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Baarn.

zich vernieuwd. Ons eerste
) zoats u ziet heeft "Baerne'r
nummer van de Liende jaargang heefL een geheel ander
aanzien gekregenr waarbij niel aLleen formaat en omslag
veranderd zí:n, maar bovendien wordt ons blad nrr ook

gedrukt, waardoor heL naar onze mening een veel professioneler uiLerlijk heeft gekregen. De redaktie dankt
het besLuur van de Historische Kring rrBaennerr dan ook
voor deze wijze beslisslng. Er hoefl niet meer gestencild en 'tgeraaptl te worden, i,,,aardoor de redakfie meer
tijd krljgt om zich mel de inhoud en de 1ay-out van
rrBaernerr bezig te houden.
In dit numner ver!.ielkomen we Levens een nieuw redaktie-
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de Hooge Vuursche

f

rnevrour,r

in Baarn,
Over heL vergeten beroep van dienstbode kunt u ook het
één en anden te \n/eben komen.
Plannen om de bossen van de Hooge Vuursche te bebouwen
gingen inderlijd gelukkie niet door.
Veel reakties kregen we over Rinke Tolman. In ons volgende nummer willen we aan hem onze speclale aandacht
wij den.
En t.enslotte naken we onze lezers en in hel biizonder
mevnouw Egmond-Pluim onze welgemeende excuses voor d!
hl r"rdêF. rl ê uJê hêoiroen om l"aar vader in ']et vorige
nunmer de voornaam Titus te geven, een fout die we hersteld hopen te hebben met de ultgave van dit vernieuwde
rrBaernerr.

à
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EEN VERGETEN BEROEP
De laatste jaren is er een groeiende belangstelling
voor een onderkrerp, lraar men enkele decennia geleden
geen enkele gedachte aan wijdde. Maan net zoals met
vele andene zaken gaàL men heL thema rr huispersoneel "
en in hel bijzonder de dienst.bode van r,releer als hlstorisch beschouwen en napluizen. Misschien is het allemaal víe] begonnen mel de opzienbarende verhalên van
Marganet Pohrel, de Engelse vrouw, die in de zevenliger
jaren haar feven als aankornend hulpje in een welvarend
gezin beschreef; die later, goed en wel- geLrouwd, het
onderwljs van haar kinderen volgde en die het voor e1kaan kreeg om -in Oxford Le gaan sluderen, Haar pennevruchten: Below stairs, Climbing the stairs en The
treasune upstairs, vonden grellg aflrek. Er kwamen
televis le-vers les over haar onderwerp, o.a. Upstairs,
dovJnstairs; zelf sprak zij voor de radio, vof humor en
animo, met cockney accent en al, en de intenesse voor
deze voorbij gegane tak van dienst werd tot over de
grenzen uitgebreid.
Onlangs verscheen er in ons land een studle: KaaLje,
ben je boven, dat druk besproken werd in dag- en weekbladen; ook de Baarnsche CouranL wijdde er een art,ikel
aan. De samenstelstens vatten hun taak uiterst serleus
op en behandelden niet uitsluitend het leven en werken
van de dlenstbode tussen 1900 en de Tweede Wereldoor1o8. Zij belichtten ook de sociale kanten, zoals
huishoudonde nwij s , vakorganis alies , ziekíe- en ongevallenverzekeringen (waarvoor de Nederlandse Vereniging \\
van Huisvrouwen het concept leverde) en congressen van A/
de Bond van Huispersoneel. Het vens van Kaatje, dat
iedereen kent, wordt doon de schrijfsters een vooroorl-ogs kinderversje genoend. Maar hel prijkte al in
het all-ereersLe begin van deze eeuw in kinderboekjes
en het is best mogelijk, dat die bewuste regels nog
veel ouder zijn. Sonja Barend haalde na de publikatie
van het boek twee oud-gedlens tigen j-n haar prograrnma
mel kennelijk als achtergrondgedachte dat er wel eens
duchtÍg op de toestanden van vroeger zou worden afgegeven. Dat gebeurde nieti beide danetjes verbelden op:
gewekt over hun dlens tentij dpe nk en lielen zich niet
tot onvrlendelljke praatjes verLeiden.

)

Zelfs de vraag of zij nooit eens wanen lastig gevallen
door de heer of een zoon des huizes wezen zij van de
hand. zoiels kwarn misschien wel eens voor, maar zijzelf
hadden daar nooit iets van gemerkt. Dàt er wel eens geloerd r.rerd op zorn meisje bewijst overigens het stoute
deuntje over dlt onderwerp:
Zoon, gij ÍÍroogt de meld niet kussen
Noch haar kriebrlen in de zij.
Haar gekreukte mulsenlussen
Zijn genoeg bewijs voor mij
nat' oii dêêd rlêliik ik zei.
qih.iê

diêh

r'i i.l

cih.le

.liêh

ti i.l

Kuste vaden zelf de meid.
Maar alle gekheid op een sbokje: het vergeten beroep
staat opeens in de belangstelling, Baarn, in het begin
van deze eeuw nog een luxe-dorp, telde een legen van
huispersoneel, dat nieL Le venwaarlozen vief. De grote
buitenplaatsen en villars vengden uitgebreide huishoudelÍjke hulp; zeker drie rrbooien had men nodig om
aUes gladjes Le doen verlopen: r.Jerkneid, binnenmeisje
en keukenprinses. Vaak ook r,Jaren de troepen uitgebneid
ÍneL een klnderjuffrouw, een kamenÍer en een huishoudsEer, die de hele boel moest bestieren. En dal was geen
kleinigheid. Een oude kennis van mij wlsb zich te herinneren dat er bij haar thuis vijf dienstmeisjes nond'I

iê^ên

tekende

rlnÀf r^rac c|êên cinê.rrnêtt

vijf

) Eigenlijk

humeuren,

vrJ JafuEzac

tíii

7t"

lrr^ranf l^^- --

vijf verschillende
id <^íns niêf
sLr
rrrJu
^r ni

achtengronden
ifhlê1renrr.

had iedereen in Baarn voor en tijdens de
Eerste Wereldoorlog een dienstbode. Het v,rerk lag min of
meer voor het opscheppen, zeker blj de rrrijkeluitr.
Maar ook in een eenvoudiger omgevlng v'ras hulp onontbeenlijk. De vrouw van een winkelier moest, als zij
zelf 1n de zaak van haar man meehielp, echt wel iemand
achter de hand hebben om voor het huishouden te zorgen.
En de weduwe van een scheepskapite in, die van een zeer
karig pensioen moest leven, kon beslist niet zonder
hulp voor dag en nacht. Hier sprak de status een hartig
woordie mee.

o

Je raaklre in belde gevallen ie vrljheid min of

))

Dienslrneisjes voon het huis van prof. !,Jille, hoek
S hoo-- traaL Kapp'sLrrar.

