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Redakrie

Dê Hisi.)r'ic.hê KninÉ' rrBAernetr Slelt zlch ten doel hel
hêqi rrdênón v:ln ên hê tánc'e-ól l . no kwêt Ên vnnn qêsChiedenis
in het a-Lgemeen en van Baarn in het bijzonder. Zji
tnacht dlt doel Le bereiken door rniddel van het organi-
cênêr. \/an Iêzino.ên êva'lnqipc tênl.^nnsi.ê1I inoên en het
uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algenene akLiviteiten bestaat de moge.tiikhejd
toe Le Lreden tot de volgende werkgroepen:

1. Werkgroep Oudheidkamer
Inllchlingen: F.J. Kramer, Mozartlaan 6, Baarn.

TeI. 021 54 - 14583.

2. !'terkgroep Archeologie
filLhtlneên: J.W.A.A. v.d. Laan, De Schoener 12,

Baarn. Tel. 02154 - 11656.

3. Werkgroep Interviews en Reportages
InllcÏtfieen:--J.X. -1. Brink-van Wiikvliet' Prof .

Meiierslaan T0' Baarn. Te)-. 02154 -
ZU O I .

Dageli jks Bestuur van de H.K. 'rBaernerl

J. Kruidenier
H. Bronkhorst
H. L, M. Vink-Pos tema
E, Wi tsenburg-Honsman

M. v. d, Laan-Rei tsma

J. Kruidenj er, Smutslaa., 2,3713
CG Baarn. TeI. 02154 - 17860.

C. H. Groo tendors t-DoonnekamP
J. Kruidenier
B. Braat
E. v, d. Steeg

B. Braat, Gerr'lL v.d. Veenlàan
2, Baarn. TeI. a2154 - 12523.

M. v.d. Laan-Reitsma, De Schoe-
ne" 12,3742 HD Baarn.
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VAN DE REDAKTIE

0p het vernieuwde rrBaernerr zijn veel reakNies gekomen
en gelukkig meer positieve dan negatleve. Er waren ook
enkele krltische geluiden te honen over het formaat en
de inhoud. De redaktie hoopt, hiermee weer haar voordeel
te doen bij de komende nunners van Baerne, al valt het
natuurlljk niet rnee het altijd iedereen naan de zln le
maken .
Vanzelfsprekend k'il Baerne een clubblad blijven met
voor rrelk wat wilsrr. Onze leden kunnen ons daarbij
helpen door het sturen van kopij of door het geven van
tips ,

\fn dit nunmer een artikel over een vroegere Baarnse
.Ainwoonster, mevr. Du Quesne-van Gogh.
Dankzij het goed funktioneren van onze nieuwe werkgroep
'rlnlerviews en Reportagestr is het artikel oven de heer
Birkhoff t,ot stand gekomen.
Verder wordt u reeds voorbereid op twee tenloons tellinÊe
gen van onze Kring, die in september worden gehouden.

Tenslotte wensL de redaktie alle leden aI vast een
Soede vakantie toe en intussen gaan we ons beraden op
net a. s. sep tembernummer.
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EEN MYSTERIEUZE BAARNSE DAME

Het zal ongeveer 10 jaar geleden zijn, dat ik voor het
eersl vernan, dat de 6 jaar jongere zuster van Vj.ncent
van Gogh gedurende meer dan 40 jaar j-n Baann woonachtig
was. Ik vond dit altijd een fascinerende gedachte, !e-
meer daar de kunsl en het leven van Vincent mij altijd
hebben geboeid. Sterker nog, dankzij Vincent van cogh
ben ik aIs scholi.er geinteresseerd geraakt in beeldende
kunst.
Ik liep dan ook al geruime Cljd met de gedachte rond
eens iets meer over haar leven aan de r,reet te konen en
daarom begon ik enkele maanden geleden eindelljk met
wat voorzichtig speurwenk. Het resultaat van dii eerste
speurwerk was teleurstellend, want Elisabeth Huberta
van Gogh bleef een nysterieuze vrouw. Toch w1l ik in
dit korte bestek u deelgenoot naken van het vreinige,
dat ik over haar te weten gekomen ben.

Hoevrel ze dit jaar precies 50 jaar geleden te Baarn
overleed, was ik zo onnozel te veronderstellen, dat er
nog diverse Baarnaars rondliepen, die haar goed gekend
rnoesten hebben. Dit bleek een foutieve gedachle, want
de enkelj-ng die zich haar herinnerde bleek toen zelf
nog een kind te zijn. Met hun ouders of met hun moeder,
die kindenmeisje bij de famille was geweest, bezochten
ze sporadisch het echlpaar Du Quesne-van Gogh.
De herinneringen zijn dan ook vaag. Men noent haar somsrrstatig, deftig of excentriekrr.
Een ander herinnerL zich haar ietwat bizarre klêding,
waardoor ze opviel in het Baarnse straalbeeld uit die
dagen.
Ook de vele biografieën van haar bnoer Vincent maken
ons nÍet veel vrijzer, In zijn boekje: rrliidên zonder
klagenrt, citeerl Benno Stokvis een uitspraak van plaals-
genoot Van Deyssel over hel echtpaar Du Suesne, waaruit
blijkt dat de wederzijdse sympathie niel erg grool l,ras.
Van Deyssel noêmt Du Quesne, die advocaat en procuneur
was en die door hem werd opgezocht voor een iuridi.sch
advies, treen eigenaardige man'r en ook mevrouw Du Quesne-
van Gogh IaaL zich 1n één van haar brieven aan St,okvis
niet bepaald vLeiend uit over Van Deyssel'

)
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Mevrouw E.H. du Suesne-van Gogh in het begin van de
twintlger jaren.
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I'Eerder r^roonde de heer Thijm ook in Baarn; zelfs is hij
êenmaal bij ons aan huis gevreest, maar zijn langdurig
zr^rijgen was niet erg onderhoudendrr.
Misschien was ook het literaire gehalte van mevrouw
Du Quesnesr poëzie oonzaak van het zbrljgen van Van
Deyssel.

