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1. Van de nedaktie

) Elisabeth van Gogh schreef
oven haar broer Vincenl
Een vondsl

uit

meL

dichterlijke vrijheid

1886

4. Een gespnek ÍneL een oud-be hanger /- s toffeende

Idee voon KróIler-Miiller

Museum

Baann ontstaan

)

)

n

75 jaar geleden in

VAN DE REDAKTIE

in Parijs

Baarn kan tegenkoÍnen en hoe een dichBaarnse dame met veel fanLasie herinneringen
ophaalL aan haar beroemd geworden broer wordl verteld in
het eersLe artikel van dit numner, Dlt verhaal over mevnouhr E.H. du Quesne-van Gogh en haar zes jaar oudere
broer, Vincent van Gogh, sluit aan op hef artikel rrEen
mysterieuze Baarnse damerr in het juni-numner van 1986.
Vertelde J. Kruldenier daar over de Baarnse jaren van
Hoe men

terlijke

Elisabeth van Gogh en over het tragisch levenslol van
haar dochter Hubertina Nonmance; in dit. andere verhaal
oven Elisabeth gaat H. Bronkhonst in op haar relaLle tol
Vincent, het boekje dat zij over hem schreef en de monumÁni-êh .liê
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In "Een vondst uit 1886" maakl E. Wi tsênburg-Horsnan ons
deelgenoot van hei genoegen dal ze beleefde aan hel terugvinden en herlezen van een jaargang van een kindert.ljdschrift van 'l 00 jaar geleden: I'Voor 'L Jonge Volkje,
lGeillusLreend Tijdschrift voor de jeugdrr.
/Een
oude Baarnaar die behanaer en stoffeerder !ías heeft
aan H.L.M. Vink-Póstema venteld over zijn ervaringen in
grote Baannse huizen als Buite-nzong en Vllla Holland.
Een levendig venhaal dat de sÍ{eer van een lang vend$renen
Baarn terugroepl.
TensloLte in dit nummer van Baerne de onthulling' dat
heL idee voor het Rijksnuseum Króller-Miiller in OtLerlo
ln Baarn is ontsbaan, toen Hélène KrÓller-Miiller aan haar
echtgenoot, Anthony Króller, in augustus 19'1 t het plan
voorlegde voor een museum "dat LaLer zal behoren aan hef
alaemeenrr.

)J

52

Hij

woonde in een huis, dal er nu niet rneen slaal. 0p
het, huis dat ervoor in de plaats kwam, is een gedenksteen aangebracht,
Gelukkige jeugd

ELISABETH VAN GO GH SCHREEF MET D]CHTERLIJKE
VRI]'EEID OVER HAAR BNOER I/I,\CENOnlangs ben ik in Parljs Baarn legengekomen. Hel gebêunde aan de Boulevard Salnl-Michel in de boekhandel Joseph
Gibert, op de afdeling Beeldende Kunst, Daar zag ik een
boek dat geschneven hrerd door een Baarnse. De eenste
editie van dat boek is ook in Baarn uitgegeven, maar dat
hras zesenzeventig jaar geleden. De Franse editle die ik
hier aantrofl heet: Vincent van Gogh raconté pan sa soeur
Et-lsabeth van Gogh, een uitgáve v-an Hazan van 1!82.