Het 1n betrekking gaan was in die dagen een barre
noodzaak. In de vaak gi-ote arbe idersge z innen was iedere
financië1e bijdrage wefkom en dus rnoest een dochrer van
twaalf jaar, zodra zii de school had venlaten, een
dienstje zoeken. Nu werden dle heel jonge klnderen
neesLal we1 een beetje ontzien; zij debuteerden vaak

als norgen-, belle- of klnderrneisje. DaL laatste was
)),
niet zo gek; als je thuis een rlsl broertjes en zusjes
had, wisl je meeslal wel hoe je rnet het grut van ande_
ren noest omspringen. Werden zij ouder dan glngen zij
vaak in een dagdienstje, meestal vanrs ochtends acnr,
tot rs avonds acht. Dat rias voordelig, r,íant dan hoefden
zrj thuis niet meer te elen.
Het dienstverband werd als heel gewoon beschouwd. Jè
had nu eenmaaf arne en rijke nensen en de eerste cate_
gorie steunde op deze manier op de ti^teede. r'Och, zo erg
I.,/as het ook lreer nietrr, vertelt een opgewekle ouo_
gediende. rl Was nel als bij de jongens: dle gingen rn
militaire dienst en wij, wij noeslen ook in dienst.

je
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werd er nlet sLechten vanrr.
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\woonde er nog eentje. Zii dreef een winkel tje in van
/alles en nog wat; garen en band, hoesLdnank en poLjes
vaseline, snoepgoed, ansichten. Met miin moeder mocht ik
een keertje rnee, toen de nood aan de man kwam en zii
njeuwe hulp nodig had. lk genoot van aI het noois en
lekkers in haar domein terwiil noeder haar wensen kenbaar maakLe. Hel oude dametje wisL bliikbaar altiid
feitloos een goede hulp aan te bevelen; ik kan mii nie'
her-inneren dat, op een heel enkele uiLzondering na, er
oolt een diênstbode andens vertrok dan orn in het huweliik
te Lneden. Dat waren Ali en Dina en Rjka; ie vergeet ze
nooit! Ali, verzot op al wal mode was, venstoutLe zich
óm nn êên vri iê zóndás met witte kousen en schoenen aan
het tuinpad af te wandelen. Moeder htas de hele dag nieb
rnao- h'i _ê L1Éêioên van d- lA-h. snó krêêo z^rn malle
meld het in haan hoofd om aan zulke i1Íufle mode-uitspattingen mee Le doen? De meeste gedienstigen waren dankbaar voor allerlei afgedankte spullen van de familie:
maar

,,rin1êFi"e

. waar, iê r'êên zjn

rzê i"n^n
êor blOUSe
Êên
^nn^^iê
mcên i-n had. Ze schaamden zich ln hel

,lgeheel niet voor deze afteggertjes, integendeel.
T

l-. hên'nnên mi i dát hêJ Í^a.tófrrm \/An Í'in

on^o:moeden

mij op de Brink u.i L de vente toeroep: "Kjjk eens iucfrouw, sLaaL ie me nieL goed?rr. Ze rukte haar ias open
om mij te laLen zjen wat voor een jurk ze van mii aan

hán
nn
l^ r,rrs d:
I rrró
n^eL zo
,iav.
vP
-vdlr-uq-uquc
"i.h?ê1
vreemd. Er bestonden nog maar weinig magazlinen - en
zeker niet in het deftige Baarn - waar je voon uleinig
geld goede kleding kon kopen. Veel wend er thuis ln efkaan geflanst, nieuw of gekregen, en wonderllik genoeg
werd er haast altiid op degeliikheid en kwaliteit ge1et.

gedeeltelijk door de gedienstige
gedeeltefijk doon de r\terkgeefster
(een woord dat in die dagen nog niet bestond) vers|rekt.
De dagel.ijkse dracht: veelaf een blaubr katoenen japon,
bont schort en tulle muts waren het eigendom van de
draagster; nevrouw venzorgde als regel de zwarte dienstjapon met bljbehorend slljf gesteven wit schortje en
koket mutsje met afhangende slippen. Het gewone goed
glng mee in de thuishias; de witte schortjes en mutsen
De werkkleding werd
zelf meegebracht. en

werden uitbesteed.
Alles goed en krêL, maar hoe werden al die melsjes
eigenlijk voor het werk getnalnd? DaL vías vrlj eenvoudig.
De meesten hadden thuis al de nodige envarÍng opgedaan.
Zij moest.en als heet jong kind al de handen uit de mouw
sfeken: aardappelen schi1len, schrobben, boenen. de
luierwas doen. In een dienstje ging heL aLlemaal we1
even anders; alleen de inrichting van de hulzen ver_
schllde al heÍnelsbreed met die van een arbeiderswontng.
Was er meer personeel aanv,rezig, dan kreeg zorn nieuwelinge dagelijks onderricht in wat er van haar werd verwacht. Zij leerde meubels wrijven, zilver poetsen,
tafel dekken, de maalLijden opdienen, noem naar op.
Ook de mevrouwen zelf bemoeiden zlch !íel eens met de
vorming van zotn meisje. Er waren heel precieze darnes,
die op alle slakken zout legden. Wat te zeggen van een
patrones die verlangde dat minslens eens pen week de
sleutelgaten van de binnendeuren met een haarspeld werden uiLgepeuterd om ze stofvrlj te maken? Ook waren en
die ze]fl v.reinig van het huishrerk wisten en die vage,
soms onmogelijke opdracht.en gaven. Een beetje intelljgente jonge vrouw v,rist dan wel wat haar te doen stond;
zij overzag het werkLernein en handelde naar eigen goed_
dunken. Want denk maar niet dal er alleen maan onderdanige doetjes in de keuken zalen. Met heL kLimmen van
de jaren onlpopten heel wat kleine bedeesde meisjes zich
als vaardige hulpen, die heus nlet alleen bevelen opvolgden. Zlj ondergingen de 'rdienst,'r bovendien nlet áls
een brlest bestaan. r'fie konden ont,zettend veel pret
hebbenrr, bekende een Baarnse over dle lang vervLogen
tijd. I{e Íiaren echt geen afgeslot,en groep zoals hrel eens
wordt gedacht. Je had altijd aanspraak aan elkaan en
bovendien kwamen en heel wat loopjongens aan de deur.