In Baarn vJas ze nl. allereerst bekend als dichteres.
In het archief van de Oudheidkamer treffen we twee ge-
dichtenbundel-s , wat knipsels uit de Baarnsche Couranl
en een foto van haar aan. De bundels: Tijlozen (1932)
en Wingerdblaren (1933), die beide van een bandtekening
werden voorzien door Dirk Hornsveld, bevatten enkele
gedichlen, die ons mlsschien iets meer verLellen over
haar persoonl-ijk 1even. 0p pag. 38 van Wingerdblaren
vinden we het volgende gedicht: zie pag.

Over de herlnneringen aan haan beroende broer heeft ze
verder een boekje geschreven, waarop r^re nog terugkomen.

Elisabeth Huberta van Gogh werd geboren te Zundert op
16-5-1859 als dochter van Theodorus van Gogh, Ned. Herv.
predikant aldaar, en Anna Cornelia Carbentus.
Het gezin telde 5 kinderen, twee jongens en drie neisjes.
Ze was dus 6 jaar jonger dan VincenL, die 1n 1853 ge-
boren werd.
In de meeste biografieën van VincenL vrorden de ouders
beschreven als lameLijk burgerlijke en bêkrompen mensen,
die de nadruk leggen op fatsoen en uiterlijk vertoon.
Het Sezin ktas zeer godsdlenstlg. Het zijn eigenschappen,
die naar we mel de nodige voorzichligheid mogen aannemen
ook bij Elisabeth aanwezlg zijn.
Over haar opleiding ls ons niels bekend, maar haar broer
Vincent bezoekt een kostschool te Zevenbergen, omdat de
beide ouders de omgang met de boerenjongens te zunder!
te ruw voor hem vinden, We mogen dus veronders tel,Ien,
dat ook Elisabeth nogal beschermd werd opgêvoed als
pnedikantsdoch ter in deze agranische omgeving.
Een beroepsopleiding heeft ze zeker nieL Sevolgd, ondat
ze la'er a1s huishoudster in dj.enst komt bii de fanilj.e
Du Quesne,

)
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BIJ EEN ZELFPORTRET VAN
VINCENT VAN GOOH.

.Zie' - zeide zij - dal is ziin zelf-poÍtret:

"Het 
is zijn beeld, hii schilderdc het zelf,

,En goed-gelijkend' . . . . .

De iongeling nog knaap, wlcn zli
't gewezcn had,

Hii spra}, teÍwiil hlj sloeg den blik
omhoog naar het doek:

- Is hii dat werk'liik zelf? - en sprakeloos,
Aanzag hii het gelaat,

Het forsch-omliinde sombeÍe gclaal
Waar'l wee van lreel de kunsteoaars -ziel op staat te lezen,
Eerbicdig pelnzend slaaÍde tii het aan,

dlen 't werd gewezen.....
ln hèm ook gloeide Íecds het

kunstenaarsvu[r, verzengend gom8,

EnbÍandènd....
Zou't êênig uur, het lot

van dezcn grooten liideÍ
Ook 't ziine wcrco ? -
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ZelfporíreL van haar broer Vincent.

JJ

Ze lrouwt met Jean Philippe Theodorus du ouesne van
Bruchem, gefortuneend en rustend advocaat en procureur,
geb. te OosLerbeek in 1840 en overleden te Baarn in 1921 .
Het gezln telt 4 kinderen, dle tussen '1 892 en 1899 ge-
boren r.rorden, en $roonL aanvankelijk te Soestenberg op
hef buiten rrDe Eikenhorsltr.
Op 27-1'1-1893 vestigt het gezin zich te Baarn. De reden
van deze verhuizing 1s niet bekend. Mlsschien is de
grotere schoolkeuze voor de kinderen een neden ge!.reest.-) Oe Onie kinderen uit het eerste huv.relijk van Du Quesne- met Louise van Willes gaan nie! mee.

Men verhuÍst bÍnnen Baarn ontzettend veel.Tot 1929 Íioont
het gezin op de volgende adressens Amallalaan, Hoofd-
straat, Nieuwstraat (2x), Dalweg (2x).
Na het overlljden van haan man in 1921 bewoont mevrouw
Du Suesne achtereenvolgens nog Dalweg 10, Eemnesserweg
53, Cantonlaan 6, Schoolst"aaL 46, 48, 46, $raar ze op
29-11-1936 overlijdt. De laatste adressen víaren waan-
s.hi inl i il.. nên<i^h<

We zouden ons verhaal hier kunnen beëindigen, maar Loch
rest en nog een onve nkwikkel lj ke affaire, die in de
jaren '60 nogal veel publiciteit heeft gekregen en die
we daarom nlet hrillen verzwijgen.
We doen dit met enige aarzeling zonder te willen oon-
delen, maar het is een zaav, die het leven van ElisabeLh
Huberta blijvend moet hebben betnvloed.
Misschien zegt het iets over haar karakter en opvoeding,

) maar nog veel meer ventelt deze kwestie ons iets over-- de dubbele moraaf en het puriteinse denken van de vorige
eeuw.
In 1966 verschijnen en in de Franse pers enkele artlke-
len over de 8o-jarige Hubertina Nornance, een nicht van
Vincent, van Cogh, die als bedelares onder zeer behoef-
tige omstandlgheden 1n Marseille leeft,.
Benno Stokvis, bekend sLnafpleiter en VincenL van Cogh-
kenner, trekl zich het, lot, van dit bultenechtelijk ge-
boren kind aan. Hij bezoekt haar en geeft, in 1969 een
bij Bosch en Keuning verschenen boekje u1t, get,iteld:
Lijden zonder klagen", waarin hij het tnagische fevens-
lot van Hubertina beschrijft en fel te keer gaaL tegen
de familie Van GoEh.
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Wij willen beknopl hieruj.t het, volgende citeren:
trAls de vrouw van Mn. Du Quesne van Bruchem ernslig zj-ek
wondt, is hulp noodzakelijk. Men vÍndt deze in de per-
soon van de jonge predikantsdochter El"isabeth Huberla
van Gogh, die gezien de zorgelljke financiële omstandig-
heden, waarin haar noeder na de dood van Ds. Van Gogh
verkeert, een werkkring moet zoeken. Zo koml Vincents
zuster in he! gezin van Mn, Du 0uesne diens kinderen