ttt.*"ta

*t a"-t, dÍe janenlang in

Baann

heeft

gewoond

êr rlrê hiê- in lq?Á is c.êsj órvên. rÁr2s één rran íle dfie
zusters van Vincent. Zij was zes jaar jonger dan Vincent
en twee jaar jonger dan Theo. In haar klnderjaren is zij
veel met haar oudste broer Vincent opgetrokken, maar
Vincent verliet het ouderlijk huls toen Elisabebh, die
-êêq+Fl
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heeft zij nie9 zo veel kontaklr net hem gehad, a1 hebben
zij elkaar wel brieven geschreven,
Vincenl en zijn zuster Lies waren Lwee van de zes kinderen van doninee Theodorus van Gogh, hervornd predikant
tê Cn^nr-Trrnrtêri eei .Jê srêns mê+ Bêlpiê. P^t WaS ln.lênti irl êèn .i^rn \.àh zêsdrrizênd inr^'^nêv'c .liê in .'n^tê
meerderheid kalholiek waren. De hervormde gemeente telde
125 leden, en het jaarinkomen van dominee Van Gogh vras
dan ook niet veel meer dan achfhonderd Eulden.
Voor dominee Van Gogh, die in Utrecht theologie had
sLudeerd, was Zunderl zijn eersle standplaats. Hii werd
daar in 1849 1n het arnb t bevesligd door ziin vader,
Vincent van Gogh, die ook predikant was, Twee iaar
in 1851 , Lrouwde de jonge dominee Theo van Gogh met Anna
Cornelia Carbentus. Een iaar later k!'Íam hun eerste kind
levenloos Ler wereld. Het grafje is nog te zien op het
kerkhof van Zunderl. 0p de grafsteen staat Vlncenf van
GoEh .

pl.ê.iês êên iàrr- I àf.ên- ook op 30 maartr werd Vincent
Willem qeboren. Het kind dat Lenslotte kunstschilder zou
worden. Vader Theo van Gogh was toen eenenderti8 jaar.

Vader Theo van Gogh, die zelf uil een groot gezin kwam,
heeft met zijn vrouw Anna ook weer een groot gezin gesficht. De klnderen Van Gogh moeten daar in Zundenl een
Belukkige jeugd hebben gehad. Dat geldt ook voor Vincent,
blijkens de herlnneringen van zijn zuster Lies.
Vincent is in 1890, zevenendertig jaar oud, in het Franse
donpje Auvers overleden. Hel is merkr.raandíg dat het ge\meenlehuis van Auvers op dat van Zundert 1ijkt. Vaak
'beeft Vincent ln zijn veelbev.rogen laLer leven aan zijn
geboorteplaalls gedacht: Zundert waan hij zulke plezierige
kinderjanen had met zijn broerljes en zusjes.
Als Vincent ln 18BB 1n het ziekenhuis Ín Arles ligt,
krljgt hij bezoek van Theo en in een teder gebaar tegt
zijn vier jaar jongere broen even zijn hoofd naast. Vincenl op hel kussen. Vincent fluistert dan 'rneL als in
Zunderlrr. En kort daarna, als Theo weer in Parijs is,
kni ioi. hi i êên hr'iêf

vàh IIih^êni.

r|,Ii idêhê ni in Ziekte

ik ieder tuinpad en iedere karner gezien van ons huis
in Zundert, iedere plant in de tuin, de orngeving, de

heb

)

rrêr.têh
r.\!,háh h^È kerkhof . De kerk en onze onoênt.ê_
^ê
tuin daanachter - en zelfs het nest van de ekster in de
hoge accacla op het kerkhofrt. (Brief 573).
Kort voor zijn dood heeft Vincent uit zijn herinnering
ook weer tekeningen gemaakt van het Brabantse boerenIeven. Als hij op 29 juli 1890 overlijdt, staat Theo aan
doodsbed. Lies en de andere kinderen zijn er niet
)zijn
-'bi.i en Lies heefL ook de begrafenis nlet meegernaakL op
het kleine kerkhof van Auvers-sur-Oise , waar je nog het
graf van Vincent en dat van Theo kunl Lerugvinden, langs
de kerkhofmuur.

lwintig jaar na Vincents dood verlell Lies van haar
broer, Zij doet dat in een boekje: Vincent van Gogh,

Maar

persoont i j ke he rinneringen aangaandê- een- kunEÏêiàáFl
Dat werkje is in 1910 bij J.F. van de Ven in Baarn uitgegeven. Het is een prachlige uitgave op mooÍ papier en