)

)

)

)

Gezin met dienstbode

in

1912.
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Alles werd

Bij

immens thuisbezorgd? Je had de bakker, de
slagen, de kruidenien, de melk- en de groenteboer, en
daar waren altijd wel leuke knullen bij, goed voor een
afspraakje op je vrije avond. Nou en de tuinlui of een
stalknecht konden je ook vaak laten lachenr!.
Neen, ze zaten meestal nleL te kniezen op een armoedig
zolderkamertje, zoal,s r.re1 eens wondt aangenomen. Vaak
beschikte men in de grote huizen over een personeel"skamer. Daar blvakkeerden zij Lljdens de avonduren.
Want allemaal legelijk uit, dal ging nlet. In de keuken
hing het rrbelLebord" en a1s dat rinkelde dan Ínoes! je
je stoel uil om le kijken, wat men in huiskaner of
slaapsalet beliefde. lrNatuurlijk had je aardige en

rninder aardige rnevrouwenrr,
ffvààF Àiê t/^m iê +êhêt^rtê

vertelt
iê hêlê

E,

rs

avonds

bij

Witsenbung-Horsman.

LOUIS COUPEBUS IN BAARN
Baarn, mijn kind... Daar zijn niets dan Amsten-

rr-Waarom

IkZeIf

ToendekinderenI1'arenuit8eVIogenVielerVoorhaar

Eoe om

)

heb mljn koperen feest bij één familie gevierd; toen
ik ging trouhren kwamen meneer en mevrouhr felj-cit,eren
met een prachfig cadeau. rl
Ja er i.raren heel wat getrouv.ren in die dagen. Bij mijn
grooLouders hras Mina de spil waar alles om draaide.
Veertig jaar deelde zij lief en leed Ínet de hele famiIie; zLj verhuisde mee van Baarn naan Ansterdam, van
AmsLerdam naar Zandvoort en fenslotte naar Haarlem.
Na de dood van mijn grootvader, loen het huishouden
hrerd opgeheven, bl-eek er voon haar een lijfnente te
zijn genomen, zodaL zij onbezorgd haar oude dag zou
kunnen slijten. Dat zij toen nog trouwde met een emer.itus-vrachtrij der had niemand voorzien. Onze eigen huishoudster hield het meer dan vijftien jaar blj ons vol.

weinig meer te doen. Zij sLapte over naar een oude kennis van mijn ouders en... vond pardoes een dove weduwnaar $iaar z1j schielijk mee tnour\rde.
De verhalen over diensLpersoneel van heel vroeger zijn
onuitputtelijk. Toen door de veranderende sociale omstandigheden men beducht werd voor rr dienstbodennoodrr ,
verschenen Duitse hulptroepen in de twintiger jaren.
Zlj vulden tot kort voor de TvJeede Wereldoorlog het
tekorL aan. Toen was het al wel gedaan met de unlforrne
l-.1êdino' dê Fl.iêdcls HildarS en Liselottes wensten hun
eigen kleren te dragen.

zij

te gaan werken. Wat er van al die vaak trouwe hurhêh
geworden is, weten ÍJe eigenlljk nlet.

onze zegsvrouwe.
'lê\/ên tÊo.êh

hoge uibzonderlng stonden

diners ofl feestjes in hel zwant te verschijnen met een
nietig wj.t schortje voor. Zij waren over het algemeen
vfijtlg en gewlllig, maan Hiller corunandeerde allen
naar de Heima! lerug om in munitie- en andere fabrieken

d.qhêÉc

Zo

luidt
uit

dame

verneemt

z^ ?êr, p.chêêl Anrlênê C6ter'ie...tt
omstreeks 900 de verzuchling van een oude
één van de betere Haagse krlngen, wanneer ze
h.hdêlel,,i

'1

dal haar dochter zich in Baarn zal

gaan

vesti-

gen.

)
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Het is een cltaat ult de nomancyclus rrDe boeken der
kleine zielenrr van Louis Couperus, uitgegeven in 1901 /
1903. rrHet handboek tot de geschiedenis der Nedenlandse
lettenkunderr van Gerard Knuvelder noeml dit werk rrhel
hoogtepunt niel alleen van Couperusr, maan van heel de
Nederlandse (realistische) romankunst.rr En Albent Vogel,
Couperusr bekende biognaaf, rekent de cyclus eveneens
Ittot de hoogtepunten zowel van de Nedenlandse a1s van
de
Eunopese literatuur. rl
t)
In dil víenk van Europees niveau (dat, vertaald, ook in
Engeland en Arnenika is uitgegeven) is Baarn de eer te
beurt gevallen een kfeine rol te mogen spelen.
Immers, naasl bovengenoemd cifaal en enkele andere
korte venwijzingen naar ons donp treffen hrij Ín de roman ook een passage van enkele bladzijden aan waarin
een jong meisje, dat in Baarn logeert, haar niet zo
vleiende visie op het dorp geeft. Haar mening is zeer
persoonlijk en, zoals blljken zal, stellig niet in
overeenstenming mel die van de auteur, die in zijn boek
de werkelljkheid iffners door de ogen van zijn romanfiguur bêkÍjkt en subjectj-ef beoordeelt.

11

Interessant echter zijn de namen en feiLen die in dit
f ragrnenL verïeld worden en die, althans gnoLendeefs,

overeenkomen met de v'renkeliike situalie in Baarn anno
1 900.
n. rnêr' rq t-a! íiê r'ê!.rn.r to in z' in êi o.ent i idsê - 'leesLaf
Haagse - romans de gebeurtenissen en personen te plaat-

1
I

t

sen binnen het kader van de realiteiL zoals hij die
kende. Hij beschneefl bijv. nauwkeurig de siLuaLie in
rs-í1F.l/pnhqoê

Fnnd dê êê'r.Jr"r:ssêl.rp' ên vênqêIdde
ook dikwijls slraabnamen, operbare gebouwen etc., dit
alles in overeenstemming mel de werkelijkheld omstneeks
l.êt

)

)

voor hel huis geplaatsL v.rierp licht in Elines kaïe-, zo
beschneef Couperus het, en men neende aan de hand van
de lantaren te kunnen bepalen in welk pension Eline haar
einde gevonden had.
Of Couperus, als hij bijv. een pension of particulien
woonhuis beschreef, ook een werkelijk bestaand gebouw
voor ogen had, ls niet bekend. In ieder gevaf is de
)
nauw,<eurighejd die hij betrachtre bij de bescnriiving

)

1

900

.