\verzorAen. De heer des huizes en Elisabeth vatten liefde
,voon elkaan op. Die liefde leidt tot voor die tljd ranp-
zalige gevolgen: El-isabeth wordt zwangen.
Men besluit, dat zij in het geheim in Engeland zal be-
vallen. Alleen de oude doÍnineesweduwe mevrouw Van Gogh-
Carbentus is hj-ervan op de hoogte. Via het noorden van
Fnankrijk, zodaL het spoor niel gevolgd kan vrorden,
wordl de reis aanvaard. In Normandië in Saint-Sauveur-
Le-Vlcomte op een kamer van het H6tel de la Victoire
wordt op 3-8-1886 het kind geboren. Het kind rltordt ln-
geschreven als Hubertina Nornance van Gogh (Nornance
van Normandië). Het kind wordt toevertrouwd aan de 22-
jarige weduwe van Frederic Balley, die in het dorp een
knuidenierszaakj e drijft. De ouders keren terug naar
Nedenland en heL maandèlijkse kostgeld wordt tot haar
21e jaar punctueel vanuit Baarn overgemaakt.
Ellsabeth van Gogh en Mr. Du Quesne lreden ln het huwe-
1ijk. De wet verbiedt hun het kind te echten. Maar
niets, behalve angst voor wat rrde wereldrr zaL zeggen

. kan hun belelten hun kind Lot zÍch Le nemen. En dat
,lbetetset blijkt zr,raarwegend en zij bedekken voor dê

wereld wat is geschied. Zlj blijven in hel oog van de
purlteinse pnovinciale Ulrechlse wereld een smetteloos
gezin. Geen stervellng venmoedl hun gehein, zelfs niet
de vier achtereenvolgens rreenbaarrr ter wereld gekomen
kinderen van heL echlpaar. De brievenbus is alLijd af-
gesloten, de kinderen mogen geen brieven zlen, die ult
Frankrljk komen.
lI.n i-i iÀ +^r- f i i.r ^à^< ih riê -^\'êêt iààF rFêkken Mr.Jqqr r uru

Du Suesne en zijn vrouw naar Frankrijk, oÍn zich op de
hoogt,e te slellen en zakelijke aangelegenheden af Le
handelen, maar Hubertina zlet haar ouders nooit.
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Na de dood van Mr. Du Quesne in 1921 reist ziin weduwe
naar Frankrijk. Zij wif haar inmiddets 35-5arige dochler
als gezelschapsdame mee naar Nederland terugnemen, maar
Hubertina weigert met deze vneemde, die zlj niet kent
en zelfs rrmadamert blijflt, noemen mee te gaan'r.

In zljn ongetwijfeld te felfe pLeidooi voor Huberlina
Normance gaat Stokvis nog verder in op haar financlële
nood. Hij beschuldigt de gegoede farnilie Van cogh ook
in deze van harteloosheid. Eén uitzondering maakt hij
voor Jeannette du Quesne, de in Baarn wonende half-
zusier van Hubertina, die een geregelde cornespondentie
beginl en haar ook financieel steunt. Het tweede kind
van JeannetLe krijgt zelfs de naan Hubertine.
In zijn erg harde oordeel over Elisabeth behreert Stokvis
nergens ln haan gedichlen enige emotie i.v.m. deze zaak
terug te kunnen vindên. Wij willen beslulten meb een
fragment, waanuit d1t misschien wel kan blijken.

rrEn v.tat droevig ware eenmaal,
Wat ons pijnde, o, zo zeerl
Nimrner zijn wij ongevoelig
Voor wat kwelde in rt weleer.
Waf v^nnhi i ie Iêêff - voor eeuwlg,
Nimmer is daar iets voorbij;
In het Heden leeft hel eeur.rig,
AlLijd dóór voor u en mij.rl

J. Kruidenier )
Cooewane 

^hil 
èênd ..h.

Lijden zonder klagen, B. St,okvis.
De werefd van Van Gogh, Robert Walface.
Wingerdblaren, E.H. du Quesne-van Gogh.
Archief Oudheidkamer Baarn.

) )
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EERHERSTEL VOOR RINKE TOLMAN

In het voonlaatste nummer van Baerne beschreven wij
-'^- ^nderen - Rinke Tolman als een- z,LJ Lt. v vv 6cádé v arr d.

vermoedelljk lokale grootheid op het Sebied der biolo-
gie. Hierop volgden enkele reaklies van lezers, die
meedeelden dat Rinke Tolrnan in zijn tijd grote bekend-
heid genoot. Eén van hen gaf ons De Roep der Velden ter
ínzage, waarin de trPal-lieter van Soeslrr, zoals Jan
Slrijbos hem laLer zou noemen, aan het woord is. Dit
in 1929 verschenen boekwerk bevalte bijdragen van o.a.
Jac. P. Thijsse, Jan Strijbos, J. Dri.jver en Herrnan
de Man. E1k artikel werd voorafgegaan door een korte
Ievensbeschrlj ving van de contribuanten. Veel vertel-de
Tolman toen niet over zicbzeLf.
In het Vogeljaan van april 1971 , afgeslaan door een
andere bel angstellende, komen wij meer aan de weeL over
hern. Hel was een jubileumjaar voor de natuurkennen: in
mei vrerd hij lachtlg jaar,
zljn wieg stond in het Friese Ooslerzee, naar ziin
jeugd bracht hlj door in Wijtgaard, een dorpje ten
zuiden van Leeuwarden. Daar ontplooide zÍch ziin liefde
r'^^F dá n.t,,rrn. hi i oiho mêt wFiêndiêq êiêr'ên 7.l^r'^^rrrJ 6fL'6 nruL vr ru.ruJvu !rer urr alcrlsrrt
hras aI vroeg êen hartstochtelijk visser, zeLLe sLrikken,
ging uit snoeken. Het diploma van de Rij kskh'eekschool
in Croningen ontging hemi na een conflict met de
dlrekleur l1ep hij boos weg en kwam nooit meer terug.
Na zljn miliiaire diensttijd ging hij naar Ansterdan
om daan zijn lagene acte Le halen. rrHii straalde iam-
merlijktt, berlchL SLrljbos, rrvoornameliik om ziin on-
voldoende kennis der natuun!'r Toch leefde hii voor en
door die naluur. Hij trachtte net artlkelen in ver-
schillende tijdschriften en dagbladen ziin brood te
verdienen, rnaar het bleef voorshands b1i een vrii
sobere bolerham. In 1914 moest hii ween in dienst.
Hij werd gedetacheerd in Zeeland en leerde daar een
heel ander natuurgebied kennen. Ziin biidragen aan de
Nieuwe RoLterdaÍnse Couranl en een redacteurschap
builenland (! ) aan het Utrechts Dagblad vormden na de
mobitisatie een vaste bron van inkomen, die ook wel
nodig was want hii was inmiddets getnouwd.

