkerelsrr van wef zestien j aar meé-
doen.Ik hoefde alleen maar te gI ij den. LaLer on b-
kwam ik ook niet aan de winterse kwellingen. Met
vriendinnen trok ik naar de Wil helminavii ve n en
Loen de ijsbaan bij de zr^reminrlchting Írènd ge -
opend gingen wij daar naartoe. Maar echt 8en ie !en
op heL ijs deed ik e igenl ij k niet.
Vond ik dan nooit iets prettig j.n die eindeloze
wintermaanden?
Natuurl ij k wel, ik hoef allen naar aan de Sinter-
ktaastijd le denken. Later vo18de heL kerstfees t
nel een pracht,ige boom, die ieder iaar werd uil-



gegraven uit onze tuin en dle op het laatst niet
meer in dé. kamer paste. Maar de allermóoiste her-
innéring rdas een bochu met de arreslee door het
bos. De stalhouder Anbrosius kwam een van miJn
tanges ophalen in een prachtlge an met een be-
pluimd paard er voor. Ik mocht, mee en $rerd, met
tanle, in een .warme plaid gepakt. Nog hoor ik
de rinkelende belletjes van het tuig en het zachte
slissen van de ar over de r,rilte boapadeni noA kan
ik - na meer dan zevenlig jaren- de srene stllte
van.die mj.ddag herbeleven. In een sprookjes wereld
reden wij rond en boen besefte ik plogsklaps,
r.rab rr wlntervreugderr kon begekenen.

. E.Witsenburg-Horsman

Met dank aan Thijmen de Ruig en Cees vande Sleeg,
dle de foto verzorgde.

a

n
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LODEWIJK VAN DEYSSEL KRIJGT EEN HU]S CADEAU.

De fetterkundlge en tachtiger
Lodew i j k van deVssel( 1864-1952 )
heeft vanf89 3 tot 79 f8 in Baarn
gewoond.Over zijn verbf ijf in
ViTl itta werd verteld in het
<èhfênhê r H;êr tr^ldf hêf

tweede deei van het verhaaf.

0p 26 novernber 1 899 vierden Lodewij k van Deyssel
en zijn echtgenote, CaLharina, hun koperen brui-
1ofl. Maar dal feèst werd veel meer dan een
familiegebeurLenis. Blijkens een benichL op de
voorpagina van de Nieuwe Rotterdamsche Counant
van 28 november 1899 r.ras deze herdenkingsdag
treen met gretigheid gebnuikle gelegenhedd voor
\I2n nêvssê l s Iiiênainê vni êndên nm hem te dOen
bl i ikên h.)ê Ii€'f 7.ii hem hebbenrr.Het !,rerd rreen
fêm'êl iêdao vnr.]n de i^npÊ Hól l rrds.hp I êLLeren'r.
n^.iê 

^.h1êhd 
r'.h diê fêê<f .lao 

^nf 
winoên \I2n nêveqêl

en zljn vnouw in Villetta drie vrienden: Jan Ve th,
dr. Herman Gorter en Albert Verwe5'.
Zij vormden de feesLcommissi e, die namens zestig
bewondenaars een huldeblijk kwarn aanbleden.
Het huldeblj jk bes ton d uit een lij frente van ,f .8,50
per j aar (het kap i t aal was ,f .17000), alsmede een
bedrag van "f .9000 voor aankoop van een s tuk grond
en voor het laten bouwen van een huis onde r ar-
chiLectuur van K. P.C. de Baze1.
Een verbaz ingvíekken d verhaal3 de 35-i arige
\/án nÊvssêl krêêo een èn^nÍ .a.lêerr vn^naI alS
men be denk t wat zulke bednagen in 1899 betekenden,
toen een timmenman twintig cent per uur verdiende
en je voor achl cent een bnood kon kopen.
Onder de zestlg vrienden die een heel huis Len ge-
schenke gaven wanen vele bekende kuns Lenaars als
H. P. Berlage, Van Eeden, Boutens t Derkinderen 'Diepenbrock, GorLer, J. H. LeopoId, J ohan de Mees te r,
Arij Prins, Jan Toorop, Floris Ve rs ter, Willem !íilsen
en R. N. Roland HoIst.