))
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fraaie letter gezet; een boek voor bibliofielen.
prijs
was in 191 0 f 1,75, Al in 1911 verschijnt een
De
Duitse uÍtgave: in 1913 een Engelse en in 1982 de Franse
editie, die hien voor ne ligL. Die Franse uitgave vertoont aan de voorzijde een zelfportrel met griize hoed'
dat Vincent in 1887 te Parijs schilderde. Het boekie vermeldt, dat diL porbret Ee zien is 1n het RiJksmuseum te
Amsterdam. rnaar dat is fout, of althans hoogst verwarrend:
het is in het Rijksrnuseun Vlncent van Gogh in Amsterdam'
zo staan er I^reI neer onjuistheden in dit boekie' biivoorbeeld dat het gestorven oudere broertie Vj.ncent Willen
zou hebben geheten, net als Vincent Wil}em' de kunstschilden. Maar vanwege de theorle dat de schilde" zicll
in

was

een

Le zeer met dat broertrje zou hebben geidentificeerd en
er een cornplex van zou hebben gekregen, is het iulst een
belangrijk feit dat de twee namen niet ldentj-ek waren.
He! doodgeboren klnd heelle Vincent' naar ziin groobvader. Hel kind van een jaar later3 Vincenl Willem.

afgereisd. Hêl fej.l van de geboorte noest voor fami-

lie en kennissen verborgen worden gehouden. Bij nette
zo iets niell te gebeuren, vond men.
Vincent moet er ook niet van hebben aeweten.
glIellegrc
Maar nu wl1 ik mijn verhaal voortzellen over heL boekje
over Vincenl door zijn zuster E.H. du Quesne-van Gogh.
mensen hoorde

Deze "Persoonlijke her
naartr moeten we niet zien als een betrouwbare bioqrafie.
Het is geen nauwkeunige weengave van de levensgesch iedenis van Vincent, hranl nieL alleen zijn de felten soms

)

Veel fouten
De Franse editie is overigens gezuiverd van een groot
aanLal fouten die helaas in de oorspronkelijke Nederlandse uiLgave voorkomen. Veel van die fouten werden a1
gesignaleerd door Jo van Gogh-Bongert de weduwe van
Vincents broer Theo. Jo van Gogh, die in 1914 Vincents
brieven uitgaf en daar een voortreffeliike bj.ografisch
opstel aan vooraf deed gaan, schreef a] in 1911 een
artlkel in De Gids, waarin zii aanwees wal en niet klopte in het uoek5e van haar schoonzus Lles. (overigens
heeft LÍes in 1)?3, in een tweede druk van haar Persoonlijke herinnerj.ngen, een aantal cornecLies aangebracht ) Toen Lies in 1910 haar boekje deed verschijnen' heette
zij offocieel Elisabeth Huberta du Suesne-vqn G994. Zij )
was nanelijk in-lEgt-in soesterberg getrouwd met de
advocaat en procureur mr. J.Ph.Th. du Quesne van Bruchem'
bij wie zij jaren eerder in Soesterberg in huis was gekomen, voor de huishouding en voor het verplegen van
dlens ernstig zieke vrouw. In 1886, viif iaar vóór het
huwelijk net Du Quesne, wend een klnd geborent Hubertine
Normance. De geboorle van dit t'onwettigÍ kind werd zotn
schande geacht, dat Lies vóór de bevalling naan Normandië

onvolledig, door weglating
\ onjuÍst, hel is ook hoogst(In
de Franse edilie staan
, van belangrijke episodes.
bovendien heel wa! foulen in de spelling van Nederlandse
namen, zoals in de meeste Franse boeken die over Nederland gaan en heel erg bijvoorbeeld in het Franse boek
van Viviane Forrester: Van Gogh, ou lrenternernent dans

les b1és ) .
'Lies, of E.H. du Quesne-van Gogh, lrist niet veel van de
latere levensjaren van Vincent, en dat 1s één reden om de
documentaire waarde van het, geschrift te relativeren.
De eerlijkheid gebied te erkennen, dat ze haar Herinneringen ook ni.et als historisch docuÍnent heeft bedoeld.
Zij voelde zich dichteres en zij heeft een poëtisch