I
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Volgens Strijbosr beschnijving was Rinke Tolmanrrantistiek en dichterlljk en ongevoelig voor rnoderne
techniekrr. Zijn vrouw bediende veetal het fotoloestel,
een schrijfmachlne was, volgens zijn eigen zeggen, een
martelwenktuig, Fietsen zag Strijbos hem nooit; wande-
fen rÍas voor hem de beste wijze van voortbewegen ln de
natuur, want op die manier kon je echt aandacht, be-
sleden aan bloemen, vogels en insecten. rrMet een fieLs
kun je niet in een boom klimmen of door een s]ooL waden" \\r^níl hi i \Irn Ri lrh^\/ên en faLer Van SOeSL UiL maakte ,p
hij Lnekt.ochten LoL in onze polders.
rrHij heefL zijn hele leven gewerkt afs een paard'r, zegl
Slrijbos. En dat blijkt we1 uit zijn oeuvre. Naast zijn
oorspronkelijke hrenken verfaalde hij boeken ult het
Zweeds, Noors, Engels en Dults; daarbij vermoedelljk
lrouw bijgestaan door zijn vrouw. Ook ln het Fries liet
hij enkele boekjes verschijnen. Zijn liefde voon al $rat
groeiL en bloeiL bleef niet beperkt toL een enkele tak
van de geschiedenis der natuur; hij was nieb alleen een
vogefkenner b1j uiLstek maar ook een kundig botanist en
florist, een zeen goede entomoloog en een doorgewlnLer-
de vlssenkenner. rrln zijn werk r.tas hlj uiLersL nauw-
keurig en methodischrr, deell Strijbos mee, rrzijn laal
is zeer geacheveerd, sierlijk en zwierig en nooiL heeft
hij nagelalen orn een lans le breken voor het behoud van
de natuun.... Hjj was een wakkere volgeljng van zijn
grote voorgangers Heirnans en Thijsserr.
Strijbos besluil zijn uit.voe.ige arLikel met een naar \zijn zeggen iaraarschij nl ij k onvolledige lijst van To1- -0
m?nIs nênnêvFr.'l^fÊn Tê\rêê 

^m 
ón fê n.rêmên. wi i lelden

er ln de gauh/igheid af meer dan dertlg. Daanonden ston-
den nog zorn vijfentwintig vertaalde werken verÍreld.
Bij deze opsomming werden niet de vele bijdragen in
natuurti jdschrifLen en dagbJaden gerekend.

Men zou hem op blologlsch gebled een allesweter kunnen
nnênón ên Lri i e.hi I ên hêt vár hal ^^o nm è'arê f i o1-1up htXl
nader te belichten, temeer omdat hii onze Eempolder
veelvuldig bezocht. De Baannse bibliotheek bezit nog
verschillende irerkjes van deze eminenLe kenner van plant
en dier. Voor de llefhebbers!

?0

TENTOONSTELLING GERESTAUREERDE SCHILDERIJEN UIT
DE COLLECTIE OUDHEIDKAMER 1N dE SPEELDOOS VAN
'1 2 september L/n 11 oktober 1986

Velen van u weten, o.a. dank zii een artikel in ons
blad van maart 1985 (j aargang IX no. '1 ), daL een aantal
olieverfschll derij en uit de collectie Oudheidkamer door
mevr. C.D.M. Ypma-Umbgrove werd schoongenaakt t geres-
taureerd en in enkele gevallen zelfs verdoekt.
De toesland van de collectie schilderijen uit de vroe-
gere geneenlelijke Oudheldkamer was, na opheffing
daarvan en na j arenlange opslag in zolder- en kelder-
ruimten, niet bepaald om over te juichen.
Na oprj.chting van onze Knlng werd in eerste instantie
een groepje werkers toegelaten tot het vroegere Oud-
he idkamer-archief. In een laten stadium werden een kast
mêi <nt,i<1-êFi iêh ên .lê .^l lê.fiê <^hi l.lêr'i ion nverue-

bracht uit de Gerneente-kelder naar hel huidl8e vertrek
in rtonzetr (uileraard ook gemeentelijke) kelderruimte.
De heer C. v.d. Steeg tj-mmerde daarloe handige opslag-
nekken .

Nadien zagen hre pas goed in welke slaal veel schilde-
rijen verkeerde, Ons bestuur maakte B & W atlent op de
toestand en wees voorzichtlg op eventuele resiauratie-
mogelijkheden. Er was alle medevrerking van de zljde
van ons geneentebes tuur. Na konLakl met de nuseum-
consulente voor onze provincie, mevr. Drs. A. Jordens,
votgde kontakt net mevr, Ypma, dle één en ander voor
rekening van de Gemeente mocht Ínventariseren en een
kosLenbegroNing opmaken,
Nadien kon een begin worden gemaakt. Telkenjare mocht
tot een bepaald bedrag worden gerestaureerd resp.
schoongemaakt, mede ook dank zij een aanvullende sub-
sidie uit Den Haag. Nu de lijden minder florissant
zijn en subsidiekranen worden dichtgedraaid, zLeL het:
er naar uit, dat er voorlopig een punt achler het
restauratiewerk moet worden gezet. JamÍnen, bijzonder
spijtig, maan heL is niet anders. Natuurlijk kunnen
we er over jammeren, maar eigenlijk kunnen we ook bij-
zonder blij zijn, daL we voor 95% van de schilderijen
wel op tljd waren !