Huize De Bremstruik

Eetkamer Huize De Bremstrulk
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alsmede uiteraard enkele verrnogende persoonlijk-
heden.
0p de middag van diê 26ste november was er een
nê.Ênf'i c rrin hêf hpkcnriê I ànílêl i ikp Hnt'ef GroenVeld
en daar in die met bloemen en s ie rpl an Len ge-
toolde kleine kamers verdrongen zich de vriendên
en geestverwanten, schrijvers, schllders,musici,
enkele journalisten en vele dames bewonderaarstersrl
Orn half zes was er een diner in Groeneveld voor
de rl ig genodigden. Dr. Herman Gorter was ceremonie-
ínÊêsf Ên Ên hi i I aq êên r'rnói áAnf.à l pêl UkSlele-
grammen voor. Met de bouw van hel nieuwe huis
werd in rnei 1 900 begonnen. Het we rd d noog gesLookt
van november 1900 LoE 28 april 'l 901, Loen het
door de f amil-ie Van Deyssel werd betrokken.
Zesenveertig j aar later, op 25 april 1947, noteert.
\Ian nêvqsêl in zi in C e d e n k S C h r i f t e n :tiHet zal in MeÍ 1901 g€weest zijn, dat ik uit
heb hu is Vllletta verhuisde naar het huis
De Bremstrulk, vlak legenover Villetta, waar ik tot
'1 Febnuari 1918 zou verblijven. Ik laat er buiten
de vraag of ik het nÉ nog goedkeur, daL men een
huis noenl De Brems truik, alleen omdat het st,aat
op een plek, waar veel brems truiken groeiden.
Hêi i e Lrê l Lr..r d.t ,ri i h^h^1i irf -i :- a^. ihhêf iêt vqu wfJr,,arDcftJ^ urrJr,
en ik, een aan taI j aren ult het huis Vil le t ta veel
naar daL bremwoudje hadden gekeken en hef veel
hadden gezíen, zoo daL het een ruim aandeel in
onze i n d r u k k e n - o p n e m I n g , en dus in ons 1éven,
gedurende zeven of acht j aar, had gehad, rnaar of
deze ornstandigheid voldoende was om er een zoo
geweldig bestanddeel van je leven als je woonhuis
i c àt1tt?za^m naaF f ê nÁorqon ?^^ à^i hÊf, woof d
Bremstruik aan jè familie-of schrijvensnaam ge-
koppeld zofi wordên bij heL spneken der menschen
Árran ia hi i hêt <.h- ----rlJVen aan Je, en zoo venoer,
-daf ls nog niet zoo zeke?.

-r in I êvÊn ál ii i.l êên m-in of meefuq: rxrJ v arr IDIJ aJ urJ u er''

stelselmalig gecontruëend begnip. Zoo had ik
Villetta ber^roond als rrbekend lelteFkundiae'r.
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Ik woonde nu toevallig in Baarn, maar had, wat
aangàat de levensbesteding en het verkeer, even
goed eldens geves ligd kunnen zijn. Geschrif ten
van de soorb, zoo a1s ik die Ínaakte, hadden juist
zoo in Limburg of in zeeland kunnen ontstaan, en
nijn bezoekers vrarên rn e d e - 1 i t t e r a t o r e n en be-
I a n g s t e 1 1 e n d e n . d i e bij mij kbramen óm dat ik
die-en-dle schrijver was.
Met de Bnemstruik werd dat anders. Nu ik. met het
grooter worden der kinderen, meen en meer gezins-
hoofd was ge!Íorden, ging in de Bremslruik voon
mij n besef het Baarnsch burgenschap het letter-
kundige-schap prirneren rr.
Toch logeerden in de zomer van 1901 in de Bremstnuik..
achtereenvolgens de vooraanstaande IellerkundÍgen:
AIbert Verwey, P.CBoulens en Hernan Gorter,als-
mede de archltect K.P.C. de Bazel, lenwij I op
14 sêniêmhên 1qO1 ílê ar..hi f.ê.f. Bêrl áoê cn de
kunstenaar R.N.Roland HoIst kwarnen dineren.
Van Deyssel vertelt hoe hij bezoeken wisselde
Ínet Baarnse notabelen als burgeÍneesler
F.F.Baron drAulnis de Bourouille, de families
De Brauw-Van Doorn, Patijn-Teding van Berkhoul'
Van Hardenbnoek, Van Bos ch-Ru tgers van Roozenburg,
0p ten Noort, Pierson, Ins inger, Moltzer, Rebel.
Augus t J an s sen D e-R i dde r , Hoof | , Koê n en , Hacke en
Van Reenen.

Juweel van ArchitecLuur
I'Mi jn huis was kle in in vergel ij king meL de
líoningen der kennissen,maar ten eerste was het
een juweel van arc hi tec tuur, een i eugdwe rk van
den voortneflljken a n c h i b e c N . K . P . C . d e Bazel-
Richand Roland HoIst was er een qprecht-groof be-
wonderaar vanït.en lweede was de aankleeding rnet
de antieke meubelen en de vele oude en nieuwe
f amil ie-por tre t ten, af koms t ig uÍl mii n ouderlij k
huis, zóo dat cte bezoekers daar nie! in een hun
vreemde wereld ver'schenenrr.
Groot nespect had Van Deyssel. voor J. L. Pierson
rrin wien cuLmineende die ze l dzame samengang 1n



één mensch van ultstekende bekwaamheid zoo wel
in het Finantie- al-s in het víezen van Kunst en
Letteren.
Deze bankier J.Louis Pierson was van uiterlijk
een even onopvallend, eenvoudig rnensch zooals
bijvoorbeeld Henry Ford dat was. HÍj was voor-
treÉ'fel ij k in bankzaken, zoo a1s blijkl uil
de voortzetting en he! brengen tot nóg grooten
welvaren dan $raarin deze zLch reeds verheugde,
van de Bank Adolphe Boissevain. Hij was een tijd
president van de Amstendamsche Bankiers ver-
eniging. Maar daarbij was hlj schrij ver !