Toen zijn roman "Efine veretr als feuillelon ln hel
Haagse dagblad rrHet Vaderlandrr verscheen, hadden zijn
Lezers er dan ook moeite mee ln dit verhaal de werkeLljkheid van de flanlasle te ondenschelden. Zo vertelL
Albert VogeL: rr,., er werd druk over gespeculeerd welke
H"^o<ê f2m l iêq êrin

l.J ên ál h:d ao rnontto

r^rêrílên

^fr'êhêê
de neus van de één boven de mond van de ander gezet'
,^.1<

a iin

loven ( ..

7,,<lêr

.lif

. ) . Men wees

rlif.lr'[l-.tê

niêmrníl

'rêrê'^n :an wAan trl i aê trÀsf^F\'ên -^ | ri in

!,t

!.ên..l.lê
uL |Ja, f vv

-^
wi]dê
n_ ' uu h'I
r.sL óq-

elkaar in het Bezuidenhout het

^Í"oóvino

inrêr'ê<êrnf

Eê'l I ant,afen

hr i .r-.ê

he-

het fragrnenl, waarin Baarn een rcl speelt.
Uit één en ander valL af te leiden dal Couperus Baarn
althans enÍgszins gekend rnoet hebben. Dat dll inderdaad
het geval is, blijkt o.a. uit hetgeen Henri van Booven
(die de s( n'r j',,or van naoij heefr neegemaakt) in zijn
schou!.Jing van

boek "Leven en r.Jerken van Louis Couperusrr vertell.
"Op de jrarl,j,<scne va^an1-iêreisjes oêr familie CoJperus
was de Veluwe en het Gooi dikwiils bezocht. Biizonder
bekoord was Couperus geweest door de omstreken van Baarn
en Hilversum....I'

louis

Couperus

in'892.

Tekening door

J.

Velh'

14
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Na de plotselinge dood van haar man is Marietjes moeder
met een andere, thuiswonende dochter naar Baarn verhuisd en v.rerd het drukke sociéty-leven van Den Haag verwisseld voor een kalm bestaan. Manietje, die altijd had
gedacht dal ze na haar kostschoolLijd een leven van

zijn nicht Eli-sabeth Baud gehuwd
had, vestigde het paar zich in een kleine vil1a aan de
RoelLjesweg Le Hilversurn. Zij hebben hier slechts een
kleln jaar gewoond. In deze periode hebben zij Baarn
Nadat Couperus

1891

echler vaak bezocht.

necepties, partijen, bals en diners in de residentle
zou kunnen leiden, zieL naar verwachtingen de bodem
ingeslagen. De familie woont in een kleine villa, dicht.

in de bosschen, vlak bij Soestdijk, waarheen
heL jonge paar trok orn van de boschlucht le genieLen,
en waarheen fanilieleden ook wel eens gingen, r4rerd een
nedegenonen hangmat aan boomen bevestlgd en in dolce far
nienle ging daar menig schoone dag voorbij. Vaak las
.t
',
Couperus dan uit I'Extazerr voor.rr (Deze roman werd in
oktober 1891 , een maand na zijn aankomsl in Hilvensum,
rrTe Baarn

)

voltooid).

ir àaza 1iin íi^^r ^ê'r qA.rn wó^rer-l.f icre kUnStenaars Haverman en Jan Veth verschlllende ponlnetten van
.nrrnêr,tq ocn>>V'. diê 'r 'l itÊnair'ê fi i'rs.hrif_ên en
boeken van en oven de auteur werden gerepnoduceerd.
In mei 1892 verfiet het echtpaar Hilversum weer. Couperus r.,,as Le ongedurlg om het lang op één plaaLs ult te
houden en de rest van zijn leven heeft hij, sarnen met
zijn vrouw, dan ook grotendeels in hel buitenland doorgebracht. De vele reizen werden af en toe onderbroken
Fn -'in

,/êl.ts ti i-

in nÊn FIeAo maár ónk l^.ê.

.

fllssên hêf or,^ên .lêr h^mêri maaLtê êên h^rhr
sl irclênrlo n^rri^- hêi qfaf.inn
.12i-. \ iroêr.j-hêor.êid
j r; c4 dFê n.ie
s.l_êrnêndê -. ,/l ak nar-i i !'ar f-pin
aan
en zljn donder deed de kleine villa beven in haan

ln6r. .-1J
n ..h.lFê,,ndó
ODin
h'êl.i l^êizii dó.r's.^^rrdê
Êên nàut.rli iL< vênmindefde
vaanL. beelde de kle-ine v-i11a, . ,'l
Têl

Lêha

al <

aèn

fFêi

h2l.j heL

paar geen vêsLe verbl ijfplaats. De schrijver en zljn
vrouw logeerden lijdens deze bezoeken bij familie of in
een pensfon.
Couperus r,,oonde ook enkele jaren te Nice. In deze stad
schreefl h1j in 1901 /19O2 "De boeken den kleine zielenrr.
Er waren tien jaar versLreken sinds zijn rrHi Iversumserr g\
peniode. Toen hij in dit werk zijn passage oven Baarn
schreef, moest hij waarschijnlijk pulten uit herinneringen van vele janen geleden. Wellicht is het goed ons
hiervan rekenschap te geven bij het lezen van dlt fragmenl. Het is een gedeelte uiL het vijfde hoofdstuk van
het eersLe deef van rrZiefenschemeringrr , het derde boek
van de cyclus
....Marietje, dochter van wijlen een minister, en op
kostschool in Brussel, brengL de vakanLie door bij haar
moeder en zusje te Baann waar zij zích stierliik verveel t

5i i hêf slat i.n Miqs.hiên is hêi àendio iê qnê.Ufefen
ovên dê \tr.Artt af êr hiên ocr ínoo) hêst.áAral h 's beschreven wordt.
frMarietje zaL in de kamer van Marianne en keek over de
weg.., De vjeg, !,J i L van zon en van stof , ver"b-L jrdde

\

I
Stalion Baarn, zoals het er in Couperus tiid uj Lzag.
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De beschrijvlng van het sLaLion en omgeving Iljkt wel
Le kloppen. 0p oude ansichtkaarten kunnen we bijv. zien
dat alt.hans tegen één zijrnuur van het stati.on en tegen
de zijkanl van de houben trap wingerd groeide.

rrMarletje venveelde zich. Marietje, op kostschool te
Bnussel , was nu met vacanlj-e een paar weken te Baarn,
bij rnama en Marianne, en Marietje verveelde zich.
Het liefst had zij maan wil-len blijven, op kostschool.
Niet. dat rrrnadamerr niel een spook was, maar Brussel was
ten minste amusanter dan Baarn, zelfs voor een kos!ê.h^^lÊóiêià

?i i !'n^óo

.i.h

weken zou móeten uiLhouden. . . .rr

^f

h^ê

7i i hêl-

hiet.