)
)
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E. WÍtsenburg-Horsman.
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Dus eigenlijk ook: wat een geluk, achteraf bezien.
Ons bestuur is dan ook van mening, dat B & W hulde en
dank foekornen voor iíat in de loop van 6 à 7 jaar ge-
reafiseerd werd. En wij menen die dank niet beter lor:
uitdrukking te kunnen brengen dan door iedereen, dle
daarvoor belangstelling heeft, te laten zien wat ror
stand kwam. Derhalve een tentoonstelling in de foyer
en gangen van de Speeldoos van 'l 2 september È/m 11
oklober a.s. Uiteraard is het de bedoeling nlet alleen
de schildenijen tentoon te steJ-len, maar tevens om,
door middel van fotors en rapporten, iets van enkele
restauraLies Le 1at.en zien. En onze Kring zou nieL
historisch heten als we geen aandacht zouden schenken
aan heb leven van de resp. Baannse kunstenaans.
De Lentoon te stellen collectie omvat vooral schilde-
rijen met afbeeldingen van Baarn of portreLLen van
Baarnaars. Echter ook met wiflekeurige voorstellingen
door Baarnse kunstenaars vervaardlgd. Bekende namen
zijn hieronden zoals C. Tnoost, V.d. Flier en Stnacké,
maar ook onbekende amateurs,
De officiële opening van de tentoonstelling zal ge-
schieden op donderdagavond '1 1 september om 20.00 uur
door mevr. Drs. A. Jordens, museumconsulente voor de
provlncle Utrecht. Uiteraand zijn a1le Kningleden
daarbij van harte welkom. De openingsuren zijn op maan-
dag t/m vrijdag van 10-12, 14-17 en 19-22 uun, des
zaterdags van 12-14 uur. Des zondags geslolen.

Het Bestuur.

HERBERG VAN PAU LUS

Bij de opening van 'rDe Herberg van Paulus" zal cie werr-
gnoep Ouohejdkamer ter plaaLse een kleine tenLoonstel-
ling inrichten. Er zu1len fotors getoond worden van de
oude situaLie, de afbraak en de verandeningen tot heden.
De jujsle daLum van de opening staat nog nieL vast, maar
u kunt er wel op rekenen, dat dit medio september van
dit. jaar zal plaatsvinden. De Baarnsche CouranL zal u
a^t.ór ^^ ^ó 

r.^^rl ó h^,,À6.,--- -n,
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HERINNERINGEN VAN EEN OUDE BAARNAAR

Leden van onze werkgroep Interviews voerden in februarl
jl. een tweeLal Besprekken neN de heer W. Birkhoff, een
87-jarlge rasechte rroos Lerheierrr . Deze interviews lever-
den een groot aanLal inLeressanbe gegevens op, nel
behul-p v.raarvan ondersLaand artikel geschreven is.
De heer Wi-llem Birkhoff wend geboren in de Zuiderslraat,
nn ílê nnstêrhêi. Hii pnnêidÊ nn in êên oê?in mêf. zeven
kinderen3 l,íillem had drie broers en drie zusters-
Vader Hendnik Birkhoff was schÍlder in Blarlcum.
De jonge Willem bezocht de Amaliaschool en de I'Hei-
schoolrr, waar hij de trbovenneeslers tr A. Bongers en J.K,
Móller meemaakle.
Jarenlang hielp hij rs zaterdags, wanneer de school
eerder r^tas afgelopen dan op andere dagen, een beelje
mee de kost te verdienen doon petroleum te bezongen,
Zoals we r.reten was het geen vetpot in die fijd, daar
op de Oosterhei. Velen moesten al-s daggelder de kost
voor een vaak groot gezin bij efkaar zien te scharrelen.
Iedene morgen opnleuw togen ze in a}le vroegLe op pad
om bij de boerderijen en buitens on werk te vragen.
Anderen hadden alleen rs zomers een vaste baan. maar
moesten rs winters, wanneer de baas niet voldoende werk
meer had, potverteren of een bijbaantje zoeken.
Sons werd er dan thuisv.rerk vernicht. Zo was de vader
van de heer Birkhoff in zijn jonge jaren een poosje
pettenmaker. Hlj vervaardlgde van oude paraplurs hoofd-
deksels die toendertijd als rthoge zijentr bekend stonden.
Ook a1s sigarenmaker Ís hij een tijdje (thuis) aktief
geweest. Beter af waren de Oosterheiers, die zowelrs zoners als rs brintens een vasle belrekking hadden,
hi iv ^n na1êi < S.êci-dr ik.
Het Baarnse bos, toen nog Koninklijk Donein, werd
indertijd tot op hel harken van de paden Loe, keurig
onderhouden en verschafte velen werk,
Natuurlijk was er op het paleis ook ander personeel
nodig, dat veelal uÍt Baarn afkomstÍg was. Seizoen-
arbeiders en dagloners konden hier eveneens vaak voor
werk terecht.

))
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Zo was een bekende Oosterheier, d1e de bijnaarn Haantjes_
bier droeg, rs zoners koffersjouwer op Soestdijk. In
die tijd was het heel gebnui.kelijk dat het personeel
bij de werkgever rrin de kostrr was, wat wil zeggen dat
er op hel werk gratis maaltijden werden verstrekt.
0p Soestdljk kreeg iederêen blj deze maallijden een
fles bier uitgereikt, maar niet allen waren even zeer
op dlt rrHaan tj esbierrr (dab zijn naan vermoedelÍjk aan
de brouwer ervan ontleende) gesteld. Geen nood, aan
onze koffersjouwer konden ze het wel kwijt. Het verhaal
lril dat de naar zijn llevelingsdrank genoemde 'rHaantjes-blerrr sorns wel vijft,ig pintjes op een dag aankon. Hoe
het op zorn dag met de koffers afliep vermeldt de his-
torie niet.
Toen de in Baarn geboren en getogen Prins Hendrik rde
Zeevaardertt (zoon van Willem II en Anna paulor^rna) in
1879 overleed, kreeg het personeel dat ontslagen rnoest
r,rorden een vast pensioen van een nijksdaalder per week.
Voor die t.ijd, toen het weekloon van een arbeider zorn
vijf tot. zes gulden bedroeg, was dit een uitzonderlijk
Soede regeling. De heen Birkhoff vertelt dat de ÍoudeÍ
Hessel de Zoete, dle ook een bet,rekking had op het
paleis, na zijn ontslag zljn schildersbedrijf is be-
gonnen. Door zijn pensioen was hij in ieder geval a1
verzekerd van een half weekloon en durfde hij die stap
wel aan. De tijd zaL mee, want Baarn begon zich uit te
breiden en er wend veel gebouwd, o.a. in het. pnins
Hendnikpark en het Wilhelminapark. In het voorjaar had
De Zoete wel 15 of 16 man ln dlenst. tS Zorders was er
af veel minder te doen, want de vele Baarnse huizen-
bezitters die in de vakantieperiode pensiongasten hadden,
ÍJilden dat de onderhóudswerkz aamheden voor het seizoen
voltooid \,ta"en. Zo kon het gebeuren dat je wat later i.n
het jaar een 'tvoorj aarss chi 1de r'r achten de handkar met
rode kolen tegenkwam.
Het. bedrijf van De Zoete was (en is) gevest,igd aan de
Faas Ellaslaan, in een werkplaabs die eerder een turf_
schuur in eigendom van Prlns Hendrik was geweesl.
Bij deze schuur waren indentijd ook sLallen. De lurf,
die per schip werd aangevoerd, moest immers met paard
en wagen bij de Baarnse dijk afgehaald worden.