Terlrij1 hij zonder boven zijn budget te gaan,
bijvoorbeeld t$ree of driemaal in de week een gnoot
feest had kunnen geven in zijn vorstelijke vlIla
Ir1'f ênh^c^h fê R4rr'n q^hi ên hi i êF hêhác-- --..-Jen ln
Íoio6iïéï-avonden te bes teden aan de vertaling van
het zeer hoog door hem gewaardeerde ReiseLagebuch
van den filosoof Keyserllng.
Verder maakte dij enerzijds achttien maal per boo L

de reÍs naar New York in verband ÍneL de stichting
van zijn Bank- fil i aaI daar en schreef hij anderzij ds
zoowel zijn boeken over 0ud-Egypte en de Medicl
als zijn uitvoerige Mémoirestr. al dus van Deyssel,.
De Brens truik, het tweede huis van Van Deyssel,
waar hij in hel begin van deze eeuw zeven LÍen j aar
rdoonde vóór hij naar Haarlem verhuisde, had het
adres Waldeck Pyrmontlaan 8. Het is nu nummer 26.
De Legenwoordige bewonen, de heer L. M. Leu pen, heeft
me de vroegere werkkamer van Van Deyssel laten zlen.

ílê vóór'opvê'i dê neán van derrué af uf J u r uad u vP t)e r er ev ,ree,,

Bremstruik.
Brieven van Van Gogh
In zijn Baarnse tijd kwam Van Deyssel- in contact
met Jo van Gogh - Bonger, de weduwe van Theo'
Vincents v ier j aar j onge re broe r. Jo van Gogh
had na de dood van Vincent in 1890 ên na de dood
van haan man Theo, in '1 891 de s ch il derij en en de
brieven van haar zwager van Parlis meegenonen naar
Nederland.



In 1893 dreef zij een pension, ViIIa Helna, aan
de koningslaan in Bussum en Van Deyssel kwam toen
op bezoek. In de zomen van 1946 schrij ft Van Deyssel
in een te rugb 1i k op deze ontmoeting van ruim een
halve eeuw geleden: rr0p zolder alle of nagenoeg
a1le later bekende werken van Vincenl van Gogh,
De handelswaard d ier schilderijen was toen gemid-
deld lwin tig gulden per stuk. (... )

De publ ieke opini.e nam 1n 1 893 geen not i tie van
Vincents wenk en de mees t gerou tineerde der ingewij de
kenners waren hel er over eens dal Vincent van Gogh
er nooit bovenop zou koÍnenrr, aldus Van Deyssel.
Intussen heeft in 1 987 1n New-York een Van Gogh
92 miljoen gulden opgebracht en andene Van Goghs i.
d.rên .\n vêi1inoên r'l f i i,.l tiên1-ál1êh mil'-..--JOenen
guldens.
ïh R.ành |1.i idr rr.h Deyssel op 22 oktober 1893
met de pos t een pakj e van Jo van Gogh , waanin een
aanta] brieven van Vlncent. I'Ik stel het op hooge
prijs uw op in ie er over te horenrr. De reactie
van Van Deyssel is niet op schrift gesteld,
waarschijnlijk heeft hij die mondel ing gegeven.
Jo had toen a1 hel idee de brieven te laten uit-
geven, waL eenentwin tig j aar later is gebeund:
Verzamelde brieven verschenen in 1914 bij de
Werel-dblbliotheek.

MeL de tnein naar Utnecht
Nog een anecdote over Van Deyssel s Baannse j anen.
In de zomer van 1899 gaat Van Deyssel twee naanden
lang iedere dag meL zijn oudste zoon Joop, t,oen eIf
i..F ^,,.t .wemschoo 1 in Utrecht omdat de
jon8enzweÍnIeSmoeSthebben.VanDeysSe1maakte
de reis pen Lnein. Dat was toen nog een heel
niprrlrê ar'lranino Lranf. alê 'l i ió neán Baarn WaS een
j aar tevonen aangelegd.
In 1951 schnijft hlj in een terugblik op die
zome r van lweeênvij ftig j aar eerder:
rrVoor Baarn was Utrecht de stad. 0fschoon veel
Baarnaarsdie 1n Ams terdam zaken hadden ' dageliiks
lussen Baarn en Amsterdam heen en weer gÍngen'
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wasUtrecht toch eigenlljk de s tad waar de Baarnsche
dames hun boodschappen dBden' en waar men concerten
en schouwburgvoorstellingen bezoch!. Met de
nnáchii oê snóontrêini iê< irr<sên Raarn en Utl"eCht kOn
men zelfs zoo nod ig lwee maal op een dag Utrecht
be zoeken en rs avonds al tij d nog betrekkelijk
vroeg lhuis zijn. Die treintjesmet hun f auteuil-

.ààà^ 7^.ht ên nêtdwrr uaós urós vdar u

zoo dat het een genoegen was door de fraaie streek
Ínel zíjn hooge koornakkers en duinacht.ige Lenre j.nen
z ich te laten voorlgl ij den in volkomen rustrr.
Lodewij k van Deyssel had de gewoonte we rke1lj k aIIes
op te s chr ij ven wat, hem bezig hield: de meest banale

I pneoccupaLies, als zijn stoelgang of de saÍnensf e1-v'_\ ling van zijn onlbijl,maar ook de neest venheven
f i I nsóf i s.hê oêílá.hiên Fên hi i 7nnde re charme heef L

zijn werk waar het een tijdsbeeld geefL, aIs zijn
hes.hni i r|i noen van ?.i in Báersê fi id fond de eeuw-
wisseling.