Víer

D
,'

)

Uit het volgende fragment blijkl dat de villa wel erg
dicht bij de spoorbaan lag. rrMijn God, hoe was mana
hier toch komen lvonen, en wat een huls! Het zou haar

nog eens op haar hoofd komen neervall-en, meL dat eeuwige gedonder van de Creinen... Zij leefde in de donder
van de treinen,.. Marianne had gezegd, dat het mama
niet hinderde, en daL zijzeLf zel-fs zo líende aan dle
treinen, dat, eenrnaal, Loen er een ongeluk was gebeurd
bij Hllversum en de nachtbrein van vJel-k-uur-ook-weer
niet kwam... Marianne vJas lrakker gehrorden ! Neen maar,
dàL was sLenk, vond Marietje! Misschien, dat die
treinendonder mama en Mariet,je nog zou weerhouden om
hefemaal in te soezen... Want het was hier een leventje
in die kleine vllla te Baarn! Kennissen hadden naÍna
noch Marianne, en zij zagen niernand.,. Rijtuig hadden
zij'niet: hoe kan je nu buiten wonen en geen rijtuig
houden... A1 was het maar een duc-je, of zo een klein
p icnic-karne tj e , rneL een pony, maar lets noest je toch
hebben... HeL was een dof bestaan, hoor... Het idee
van oom Adolf, dat oom absoluut had gewild, dat zij
hier vier weken zou konen suffen. sanen rneesuffen met
mama en Manianne ..., (...). 0, wat was hel venvelend...
Wandelingetjes naar de Beukenkom, Soestdljk... een
enkele keer zaeen ze a]s dislractie... de Koningin
voorbijrijden. . . Maar nts! . ,. dat was voonbij... en dat
was er niet neer... Nu, als zij de Koningin was geLreest, ze r^ras nooit op Soestdijk komen zonerverbl ij ven !
Vier weken... ze hield het niet ult... Zii telde de
dagen af ...r1

verwende meisje duideliik nie! mee in
rrJa... als ie vergêleek het levent
rrsaaie"
Baarn.
het
als zij over anderhalf iaar lhuÍs
haar
zou
wachten,
dat
en Marianne hadden gehad...
met
dat
rltat
Emilie
kvíam...
het
Hoí...
de
bals van het Casino met al
aan
Partijen
Haag..
. de mooie grole diners
mensen
van
Den
de chique
maar allemaal gezusters
toch
dat
hadden
de
thuis...
had... Mooie japonnetjes... En zij... waL zou z1i hebben! Niets hoor... Zi.j kwaÍn in Baarn ... (... ). De hele
winter in Baarn... 0 God, neen...rr
rrHet was een mooie boel: papa en mama voedden ie op als
een rijk kind, en was je dan een jong meisie... dan
lielen ze je wegsterven in Baarn! (...). Je te versuffen
in Baarn in dat aangedonder van de treinenr dat de muren
van de vi1la deed beven. als zou het hele huis neerstorLen op je hoofd... dat nooil: dat beloofde ze zichr
nooit ! rl
ManieNjes mijmeringen wonden onderbroken víanneer haar
zusje binnenkomt en voorstelt wal te wandelen.
tr- Marietje, vroeg Marianne. Willen vte niet wat wande-

Het

vatt voor dit

1en?

- Beukenkom? vroeg Manletje kr\tlj nend.
- Neen. verder...
- Soestdijk?
- Neen, verder nog, het Overbosch in, de hei op' als je
v,rilt.rl

,D

)

Merkwaardig genoeg maak! Coupenus hier meldlng van een
rrBeukenkomrr. die ons niet bekend ls. trlellicht Iiel het
geheugen van de auteun heÍn hier in de steek en doelde
hlj op de rrlindenkomrt.
A1 met al blijkt, dat Baarn niet veel te bieden had aan
Ínensen die veel en mondain vertier zochten. Wel wordt
en gewag gemaakt van het bestaan van een tennisclub en
MarieLje verwijb haan zuster dat ze hier geen l1d van

is geworden. r'... Je wisL Lochr dat ie je zusler wachtle en dat en hier in Baarn nÍet heel veel ressources
voor haar zíjn... Maar alle gedachte smelb hien r,reg '
met te kijken naar die witte weg' dle me rniin ogen nog
bederft op de koop toe... O' kind hoe hou iij het hier
uit. . . na Den Haag!rr
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Maar Marianne heeft andere bezlgheden. rt-Ik heb twee
arme farnllies, voor wle ik wef eens wat rnaak...[
0p de Oosterhei?, vragen wij ons af.

Tenslotte wordt Marletjes verveling voor heL ogenblik
verdneven door de komst van twee familieleden.
rrEên paar mensen kwamen van het station af.
heb
je de passage van Baarn! spott.e Marietjê. De-Daar
grote distraclie van de dag. Drie burgermannen en een scheve
juffrouw. Oom Paul zou zeggenr driê en een hafve atooÍn
van nensefijke ellende,.. Nog een burgervrouw en nog l\
een juffrouw... Twee darnes... Waarachtlg, twee dames.., t
Grote goedheid... het Ís t,ante Constance... en Ernilie!!rl
Naar haan cynische uiLspraken te oordelen kan het
Baarnse publiek het meisje ook al niet bekoren. De
rrtiree damesrr komen nu net uit Den Haag!
Alles bij elkaar zouden we kunnen concluderen dat de
besproken bladzljden nu niet bepaald een aanbevelling
voor Baarn inhouden, en zelfs dat ons dorp hier onrecht
rarordt aangedaan. De aandachtige lezer echter, die rekening houdt rnet. de subjecbÍviteit en eenzijdigheid van
de weengegeven gedachtengang kan tussen de regels door
lezen dat Baarn zo rond de eeuwwissellng een heerlijk,
onbedorven, bomen- en bosnljk dorp moet zijn geweest,
rJaarvan de rust slechts nu en dan werd onderbroken door
heL rrgedonderrr van de tneinen!
H. L.