Er waren natuurliik weI meer zelfstandigen op de heÍ'
veelal kleine winkeliers en handelaars.
Zo woonde in de Sparrenlaan bakker Hamerr die daar een
vnlj bl-oeiend bedrlif had. Ziin zuster Gerrie Hamer'
die een kroegje beheerde' deed ook goede zaken. De zaak
ging volgens onze zegsnan rtpasrr open on een uur of half
twaalf, wat loch al vrlj vroeg 1Íjkt voor een borrel-
cerrie had ook nog een akker op de Eikenbosweg (nu Wij-

.. kamplaan) , vtaal ze zelf groenlen verbouwde en onge-
I twijfefo rs morgens vaak Le vinden was.

Ook verschlllende leden van de faÍnilie Dijs waren
groentekweker en -handelaar. De kleine Willem Birkhoff
woonde naast één van hen. A1s men bezig was de wontel-
tjes, die in bosjes bijeengebonden waren, ln de koelbak
te borstelen voordat ze in manden Sedeponeerd en ver-
kocht werden, stond hii dikwijls loe te kiiken.
Wonteltjes die uit he! bosie losnaakten en boven kwamen

drijven, werden door greLige kindenhandjes opgevist en
in de broekzak gestopt. Maar soÍns gebeunde het dat
vrouw Dijs, die je allj.jd netjes Sedag moest zeggen
voor je víeggin8, er één uit ie zak zag steken en dan
kre€g je $rat tê horen!
Een goede bekende van de ieugd htas ongetwijíeld vnouw
Dieffenbach, die vlak bii het voetbalveldie een snoep-
winkeltje dreêf en zo Ínet de halve en hele centen van
haar klantjes haar inkomen vergaarde. Overigens ver-
kochL ze ook wat kruidenierswaren, zoals (de toen al

- dure) kofflebonen, die vaak per half of heel ons werden

) verkocht.
Veel mensen op de Ooslenhei hadden bijnanen. We noenden
Haantjesbier al. Andere lieden maakten furore onder de
namen Jan Apenoobje, Lule Huib, Piet de Schraper'
tante Driek en Wil1em Koekies (of heette dle nou écht
zo?1.

Toen de jonge Birkhoff de rrHeischoolrr doorlopen had,
besloot h1j hel voorbeeld van ziin vader te volgen en
het schlldersvak in !e gaan. Hii kon in vaste dienst
komen bij de finma Van Kêsteren. Ziin moeder schafte
bij een handelaan uil Amersfoor!' die met ziin hondekar
regelmatig Baann aandeed, een paar echte schoenen voor
hem aan.

)
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Deze mel ljzer beslagen zgn. rkissiesrr werden op de groei
gekocht, zodat ze met kranten opEevuld moesten worden(lekker warm, aldus de heer Binknoff). Elk van bej.de kon
zowef aan de linker- als aan de rechlervoet gedragen
vJorden - zoveel model zat er niet in.
Met dlt rrstatussymbool', uitgedost begon Willern Birkhoff
in 1911 welgemoed bij zijn eerste baas, die lange Lijd
zljn enige zou blijven (+ 30 jaar).
Het schi ldensbednlj f van Van Kesteren was in de Laan-
straat gevestÍgd, bij de Steeg van Nagel, waar nu hêt
parkeerlerrein is. In deze steeg r^roonden o.a. Nagel, de
kleermaker (aan wie het straatje zijn naam t,e danken had),
Timmer, de loodgieter en De Ruiter, de kolenboer. Ook
wasserij De Weijer h'as hier gevestigd.

Lt)

Birkhoff begon met een loon van 60 cent per week.
Zijn werktljden r^raren rs morgens van zeven lol twaalf
uun en rs niddags van één uur tot half zeven. rs Morgens
at hi.j een van huis meegebrachte boterham, is middags
om half vijf kreeg hij er één van de baas. Als het
I^rinter was begon de arbeid pas om acht uur of half negen
en hield nen om vier uur op. Builen deze lijden was er
imners onvoldoende daglicht en kunsllicht was le duur,

\ Aanvankelijk was de jonge Birkhoff een soort manusje-
,van-alles. Hij deed de boodschappen, sleep de messen,

reinigde en vulde de petroleumstellen en harkte de tuin
net de tr4ree lindebomen. 0m zes uur gingen de knechts
naan huis, maan Willem moesl nog even blljven om de
kwasten schoon te Ínaken, turf te hakken en cokes te
kloppen. Auengs lêerde bij verf, slopverf en kachel-
poets Ínaken, want in dÍe tijd werden die artj_kelen nog
door de schilders zelf vervaardigd.
Birkhoff kreeg na een jaar of andenhalf loonsvenhoging
en verdiende toen -f 1,-- per week. Hij had hel naar zijn
zin bij zijn baas, die naar hijzelf zegt wel- wal rrcon-
servatief, maan goed en goudeerlijkrr vras en die hem j.n
de loop der janen tot een volleerde vakman opleidde.
Aan de samenvrerking kwam in de Tweede Wereldoorlog een
voon beide partijen zeer onwelkom eind, toen Birkhoff
wegens gebrek aan nateriaa] (en dus aan werk) ontslagen
noest worden. 0m toch aan de kost te koÍnen heeft hij nog
een poosje s lgarettenkokers beschilderd, rnaar ook deze