H. Bronkhorst.
Bronnen.
-Lodewijk van Deyssel: G e d e n k s c h r i f t e n . Voon de eers te
maal volledig naar het handschrifl uitgegeven, in-
geleid en van aantekeningen voorzien doon Harny
G, M. Prick ,ZwoIIe 1962,;,

-De briefwisseling lussen Lodewljk van Deyssef en
Arnold Ising Jn.1883- 1904. Uitgegeven,ingeleid en
@door Harry c. M, Prick,
I s Gnavenhage '1 968.

-Lodewij k van Deyssel: Het Ieven van Frank Rozelàar.
Naar hel handschrifb uitgegeven, ingeleid en van

,l aantekeningen voorzien door Harry C.M. Prick.
v rs Gnavenhage 1982..

-De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel
r-

z f e-n-ïán--aan iek,eh ingen door Hanny G. M. Prick.
Dnie delen. Uitgegeven in ts Gravenhage tussen
1 981 en 1986.

- M a a t s t a f . J a a r I a n g 1 986 nurnmer 3 . Harry G.M. Prick:
Éïè;Il k van Deysse] over Vincent van Gogh.
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HERINNERINGEN VAN EEN BAARNSE J ONGEN
AAN ZIJN SCHOOLTIJD

fn maant '88 verscheen er een artikel in diverse
regionale kranten over de geschiedenis van de
Jul iarnaschool aan de Eemnesserweg.
Aanleiding was de slui t lng van deze school in
augus tus van dlt jaar.
De 71 jarige Hr.M.C. Schouten uit Leiden kwam
loeval l ig in hel bezit van dit arlikel en s !uur-
de de redaktÍe van Baerne een brief met enkele
herÍnneringen aan deze school. Het leek de re-
dakLÍe een feuk idee om een aantal van deze he r-
inneringen in ons blad weer te geven . Wij doen
dat na eerst een samenvatling te van bovenstaand
artlkel uit de Gooi- en EernLander en laten ve r-
vo lgens de Hr. Schouten aan het woord.
rf Zoals bekend, zaL de Koningin Julianaschool
voor Mavo aan het eind van de cursus r87-r88
definiLief als school nrorden geslolen. víat er
met he tr fraaie b aks tenen gebouw, víaarvoor de eersle
steen a1 in 1872 werd gelegd, gaat gebeunen, is
rrué rrrsu uurucrrJ^.
De speelplaaLs aan de Eemnessenweg met de oe r-
oude kastanjebornen zal bij menig Baarnaar her j.n-
neningen oproepen aan de eerste schoolj aren, stan I
deze school is we1 als Mavo geëindigd, maar als
lagere school begonnen. Het is hel oudste lagere
schoolgebouw dat Baarn nog bezÍt, a1 is er 1n de
Ioop der tijd, natuurlijk weI het een en ander aan
gesleuteld. Oors pronkel ij k had de school vier
klassen, maar door de groei van Baarn na de aan-
leg van de spoorlijn Ín 1874, werden dat er in ...\
lono zêq ên in.láf. zelfde iaap kreeq de scbool I

ook haar naan: Prlnses Julianaschool. Wie zich
verdiept in de geschledenis van deze school'
komt veêl te weten over de geschj.edenls van Baarn.
Achter de school bevindt z ich nog alliid het ouds te
g y m n a s t 1 e k I o k a a 1 van Baarn, dat a1 j aren in gebruik
is als h a n d e n a r b e i d 1 o k a a I .
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Het was de oefenruimLe van de eers te Baarnse gym-
nas tiekveren lgingen en hrie herinnerL zich nog de
zo bekende F I o r a I i a I e n t o o n s le1l lngen?
In dit lokaa1 wêrden in 1914 de Belgische vluchte-
I inpên f.i i.lêl iik p'ehrrisvêsf ên in 1q1Á hrachten
de slachtoffers van de watersnood er enkelê dagen
door. Deze schooL , die meesLel Jul ianaschool of
okk wel de trkl-onpenschoolrr werd genoemd, heef e
álti il-l cên hêl Anpri ikê rol oêsnêê ld in de BaarnSe
gemeenschap. In Ínoeilijke t,ljden r.rerd de armenzorg
vanu i t dit gebouw geregeld en b ij dens de mobll isatie
van 1940 werden Nederlandse soldaten in de school
ondergebracht. In de oorlog e is Len de Duitsers
natuurlijk een n a a m s v e r a n d e r i n g . 0 v e n de ij zeren
letters werd een bord gehangen met het opschrifL:
rr0penbare School no.1rr.Dade1i jk na de bevri jdlng
krerd de naam van deze school vanzelfsprekend in ere
hersleld. De teruggang van het aan La1 leerl j,ngen
gras er de oorzaak van, dat in 1 940 de toenmalige
0udheidkamer in een den bovenlokalen van de school
werd gebracht, waan zij bleef toL 1942. Toen het
Baarns Lyceum ontruimd werd door de bezetters, werd
een aantal klassen naar de Julianaschool ovengeheveld
Na de oorlog bleef hel leerlingenaantal terugggaan
en werd de lagere school van de "0orsprong" overge-
bnacht naar de Julianaschool om later weer plaats
te maken voor de Mavo.
Zal dit goed onderhouden en in prima staat ve r-
kerende gebouw mef zijn rij kê historie eerdaags
worden gesloopt? Wel is zo Soed a1s zeker dat het
prachtige P. W. gebouw ÍRobo ) aan de Eemnesserweg
Len dode is o p g e s c h r e v e n . M e r k w a a r d i g e r w I j s Ís de
onderwijscirkel daarnee gesloten. Het wltle Robo-
gebouw was inmers oonspronkelijk het intennaat van
rle in 1 862 eevestisdê rra)^r'snnnnc'rr ílê pêrSte SChOOI
voor voortgezêl on de rwlj s in Baarn . In 1 907 werd
de r'0orsprongrr door de gemeente Baarn gekocht en
werd 6n op dezelfde plaats een Ulo annex lagere
school gebouwd met dezelfde naan, bestaande uit
lwee ve nd ie pingen en acht lokalen.
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Het gymnastieklokaal staal overigens nog steeds
aan de Acacialaan. ArchÍitect was dezelfde de
Boois die óok het Baarnse Gemeentehuis ontr.rierp.
In de j aren r60 verhulsden de Ul-o-leerlingen naar
de gerenoveerde Pninses Julianaschool, die na de
invoering van de mammoetwet in 1968 aIs Koningln
Jullanaschóol voor Mavo door heL leven ging.
In de beginj anen r70 $rend de rt0rsprongrr afgebroken