M, Vlnk-

Pos

tema.

Bronnen:

Louis Couperus: De boeken der kleine zielen
Vogel ! Louis Couperus
Henri van Booven: Leven en werken van Louis Couperus
Gerand Knuvelder! Handboek tot de aeschiedenis der
Nederfandse lettenkunde.

Albert
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DRIE MAAL BOUWPLANNEN OP DE HOOGE VUURSCHE
In jaargang 9 no. 3 van september 1985 lazen we van de
hand van de heer J. Kruidenier een bijzonder interessant relaas over bouwplannen op de Lerreinen van Buitenz..ro o\ Groênêvêld in d- 'a-c'l dêrtio-

Eén en ander

naar aanleiding van het boek rrDe zoom van het Gooirr door
Dr. Henri Po1ak. Van deze plannen i^tas sprake in de jaren
1934 en 1938/39 en ons Gemeentebestuur kont, en in genoemd boek níeb za besL af.
, \ Ongeveer tegeLijkerLijd speelden echter ook andere pro-- jekten, waaronder boui,Iplannen nabij Pljnenburg en een

E-ool.ís) - -]e1, de le1.j.êr s .noê'Í,ri ifêld \/ó1oens de in..in .lê tl^^oê
,.1 i ênêrc
- nl rn 1r^^r ssrr Èiquqs r
Vuursche.
Het in ons archief aanwezige dossier is niet geheel comnlêpf ên nnoêfl"riifêl.l ziin êr rondÊl inÉ'ê k^ntakten tussen de partijen geweest. Eind december 1934 begint het
dossier met een brief van B & hi aan de Inspecteur van
Volksgezondheid (onder wle ook volkshuisves tlng nessonteerde) in Driebergen, hraarin advies gevraagd wordt
naar aanleiding van een ingediend bouwplan voor een gedêêl fê rrán iê Hn.\p'Ê Vuursche. Het betrefL een vriiwel
rechthoeklg terrein van 40 ha, enerzljds van de overzijde van Hotel Kievitsdat 325 m langs de weg naar Baarn,
anderzijds van dit punt langs de gemeente- (en provinn.e-)onens 1n6O 'n Ènt ran dê qnnnnl i in nê Pannekoekvijver en het Zouthujsje zouden nog net buiten het plan
vallen. De Tnspecteur van Vofksgezondheid neageert op
17 januari 1935 met een uitvoeri8 antwoord van acht

,)
schrijft hlj:
' kantjes. 0.a.zijn
van enlg verband met de bestaande kern
"Het afbrezig
oêêf - rl't
rn r-aerr< rlarlel i iL mêê- nf ni n l-ct karakter
^l
van wat men in het Engelsch pleegt Le noemen een rrwl1d-

cat-schemerr.
óêh

'.r'i

lzla

ln het Hollandsch

enanrr]

at io

zou nen

dit

kunnen noemen

ll

Aangehaald wordt een beschikking van Gedeputeerde Sbaten
van Noord-Holland beLreffende het ui tbre idings plan van
Hilversum, die erop neerkomt, daL uiLbneidlng van de
oêÍêênj p -6 1roa1 m^oêl i ik hêhóí1-1. rp oesr.hieden in aansluiting aan besLaande kennen. Naar ziin menjng is en
afle aanlelding deze beginselen ook voor Baarn te doen
Eelden.
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rrEn

- aldus de inspecteur -

men

zal zich

Echter ... een half jaar later, op 4 septembe" 1935,
verzoekL een HilversuÍtse archÍlekt, Jan Kuiler genaamd,

rekenschap

moelen geven van de gevolgen van een zo omvangrijke
vês j--ipino .rn \/êrnê afsf.ánd Van de kom der Gerneente.
Welk soort bel{oners zaL zich hien vesligen. De tijd

\/rn o}.-! êpê l^n.ih i 7ên i < v^^r,hi i 7ê'èt wêr,m^êdêl i il..
zullen heL daarom bewoners zijn rnel zoo beperkte midde-

len, dat de gemeentelljke inkolnsten er niet veel profijt van zullen hebben. Scholen zullen rnoeten worden
gebouwd, men heeflt te rekenen op kosten voor straat2anlêc| ên -^n.lêr,h^rrd

ni^lêrin.|

vê}.Ii.hl a^c ê'n'
Gerneentere iniging, van

i)
Uitbreiding van den dienst der
de bnaïdweer en van hel poli LjeLoezlcht, van den postcr i usfsór

''^t

diae

' I

móà.7ii
rL!!
r zrJ .

Een andere factor - aldus nog steeds de inspecteur en niet de minst belangrijke is de aanLasting van het
natuurschoon. Víanneer dit eenrnaal aangevrelen ls doon
een vestiging van den omvang als blijkens het ingeii^nriê

pv.]t^if.ti-nten

,n h-f

het einde niet te overzlen.rl

lr^^l-nêmên - iot'

zljn med e-gemachtigden, de heren Pannevis Le
Hilversum (dle het eersle plan samen met de Baarnaar
J.D.E. v.d. Veen lndiende) en Mr. F,K. Reysenbach de
Haan Le Leiden (van het advocatenkanLoor, daL bli het
eerste plan optrad), vergunning le tilllen verlenen tot
krê"lpên \/Ar êêr tên-ein van 40 ha
trr s^Pf el
Y
'/
van het landgoed De Hooge Vuursche, Loebehorende aan
den Heer J.A.L. van den Bosch. Jawel ... hetzelfde terre-in Legenover Kievilsda-L en -Langs de gnens met Hilverhem en

p fue^rrrI16
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aê'r,
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v-JuuwftrórPfdt'rrsir
vL' ^av!f,rrrbe-
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Gemeente Hilversum

rjan is

ti

Ínmlddels komt eên brief van 12 februari binnen van een
advocatenkan toor uit Leiden, dat de belangen behartigt
van de heren J.D.F. v.d. Veen te Baarn en J. Pannevis
te Hilversum (indieners van het plan), waarin wordt
aangedrongen op een spoedige beslisslng, B & W reageren
op 4 februari 1935 conforrn het advies van de Inspecteur van Volksgezondheid negatief en reLourneren heL
ingediende bouwplan. Eveneens van 14 februarl 1935 is

,t

l,)