- werkzaamheden liepen spoedig af. Tenslolte werd Birkhoff
Jteen baan aangeboden bii de hulppolitie (rrsurrogaaL-

politierr), die door de Dultse bezelters opgenicht $ras.
Lieven had.de heer Birkhoff hier nlels mee !e maken
gehad, maar hij had geen uilkerj^ng, wel een gezln met
vijf kinderen en een al-lernatief was er niel.
Als ( ongevtapend ) hulppoli tie-agen! noest hij dikwijls
door de Duilers geconfisqueerde panden bewaken, o.a. de
villa aan de Van Heutszlaan, waanin nu een dansschool
gevestigd is en waar in de oorlog in beslag genomen
radiotoestellen opgeslagen waren.
Toen Blrkhoff hier eens op een zondag op wach! stond,
trof De Zoete (nakoÍneling van Hessel de zoete van wie
eerder sprake was) hem aan toen hij met vrouw en kinde-
ren van een boswandeling terugkeerde.

)

Woonhuis van
Afgebroken ln
nu de toegang

Van Kesteren in de LaansLraat.
1955. De vroegere steeg van Nagel
loL de parkeerplaats,
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Venbaasd Birkhoff op deze post te zien, Ínaakte hij een
praatje met hem. Het gevolg van dit gesprek was een
nieuwe baan (mel opslag) voor Birkhoff in het schilders-
hêÀhi if r,àh ná 7^ó+^ .r^t ziin nênsinên .ic hii hier boLPUrrrrvsrr ro rrfJ rl
tevredenheid van alle betrokkenen in dienst Eebleven.

MEDEDELINGEN

I. I,íe maken onze leden erop attenL, dat het register
van de 9e jaangang van Baerne weer verkrijgbaar is
op ons redaktie-adres of bij onze penningmeesler.

IT. onze penningmeester verzoekt alle leden, die ver-
geLen zijn hun contribulle over het jaar 1986 over
te maken, dit zo spoedig mogelijk te doen!
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OVER DRINKWATER EN DE PLANNEN OM HET TE VER-
KRIJGEN

Mensen van deze tijd denken bij het woord drinkwater
nauwelijks neer aan de waLerleiding. Dat is een dage-
lijks vertrouwd begrip geworden, r^taar we alleen nog ge-
ergerd aan denken, als op één van die schaarse strenge
winterdagen de lelding bevrles t !

rfDrlnkwalen is voor ons geen probleem. Willen wij onze
'dorst lessen, dan draaien wij, zonder erblj te denken,

aan de kraan en het zal blj ons niet opkonen een emmer-
tje drinkr,ra|er bijvoorbeeld uit één der Amsterdamse
grachten te putten! Toch zijn er tijden geweest, waarin
onze voorouders het gewoon vonden hun consump tie-r,tater
uit de gracht te puLten. Rond 1500 waren de Srachten
van Amsterdam nog visrijk waber, zodat de plaatselijke
visserij een lonend bedrljf vormde. De Schuttery
plukLen de vruchten van de pacht! Dit water, dat dus
zoet was, diende de bevolking ook lot drlnkwater en de
vele bierbrouhrers gebruikten het bij het brournÍen van
hun bier. De Amstel voerde voldoende vers water toe en
het regenwater droeg ook een steentje bij. Maan lang-
zamerhand verslechterde de siluatie. Het IJ. dat in
rechtstreekse verbinding met de zee stond, vond steeds
meer zijn weg in de grachten en zo kon het gebeuren,
dat in 1540 de Amsterdamse brouwens het grachtwaler
niet meer konden verwerken. Aanvankelijk haalden de

\brouwers toen hun water met schuiten uit het HaarlemÍner-
t^"er, toen nog heL Spieringmeer geheten, maar aI spoedig

verziltte ook dal r.rater. En zat toen niets anders op
dan het waten te halen uit de Vechl, de Sekanaliseerde
nivier, die steeds door water uit de Vaartse Rijn werd
gevoed. De waterhalers bnachlen het water met schuiten
naar de brouÍterijen in Amsterdam en wie van de burgens
het zich kon perrnitLeren nam voor een stuiver een ton
van dit rrgoede" vtaLen.
Ja, hêt rrgoederr r.Íater, r.tant het voldeed lnmers aan de
eisen die men toen aan drinkwater stelde en die zijn
zeker niet hoog geweest! Gaat u maar na!

!)
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In 1530, dus nog vóór de brouwers hun water van elders
haalden, vras er pas een verordening gekomen, da! atle
privaten aan de grachten moesten verdwijnen! En eerst
in 1663 werd het verboden, dat riolen uit secreten
komende, nog in de grachten uitmondden. Er zijn voor
Amsterdan vele plannen genaakl om aan vers r^rater te
komen. Bronnen slaan was geen eenvoudige zaak. De zand-
laag, waarin het heldere water zich bevindt, zit diep.
Een voorbeeld van zo,n put echter is er.In 1605 werd
in het oudeÍnannenhuis door Pieter Pietersz Enle een
put gegraven die goed Írater gaf, maar dj.e dan ook liefst
230 voet dlep was! Welke burger kon zich veroorloven
een dengelijke pul te laten graven! Wal een wenk moec
dat, in die dagen geweesl zj.jn! Tachtig meler diep,
even dj.ep als de Westertonen hoog ls! Hel is dan ook
begrijpelijk, dat $rater als drinkwater r.rej-nig werd
gebruikt en dat bier en wljn als drank verre de voor-
keur hadden.
vlij zagen het reeds, bij heN ontbijt bleef lange tijd
bier de algemene drank. Bonlekoe schrijfl in 1678, dat
het waler in ons land vaak vui1. koud en brak is en
zegLr tt?nze mensen die beminnen dan liever Wijn, de
Brandewijn met zijn gedistll1eerde wateren, de Bieren,
of soort lieden van Íninder conditie zijn, en van ande-
re opvoedingh, de Wey en de gekarnde Melk.rl
Maar bier was de volksdrank en a] konden de armeren
dan door de kreeks geen Hamburger, Delfts of Bredars
bier krijgen, dan was het toch wel mogelijk rrdun of
scharp bierrt te bemachtlgen.
Vele plannen zijn gemaakt om Amsterdam van goed drink-
hrater le voorzien. De bron bij de meeste plannen bleef
de Vech!. Enkele van deze plannen:
In 1624 vraagt Pieter Meybos octrooi aan on een vaart
te graven van Nigtevechte naa de Geinbrug bij Weesper-
karspel, om van daanuit rt water per schuit naar
Amsterdam te brengen. Dal zou de afstand bekorten,
maar.... het kanaal is nooiL gegraven!
In 1684 biedt Elias Sandra het coltege van burgemeeste-
nen een lijvig dossier aan. Het bevat maar ti.efst vijf
voonstellen. Tegenoven enkele ervan sLaaL h1jzelf, ge-
zien de eraan verbonden kosten, ook wel sceptisch.
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De plannen omvalEen o.a. een kanaal van de Vecht naar
funsterdan - een aquaduct van de Vecht naar Amsterdan,
lraarbij het waler door rrrosmolensrr (door paarden ge-
dreven molens) in de kanalen gebracht zou worden _
een put van 300 bij 300 voet met een diepte van 230
voet engens rrtusschen de Muyder en l{esoper Poorten oft
in de Stad tusschen de Stads Kruyl Tuyn en Rapenburger
Graft aen de Nieuwe Heeregraftrr, waardoor een boezem