(Einde citaat )

De Heer Schouten:
rr0nlangs kwam ik in het bezit van een artikel uit
rrDe Gooi-en EeÍnlander'r,waarin verteld wordt over r'
de gesch 1e denl s van de voormal ige Prinses Juliana-
school i erg interessanL voor mij, die in 1923 als
6-iari c'ê zi in inf.pê.iê .lêêÀ Tn rliê fi i,.i had de
school zeven kl as sen, naar verder dan de derde
ben ik niet gekomen , want in maart r26 verhulsden
we naar Leiden, de geboorleplaats van rni jn ouders.
Nu 62 jaar later, henlnner ik mij nog heel goed,
hoe het in Baarn en op die school was. Hel was een
prettige periode ! Leuke berinneringen heb ik ook
aan het kinderkoor:'rDe k1e ine sternrr, onder leiding
rran mê\rr! Rêfhc. 7i i hêrrêlêiddê on .lê nianO.
Na zoveel jaren kan ik mij nog slechts de namen van
vij f kl asgen oo tj es herinneren en de beroepen van
hun vadens. De vader van Antje de Bree had een
s c h i I d e r s b e d r j. j f . Pietj e Peper was de dochter van
een potitieman. Joop Posthuma, de zoon van een
kruidenier. De vader van Gerrit de Vries r4Ias chef
bij de spoorwegen en d1e van Nico van Zeisf ven-
dÍende het levensonderhoud van hem en de ziinen ,,Áa'

al-s bouwkundige. Mij n vader had, samen mel een
coÍnpagnon, een s t u c a d o o n s b e d r i i f .

Ik ben geen Baarnaar van geboorter woonde n.1. toL
m.i in rri êr,.tê iàAr in Den HaaSrdaarna twee jaar in
Amersfoort en vervolgens drie i aar in Baarn . Toen
ik daar kwam, had ik dus iuist de leerplichtige
leefLlj d bereikt. Ik moest een aantal maanden



wachben lot het nieuwe cursusjaar begon. Dat was
nêa^ i]/ in eêóiêhhê. . Afle nreuwe-Llngerl, voo r wIe
toentrde ernst des Ievensrr begon; werden prima op-
gevangen door mej . Natler, ondenv.ri j zeres 1n de
ee rs le kLas. Zij s tond voon een zhrare taak,
iaanl i il,s êên s!êl ^'=^- "-tt kennisJaor lrJ LJc drrdrrducYLJsè wc
hii 1-ê hrêhoêh rrÀllêên àê o\tm,^^1 ie n^o 

^nioinêê1rlvermeld het artikel. Aan die zaal heb ik de vol-
gende herinnering: 0p een gedenkwaardige dag,

f kri i f. è,^A? ílê orlrl,f ek Vanuq Jur u ^r rJ
een boo L op de vloer. Wij moes ten rrerinrrgaan
ziELen en met eveneens denkbeeldige roeispanen
cráen roêiên nnden hc" .i no'ên \/ar, pen I i-ed met de
ouboll ige teks b: rrRoeien roe ien j ongens haal maar
stevj g op, in de maa t kan niet venmoeien, ook aI
hangL aan elk haar drop!rl
Het was een l ied zonder einde, bedoeld om de maa t
erin te h o u d e n . W a a r s c h i j n I i j k moes t die venLoni ng
inges tudee nd worden i.v.m. een fleest(je). 0p de
káde d i ni seerde de iuf het matrozenkoor ! Ik kon
.liê hênêfcninrr ván de utefoncnnFf niê+ leUk Vinden.
Joop Pos thuma, d i e aIs noergander fungeerde , zong
erbarmelij k vals en dat irriteerde me evenzeer
als het tot in het one indige herhaalde l"ied.
Hê j_. hêl Ê oêhêr1-ên 1êêk mÊ mêêr ocschi kf voor een
kleuterklas en bovend ien vond het plaats na school-
tijd. Ve rs Lek laten gaan was echLer nief mogelijk,
dus...... Na enige tij d zei de juf: rrGa jjj rnaar
naar huistr Als ze el"aan zou hebben toegevoegd:

,, -.i^.r^Í !^ ^r oêên ntêziên in hêhtrr rtrnu Js s, e>!urr Pfeàr!L
zou ik daL ontslag blijmoedig hebben aanvaand,
maar nu voelde ik het a1s smaadl Thuisgekomen zaL
iL ni:n in^^sf L'êl hêhhên r'à?o(.hl hi i het witte

f L,êè kL.rant.iês ón de mankLÁvtrf .l rr u.l s, ud vJUo vP
had gekocht.
A1s men voor de school s tond, was er aan de
?è.hf .'t 7 i i.lê êên naíl dàf I ê;íl.lê nezr de fietsen-
s tal l ing t.b.v. heL onderwij zend personeel. Boven
ílê dêDn .liê Loêpanp' " ''tvond zich- ---.-- édI L Paur uc
een wiL ovaalvormig bondj e, waarop met sierliike
zwa?Le schriiflelters s tond:



1q

rrbehandel de d ie ren met zachtheid, spaar
Dit heb ik altijd Ler harte genomen ! Aar.
in Baarn denk ik me t: genoegen te rug. Het
mii ^1s kin.l êên fiinê iiidIr

rlê \r.!oê l arl

was voor

( Einde c l taat )

LIi i h.lnên .laf e.mmi oê I êzêrs vAn Ráêrnê een
ê\/ên p..)ê.1 p.êhêDsen hebben als de heel" Schouten
ên L'i i hêrlánLên hàm à^^ 

^^L 
v^^r' ?i in 

^ni 
('i nêl ê

hi idF.oê ínê nêll .lztiê )vr Js, qE)v
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ONZE WERKGROEPEN

Zoals u waarsch ij nl ij k wel kree t , tel t onze ver-
eniging 5 wêrkgnoepen:

De wergroep Archeologie. A.R.!,1 ,8.
ArchiefondeYzoek.
Interviews en neportage.
0udhe idkarner.

waa" deze werkgroepen zich mee bezig houden en
wie er deel van uitmaken, schijnl m inde r bekend
+ê ?i ih Tmmêhê l-\'i hhên dè".ê \,Je?Vo?ócnên tr'eft men
steeds dezelfde personen aan. Hun aantal is vaak
t.ê sêrins vóón hêt. vele werk dat er te doen is.
0mda! onbekend, meestal onbemind maàkt, heeft de
redak I ie van heb Baerne besloten in een aarrtal
arl ikelen de ze werkgroepen eens aan u voon te
qfêl Iên .^r1''l: dê Iêdên êên indruk kri ioen van hun
werkzaaÍnheden.
Mischien raakt u hierdoor enorn geintresseerd en
besluit u net één of meer werkgroepen te gaan
meedoen. Dal kan, want alle leden zijn naluurlij k van
hartê welkom. B1j zondere kennis is niet noodzake-
1ij k en intresse kan al doende gewekl worden !

Voor rneer inlichtingen kunt u natuurl ij k ook nog
de contactpersonen bellen, die op pagina 'l ver-
neld s taan .

l'Ii.j openen deze serie met de
wenkgroep, waarover Jan v.d.

Archeologische

Mededeling

Lidmaatschapskosten
Ï 2,50 reductie.

rr Baerne.

Laan u alles vertelt

vóór 1 maart 1 989 voldaan:



DE ABCHEOLOGISCHE WERKGROEP (ARITE )

De ARWE trachl door middel van
zoeken en vel dverkenn ingen een
êÊ 

^^ 
fê I i ^hiêh .li, -^e nog voor

de Baarnse his tonle 1igt.

opgravlngen, onder-
tipje van de slui-'
êên oP.l.\f íiêêl ^rrêr'

ToestemÍning voor opgravingen wordl echLer alleen
gegeven lndien de kans bestaat dat het bodemarchief
wordb vernletigd.Een recent voorbeeld hienvan heb-
ben we kunnen zien bij de aaÈ1eg van-.het nieuwe
lndus trie t,errein rr De Drie Eikenr'. Hier dreigáe
een , voor Nederland, unieke archeologische vind-
plaats verloren te gaan.
Mede door de inzeb van een oudlid van de ARWE
startte de R 1j ksd ienst voor het 0udheldkundig
Bodemonderzoêk (R.0.8. ) te Amersfoont hler een op-
graving. Hierbij werd ook de ARWE gevraagd om mee
tê hêlnên .|FA\rên
Vondsten r^relke bij opgravingen worden gedaan gaan
samen met de tekeningen en verslagen naar de R.0,8
te AÍne ns f oorl.
Vonds len we Ike worden gedaan fij
of aan de ARWE $rorden geschonken
zamelinS. Hierb j. j worden ze Eere
Berestaureend. V'le1 word t de F.O.
op de hoogte 'gebracht.
Van sepbember tot junl $rordt elke woensdag van de
maand een kontaktavond Sehouden . Deze vindt plaats
in de 0udheidkamer in de kelden van hel gemeentehuis.
Ingang door het tuinhek in de Laanstraal.
0p deze avonden wordên gegevens en ervaringen uit-
gewisseld,

dens de verkenningen,
, blijven in de ver-
oi <f FêêF.l êh êr'i
B. van deze vonds tenó.