Èi;l
rr

'1

E.
a)

êên hr,'êa rri! Miami tr'l^r'ríle

\/An dê hoê-,T.4.t.. Van
/'lan R^<.h
íêioêni.n
lrrh r.<fêêl
êh I.h.1o^êd
nê
- - H--ooge
Vuursche), die van notaris Schouten had vernomen, dat
de Raad van Baarn niet zeer medehrenkte met het onden..j rsf .n
u:
vna- Raann
rrrJ r wrJvv
vy írê
ee hêl
J! rur-tr!'.
!
rrdv LÈiu uuuwPr arr.
^nsêr nnvvv.R ïaaft
an h,-ofli- I
.lAt rJê Raad 7"1 in<fêmmÊn

^^'r
daaraanvolgend krijgb h1j ten anlwoord, dat B & W, gehoord de Inspecteur van Volksgezondhe id , geen vrijheld
ku''r4en vinden in de totstandkonring van het p1an. Opgenerkt wordt nog, dat beboul,iing nieL mogelijk is zonder
ui tbreidingspl an. Dat is dus afgedaan zoIL u denken.
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Besbaande bospaden worden wegen en I^Ie zien liefst 236
kavefs, waarvan 5 rneb een terrein voor tennisbanen en

één met een winkelcenLrale. Drie percelen ziin gereserveerd voor een bjjzondene bebouwing, terbl-ii1 LvJee kleine
strookjes bos gehandhaafd bliiven. Het plan is voor
kleine landhuizen tussen de 500 en 700 m3 mêt een onderlinae afstand van tenminste 20 m'
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aantrekkelijk plan' Gezíen onze
huidige grondschaarste en royale huizen op te krappe
perceeltjes in Baarn, zouden u en ik er zo insLappen,
aflgezien natuurlijk van financië1e consequenlles.
0p ?5 okLober 1935 antwoorden B & !'l, dal het plan in
sLnijd is met het on tvle rp-ui tbre idingsplan. Bovendien

Eerlljk

gezegd best een

lrcr Ásrr zr.J

uPt

uo r ccrr

an
^1
t,rur-

L Vn ên oêhêêl los van

de

der Gemeente, nieL in overeenstemming ls met de 8edachLe, die aan hel on Lvíerp-u i lb re id ingspl an ten grondslag IigL. De heer Kuiler legt zich daar nieL bij neer,

kom

máan d^ê' nn q n.)vêí.hor' nn sêzêpÊlrl .lAniêF êên nieuwe
h^óino lri i Lri ict
.
hêt fêi f .laf in dêzê fi iÍlên

^

i)'

^n

veel vroeger beter gesitueerden een kleine landelijke
woning verlangen jn een rustige omgeving. Ook voert hij
het argument van werkverruiming aan, daL niet mag worden
onderschat.
Tr^rêê d.oên lAt'pF. on 7 nnrremhon zênriên B & W hêL adres
van Kuiler naar het architek tenbureau G.H. Kleinhout en
Ir. A.J. v.d. Steur in Amstendam, met het verzoek om
advies, evenals advies over toegezonden bezwaarschriften
begen hel ontwerp-ui tbreidingspl an. Een week later volgt
nog een adres van de vereniging ttHet Gooisch Grondeigendomrr, gevestigd te Hilvensum, maar daarin wordl
volgens het antwoord van genoemd Amsterdams architeklenbureau geen nieuwe gedachte ontwikkeld.
De commissie voor Publieke Werken, bljeen op 17 december
1935, zou het adres van Jan Kuiler willen afi'íij zen en
vlak na Kerstmis - ap 27 december - besluit de Raad, in
openbare vengadering bijeen, mel 12 tegen 3 stemmen, \
dat het verzoek van Kuiler nieL voor inwilliging vatbaar'i
is. De voorstanders zeggen o.a. "Waarom Buitenzorg !'rel
en Hooge Vuursche niet?rr. Zij spreken van mensen naar
Baarn Lrekken, vooral afs straks de liin AmsterdarnAmersfoort geëlec trifice erd zaL zijn en er een halfuurdiensL op Amsterdam gaat komen. Zij menen' daL de bossen
zo veel mogelijk in tact wonden gelaten en uiteraard
wijzen zlj op de werkgelegenheid. Hierop komt een m.1.
loch wel leuke reaktie van één van de 9 tegensLanders,
de heer Van CalrnthouL. Deze zegLr

íl^li
alIên ' v'ê, ên Lraán .ii+ +^FÉêi- rif+
rrJ i qr!!
^h..^F de rook
'
\rrn Hi l\rêne 'r Pn^ai if ?rrl len LIi i êr, r'iêf tr"n hebben.
trr L'^Fdf oê,èod. hêt oêêf i êr,1" ên i ê.]êr.êên êê1- è,2t
wij daar voorslanders van ziJn. Maar men moet wel goed
(.--È !ni+
in haf
h^I.lên
,t rr^/.1n r^rênk hÊfv hipr
,._vr
LU
óoau,
^^ír
^m
L^Jordt een vernieling en meL even veel nechL aouden lri j
kunnen voonslellen alle bomen ln Baarn om Le gaan zagenr
-- . ._-,., ,j..i
ê- n.j.j_ rr"r hi_nste 6è_
w LJ I-^hh^n
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ïaken, maar de

' ,middenstand zal er heel weinig van profiLeren.rl
rla
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r.rrl|anit 1O?Á
<têttpn F & l,{ de heer
^- J" Jarruar
tJJvt
kennls van het besluit tot nie L- inwill iging
r

uP

Kuiler in
van zijn verzoek.

Deze wendL zich vervolgens, op 12
febnuarl 1936, sarnen met de heren Pannevis en Reysen-

hA.h dê Hr.n f^+ rlê KÉ^nn mêt nê' venzooV het besluit
van de Gemeente Baarn, genomen bjj openbare vergadering
d.d. 27 december 1935, nieLig Le verk.Laren als zijnde
'jn sLrijd met het algemeen belang!
gevraagd aan de
@ies
Amsterdamse archltekten Kleinhoul en V.d. Sleur, die op
30 maarl 1936 uitvoerig rapport ullbrengen. Een uiterst
rnf^Fêec'n- c.r t t,'^^-i\ ?.i i É'êêr sn"en hêêl laLen Van
dê aFotr"nêr-êr .i iê l{ rj lên 2anoêlrnênd hpêf'. en \^/aanin
-i 1 cr ót 1ên .lai nnirór dê oh.ln.lê1.1l .1i'2ri-ê. niemand
behoefte heeft aan deze nieuwe bebouwinqskern. O.a.
e. hFi i\,êh

7i i.