\ gevonmd zou worden van mooi zoet water.
, Een der merkwaardigste plannen vras dat van Jan de Bray,

schj-Ider en bouwneester. Hij had zijn doniciLie rrop de
Lindegrachl rrln! schip de Walvisrt! Deze Haarlemse
schilder, die ongeveer van 't627 toí 1697 leeFde, moel
gezien de dagtekenlng van zijn ingediende ptan, op 10
januari 1688 dus in Amsterdan hebben gewoond.
Zijn voorslel I'on altljd geheel zoet water in voorraad
te kunnen hebbenrr behelsde de bouw van een groot bassin
van ongeveer lr^reehonderd meter in het vierkant.
De bodem hiervan moesl zo hoog liggen, dat deze sleeds
boven het hoogste peil van het zeewater zou blijven.
De hoogle der muren zou ongeveer zeven meter bedragen
en de lnhoud van het bassin moest voldoende zijn om
een voorraad van drie naanden le bevatten.
De plaats - een onbebouwd tennein - die hlj uitgekozen
had, Iag aan de Amstel. Nu ligt di! lernein ongeveer
tussen de SarphalistraaL, het Weesperplein en dê
Achtergracht. Het bassin moest worden gevuld doon vijf-

\ tig waLerschepen of misschien door pompen ter plaatse
_,/ geslagen, of wat hij 'rheerelijcker, doch met swaerder

kosfen dan de twee voornoernde middelenrr denkt is door
een r^raterleiding onden of boven de grond, die naar
Waterland, Ouderkerk of weer naar de Vecht loopt.
Aan de Anislelkant moest dan een Lage uitvloelbak worden
gebouvrd, waar door middel van kranen water aan de
brouwerswaterschepen of aan particulieren kon wonden
geleverd. Hij dachL aan alles! Zo rrook soude ontwijffe-
Iijk groot gelt gemaakt konnen wonden soo rnen aen de
Maghtighe deeser stadt uyt dito kom fonteynen wilde
laeLen brecken tot in haere huysserr.
0p de Boter- en op de Beestenmarkt (nu Rembrandt- en
Frederiksplein) wilde hlj tr fontèynbackenrr oprichLen'

)
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die door het bassln zouden gevoed hronden, t'..... om
alsoo de beeslen voorlaen nel volmaekt soet waeter te
konnen laevenrr-
Allernaal plannen, waarvan nooit iets is gekonen !
De aanvoer bleef per schuj L geschieden, en zoafs men
reeds Jaren deed, werden voor edel drinkwaten flessen
en kruiken met trbronwaters en spawatersrr vooral uit
Duitsland ingevoerd. Typisch is, dat bij aI dit ver-
ontreinigde water hel koken van water niet algemeen
als gunst,ig wordt beoordeeld. De arts van Beverwijck,
die van het water zegL, daí dit "niet al1een den ge-
Íteenen dranck van de beesten, maan oock van vele
menschenrr ls, blijkt echLer een voorslander van koken.
Hlj meent, dal door dist,illeren zeker zuiverder en
beter water werd verkregen. Hij heeft daarin een
medestander in Hermannus Boerhaave (1668-1732), zoals
Le lezen staat, in rrNederlands Dis plegtighedenrr van
1732. Daar slaat staLig:
Maar indlen het eerste (regenwaler) niet t,e krygen zy,
of indlen het met insecten, en derzelver eitjes mogt
vermengd schynen, word heb zelve vebeterd, met, en
naa een weinig gekookt, ên gezonken te zyn. Gelyk dal
Ligt der Geneeskunde, en Clenaad van Hollands Hooge
Schoole. de alom vennaarde Heer Boerhave te kennen
geeftÍ,
Het bleef zoeken en sukkelen met het drinkwater.
Toen een plan van 1761 on in Amstendarn grote algernene
rêpênhekken Apr t.e lÊooê-r 'in 4r|iÉrên viêl mnêqiên de
mensen het blijven doen met hun grachtwaler en hun
rrosendroprr, heL regennÍaten dat van hel dak werd opge-
vangen. De voorheen genoemde Van Beverr,rijck liet toen
al een waanschuwend woord horen tegen het gevaar van
rlê I^rlên Afv^êr,ni inànl Vàrn ^^V 7^nè,èt íliê ni Ínen
zal dit. waLer wel een duidelijk bijsmaakje gehad heb-
ben. Het drinkríater was in die dagen een probleem, en
is vele eeuwen een probleen gebleven!

De l idmaatschapskos ten van de H.K. rrBaernerr bedragen;
?E -- nên i^a? ^èr aè2in
2q.-- nên iAár vóon êên individueel lid
1?,50 pe" jaar voon een jeugdlid {14 t/n 18 jaan)
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