?

21

dialezingen gehoudên en kunnen gratiS boeken wor-
den gele6nd uil de A R W E b i b 1 i o I h e e k . Door de ge-
ringe belangs te 11ing werden de laatste j aren
weinig of geen dlalezingen geonganiseerd.
Het komend voorjaar zaL de ARI'iE b1j wijze van
proef echter weer één of twee diaavonden voor dê
leden en be l angs tel lenden vanuit de Historische
Kring organiseren.
Na in de maanden april en mei j.I. al een intro-
duktiekursus Archeologie te hebben gegeven gaat de
ARWE medio januari 1989 van start me! een kursus
Archeologie. 0nderdelen van deze kursus zijn o.a,

Aardewerk in het algemeen.
Determinalie van aardewerk, waanbi j
de nadruk zaI l iggen op aardewerk daL
ook in Baarn te vinden is.
Restauratie van het aandewerk en het
kopiëren van archeologische vonds ten .

Mochlen door de deelnemers nog meer onderwenpen
worden aangedragen dan worden deze evenlueel aan
dê kursus toegevoegd. Kontaktavonden en andere
ARWEaktiviteiten worden steeds per konvokatie
a^ncrêL^nrl i .tíl

Sinds 1977 houdl de ARWE zich bezig met Landes-
aufnahme van het Baarns grondgebied. Deze Duitse
term kan het beste worden ventaald met Archeolo-
gi sc he ve 1d- of o p p e n v 1 a k t e v e r k e n n i n g e n . Hlerbij
wordt perceel voor perceel afgelopen en onderzocht
op het voorkomen van pre- en historische overblijf-
seIen. De ontdekte scherven, p i j p e k o p p e n , e t c ,
worden meegenomen om te worden gedateerd en ge-
regj.streerd. Tij dens de verkenningen werden, in de
bossen rond Baann , gnafheuveLs, oude perceel-
scheidingen. lurf- , zand-. en g r i n d a f g r a v I n I e n en
een mogelij k kas tee 1te rre in ontdekt.
In de regel worden om de andere zondag verken-
ningen in de orngeving van Baarn gedaan. De aan..
vang is steeds om tien uur en de plaabs van ver-
trek wordt zoveel mogel lj k van tevonen afgesproken.



Ook vanaf 1977 werkt de ARWE volledig SaÍnen met
de ZOEKGR0EP ZANDGRoNDEN van de AWN afdeling
Utrecht. AWN sLaat voor Archeologische Werkge-
neenschap voor Nederland.
Deze samenwerking uit zich in hel gezamelijk uit-
voenen van opgnavingen en ve l dverkenn ingen in Ba arn
en omgevlng, maar ook in hel $rerkgebied van de
Zoekgroep. Dit gebied ligL in de driehoek Zelst,
Driebergen en Leusden,maar de aktivitelten vinden
voornamelijk plaats in en on Austerlifz.
Tij dens verkenningen Íierden hier o.a. kanonstel-
l-ingen ef red6utes, drlnkplaalsen en de stand-
plaats van een barak uit de tijd van de Franse
overheersing gevonden waarna ze zijn onderzocht. íÍ\.Verder werd onderzoek gedaan bij een aan la1 om-
walde percelen welke al,s moesLuineh diênden bij
een oude boerderij. Kortgeleden is begonnen aan
dê opgraving van een oude (r^rater-) put welke ook
bij de boerderlj heeft gehoord. 0ok is aan een
flink aantal heuvels onderzoek gepleegd om vast
te steLlen of het al dan niet grafheuvels z j. jn.-
Een groot aantal van bovengenoemde onderzoeken
is opgengmen in een aantal ( pre- ) histonsche wande-
lingen welke in en om Auster].iLz ziin uilgezet.
0mdat bij de Zoekgroep Zandgronden diverse onder-
zoeken aan de gang zijn, zo word I b innenkort ge-
start Ínet de opgraving van de grote afvalkuil-
van een pottenbakker, aI genuime tljd geen ver-
kennlngen neer plaats.
Sinds november 1 986 is de ARWE bezig mef verkennen
van de Eemlandse polcêr. Di! Ín verband me! de
grooLscheepse ruilverkaveling welke ruwweg het
gebled tussen Amersfoont, het Eernrneer, Laren en
Hooglanderveen omvat.
De mogelijkheid is nameliik erg groo! da! hierbÍi
de aanwezige archeologische vlndplaatsen en over-
blijfselen zu11en worden vernietigd oF verstoord.
Bij deze v e I d v e r k e n n i n I e n werden aan he! Zuider-
eind o.a. scherven uit de ceert j-ende eeu$, Sevon-
den.