soort van grondexploi tat ie is te qualificeren als
van onze tijd: een wilde kankerziekLeverschi-nsel
r t)een
a(hLjge gnoei van oebouwingen op plaatsen, waa" zii,
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zij schnljven over het rrschoone
rístieke boschterrein, op lvelks behoud de Gemeente
Baarn, en zeker niet minder de Gemeenle Hilversum' ia
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moet elke I.V.N.-er, ja elke natuurminnaar van nu' ulL
het harL gegrepen zi jn.
Op 28 apriL vragen Gedepubeerde Staten van ULrecht aan
B & !,J een reaktie op het adres van Kuiler, hraarop B & W
conform hel rapport van Kleinhout en V.d. Steur - zii
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het in minder fel1e behroordingen - op 19 mei daaraanvolgend reageren. Slultstuk is dan het antvroord van de
Minister van Sociale Zaken d.d. 3 juli 1936 aan Kuj.ler
c.s., dat geen termen tot tussenkomst (dus tot nietigverklaring van het bewuste naadsbesluit) besLaan.
Ook de tweede pogin8 tol bebouv'lin8 van he! onderhavige

villars wordl afgewezen. Als pleister op de v,ronde r^rljzen
zij er echter op, dat het volgens het ultbreldj.ngsplan
wel mogelijk is een dri.etal vlllars te bouwen op een

lerrein is derhalve op niels uitgelopen.
Echter... drie maal is scheepsrecht moel de heer J,A.L.
van den Bosch gedacht hebben, want... andenhalf jaar
lafên nn 2? nktnhÊn 101? s.hri ift êên z.èVèrê Heen H.
Bosch uil Arns lerdam-Sloten, nanens de Heer J.A.L. van
den Bosch, aan B & W, dat hêt in de bedoeling ligt om
op een gedeelte van de builenplaats De Hooge Vuursche

enige

vlllars te

()

langs de weg Baarn-Hilversum gelegen op bedoelde tekening voorkomende strook gnond. Ook is het in pnincipe
mogelijk nog 3 ol 4 vlllars daarachter te bouwen op
terneinen van bijv. 8 ha, elk geval op zich te bekijken.
Bovendien wíjzen zij erop, daL in het u i tbreidingsplan
langs de weg Baarn-Hilversum in onze GeÍneente over de
lqehele LenAte een strook grond voor bebouv,ring is aanger' ÀJezen. die rrreeds thansrt benul kan wonden.

tlaschrift, 0p de onderhaviBe stnook grond van 40 ha werd
ninmer gebour,rd. WeI verrezen enkele landhuizen aan de weg Baarn-Hilversum nabij Kasteel De Hooge Vuursche. Hopelljk blijft het
daarblj, want nu - een halve eeuv.r later - is
de weg Hilversum-Baarn nog alLijd één van de
moolste en mêest afwisselende uit onze omgeving. Ik weef niet hoe heL u vergaat, maar
als ik uit Hilversum berugrijd naar Baarn is
het net alsof alle slof. druk en drukle van
me afvallen a1s ik de viersprong met stoplichten achter me heb en weer ruimer ademhalen kan. Vooral 1n lente of herfst is het
een feest dat trajekt naan de Onanjeboom en
Baarn te rljden. Overigens ... we kunnen ons
Gemeentebesluur van 50 jaar gelêden zeker

bou!'ren.

opnleuhr gaat het om helzelfde gebied van 40 ha. Nu echfêr' o.êên nlan mêi- 2?Á nên.êlpn
maán slê.ht-s 2O rri1IaIq
veel grotere kavels dus. Ook dit verzoek gaat weer naar
de Inspecteur van Volksgezondhei d , met het vriendelijke
verzoek één en ander op 22 november Len Semeentehuize
le komen bespneken. Op 11 november - dus ruim vóór het
bezoek van de inspecteur - is het plan aI in de raadsvengadening ter tafel gekomen. De voonzitter noemt de
reeds bekende bezwaren op, maar gaat dan verder:
I'Anderzljds is het Loch wel erg, dal het een grooLgrondbezlLter onmogelijk wondt gemaakL van zijn gronden,
welke vrljwel nimmer iets opbrengen, nog eni8e opbrengst
le maken door verkoop van een gedeelte voor bouwtenrein,
Lerwijl de Gemeente en haar ingezetenen j"n ruime mate
pnofj Leren van deze landgoederen.rl
()
Ili r hêf rranql:o hl i ikt bntrên.li ên /iaf íle hêên \IAn den
Bosch bereid is zelf de vJatervoorziening en el-ectrlcitel tsaanvoerkabel te betalen, De af eerden geciteende
fieer Van Calmthout blijfb tegen elke bebouwing, maar
al-le andere naadsledên zj-jn met de voorziLten van mening
daL een goed plan niet rnag worden te8engehouden.

Mogelijk is de lnspecteun van Volksgezondheld liidens
de bespreking op 22 november 1937, '1 1 dagen na de raads-.
vergadering, toch wat negatiever geweest. Er is geen
verslag van dle besprekin8, maar het sluitstuk van ons
dossier bebreft een brief d.d. 9 december 1937 van B & W
aan de heer Bosch, waarin het, plan voor de bouw van 20
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Colleclie Oudheidkaner.
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IN MEMOR ] AM
0p vrijdag 24 jànuari j], berejkte ons het

droevige
benicht. van heL ovenlljden van de heer H. Kabel.
Ons Amsterdamse lid, de heen H. Kabel , heefL zich gedurende zijn nog korte lidmaatschap bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Hlstorische Kring 'rBaernerr.
Regelmatig leverde bij een bijdrage aan ons blad, hij
onganiseerde een excursie naar de Zaanstreek en hield
een zeer boeiende lezing over rrhekserijn.
Enkele dagen voor zijn dood Íneldde hij zich aan als lid n,
F
van de pas opgerichte wenkgroep 'rlntervlews en Reportagesrr en namens deze werkgroep zou hij zitting gaan
nemen in het bestuur van de Historische Kring rrBaernerr.
Helaas heeft dit niel zo nogen zljn en zullen we zijn
enthousiasme en inzet node moeten missen.
Wlj r,rensen zijn vrouw en dochter kracht en moed om dit

verlies te

í'' \
'

kunnen draaen.

Het Bestuur.

MEDEDELlNG

De nedaktie deelL u hierbij mede, dat de lezing van
mevrouw Mohr-Horsman ln gedeelles a1s losse bijlage
blj het blad wordt gevoegd.
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