Dit onderzoek is in verband net vee dal in de
weiden staat al1een mogelÍjk in de wj.ntermaanden
en vindl, na afspraak mel de be treffende veehouder
plaats op door-de-weekse dagen. ook bij deze ver-
kenningen konden we lwee kas teel lerreinen traceren
en wel Waelkenburg of Wolkenberg en Hamelenburg.
De eersle bevond zich aan het Zuidereind, rraar nu
de gelijknamige boerdenij staat, en de tlreede lag
tegenover de Grote MelÍn aan de Eem.

Enkete opgravingen r^relke door de ARWE zijn ult-
('êr'nên.l zi in'

PAULUSKERK
ni f. êFr1sf.ê nn.)iê.t \ran de ARWE wend in novemoer
1975 Uitgevoerd.Het onderzoek werd verrichl om na
te gaan of een aanlal theorÍën ontrent de uit-
bre Íding van de 14e eeuwse kerk ook in werkel ij k-
heid bleken te bes taan. Niet al1een werden a 11e
theoriën bevestigd maar ook wend het onLbrekende
gedeelte van het 15e eeuwse doopvont teruggevonden
GRAFHEUVELS IT HOGE ERF
Bij het onderzoek van deze drie heuÏels, van '1 977-
1 979, bes tond de neest onverwachte vondst uit een
^^h^r^+à ,,,h rr1óaóáF daan bleek dat de heuvels al
in 1 928 waren opgegraven. Van een twlntigtal ver-
spreÍd gevonden scherven kon nog een urnbodem
v.ro r d en vastgesteld.
Datering: D r a k e n s t e i n a a r d e w e r k uit ca
voor Chr.
EEMSCHE MOLEN.
Van maan! tot ju11 werd onderzoek verricht naar
de íundering van de voormalige molen rrDe Baarsrr.
Deze molen, van het type standaard, lag op een
zgn. molenwerf aan de Eem. Bij het onderzoek werden
drie van de vier geme tseL de f u n d e r i n g s - b I o k k e n
teruggevonden. Naar het rnolenhuis za1 in de toe-
komst nog een onderzoek worden gedaan.

1 700 j aar
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BOSBERG:-.Up een bosperceel mel deze naam r{rerd een vuursteen_
complex ontdekt. Het perceel 11gt op ongeveer
één k j.lometêr te ooslen van Hollandse Rading op
Noord-Hollands grondgebied. Het vondsgmateriaal,
bestaande uit diverse kernstukken, kllngen en
afslagen is voor onderzoek overgedragen aan het
R. O. B. te Amersfoort.
Stuk voor stuk projeclen waar menige archeolo-
gische r^rerkgroep voor zou vrillen tekenen. Grootste
wapenfelt van de ARl.íE 1s natuurlijk de opgraving
op het Baarnse i n d u s t r 1e t, e r r e i n rrDe Drie Eiken tr .
Hier hrerden o.a, haardplaatsen en vuurstenen
werkt,uigjes van 5000 jaar voor Chr., twee graven
van circa 4000 jaar oud uit de Nieusre Steentijd en
paalsporen van lwee boerderiren en een schaaps-
kooi of schuur uit de 12e eeur^r gevonden.Bij deze
opgravingen zopgde ook de gemeente Baarn voor
een unicum. Binnen enkele dagen tijds werd maar
tiefst J.12.000,: op taíe1 gelegd om voortzet-
ting van hel projecb te waarborgen. In ruil hier-
voor kan de gemeente Baarn een expostle over de
opgraving legemoet zien.
Mocht u door dit verhaal meer over de ARWE $r1llen
weten of eens mee willen gaan net een veldverken-
ning o,i.d. dan kunt kontakt opneÍnen mel de voor-
zíELer van de ARWE.
Ook bent u, na een telefoontje, van hartê r,\Íe I korn
op de kontakt- of diaavond van de ARWE.

Jan van der Laan.
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Secnetariaal 3 F, Muls-Snel, Gaslaan 41 , 3741 WJ

Baarn, te1. 02154 - 17526

Ledenadmlnis tratie I N. Kuyt-Smit, Van Wassenaerfaan 16,
3742 AH Baarn

De I ldmaatschapskos len van de H.K. rrBaernerr bedragen:
f ?q -- nÊr' 'iàin nêne-- Sezrn
Í ?5,-- per jaar voon een individueel lid
f 1) q^ nêF i.à' ,,^^F êan jeugdlid (14 L/n 18 jaar)

Postadres van de H.K. rrBaerne'r : Poslbus 326
3740 AH Baarn

Bankrekeningnummer

Postbanknumner

| 30.47 .28.292

, 4192133

"Baennerr venschijnl viermaal per jaar.

Losse nurnmers à J 3,-- vêrkrijgbaar bij N. Kuyt-Srnit,
Van Wassenaerlaan 16, 3742 AH Baarn.

Niets uit deze uitgave rnag $rorden verveelvoudigd enlof
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro-

G llT "f op,weLke wijze ook, zonder voorafgaande schrifte-
- lijke Loeslemming van de redaktie.