werkje krillen makenrraangaande een kunstenaarrr, vraanbij
zij aanvankelijk de bedoeling had de naarn van de kunstenaar nÍet te noemen. Tenslotte heeft ze die naam toch
vermeld, maal. zij gebnuikt in haar vertelling geen plaatsnamen, als Zundert, Etten, Nuenen, Salnt-Rény en Auvers,
berwijl Parijs en Arles naar terloops wonden genoemd.
rrherinneringenrr , waarvan zij in de tilel spreekt,
)De
'-hebben
eigenlijk alleen betrekking op de gemeenschappelijke kinderj aren.
Is het dan een nutteloos en kraardefoos boekje? Nee, wanL
hel vertelt aardig over Vincents jeugd. Zelfs de meest
gezaghebbende biograaf van Van Gogh, Jan Hulsker, gebnuikt in zijn boek Lotgenolen, dal vorig jaar verscheen,
het boekje van Lies voon zijn hoofdstuk over de jeugd van
Vincent en Theo.

)o
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. In de volgende passage geeft Lies van Gogh een beschrijving van haan oudste broer, Vincenl, zoals hlj in 1868
of 1869 ger^reest rnoel zijn, vljftien of zestien jaar oud:
rrMeen breed van gestalle dan lang, de rug licht gebogen

Leuke scheLs

Lies van Gogh geeft 1n haar boekie een leuke schets van
hel Ieven op een zomerdag in Zundert in het begln van de
jaren zestig van de vorige eeuw. De kinderen-Van GoBh
hadden en een

heerlijke tiid:

rfEchte dorpskinderen, zoaLs ze daar speelden ln de
dorpstuin. Vóór wat bloemperken waar op deze snikhete
augus tus-achtermiddag, zelfs bii' wiikende zon' vuuffode
geraniums, reseda en portulacca ln volle bloei stonden
Le donsten naar r.Jaber. Daarachberr achter deze bloernperken, lag een bleekveldje, een strook gras met hagelwiL linnen overspreid, door het vochtige liasgoed bii dit
weer fris en mals gehouden. Bessen- en frambozens Lruiken
in rljen, groeiden achLer dit grasveldje vol geuraflatende beziën en dan-hoog opgestapeld tegen de beukenhaag die de tuin van de daarachterl iggende roggevelden
afscheidde, was een hoop vers erwtenslro, met nog enkele
halfdroge peulen hier en daar eraan gebleven'

Drie vrolijke kinderen klommen daartegen opr om een ogenblik ]ater daarvan af naar beneden le buitelen' een genot voor hen allemaal, Nu en dan hielden ze even op' on
boven van de top van hun denkbeeldl8 gebergle de ombrek
te overzien. Achter hen lag het hioonhuis hunner ouders'
een ln ouderwelse stljl gebouwd buitenhuis met vele
ramen, dle van smalle zonneblinden l^Iaren voorzien' donkergroen geschilderd, waartegen de k1eur18e bloemen in

\
I

de tuinbedden des te heldenden afstaken.
Dat huís achler hen, en vóór hen uit, aan geenziide der
haag, roggeakkers zover nen maar zien konr aan de gezichteinder afgebroken door een lichtgroene streep; daar \
lagen de heemden, vruchtbare velden' op zulk een afstand I
niet te bespeuren, maar bekoorlijk doorsneden door het
Brabantse bèekje, waarover een hagelÍtit vlonderke was
geslagenrr.

Stli I van Tachti8ers
Dat Ís dan een beeldende beschriiving in de stiil van de
Tachtigers. Het proza van een dichlêres van omstreeks de
eeuwwisseling, Een manler van schrijven' die voon ons ongeduldige mensen, gewend aan korte nuchtenê zinnen' wat
vermoeiend

is.

\I
,

door de verkeerd aangewende gewoonte van het hoofd naar
omlaag te dragen, het rosblonde haar korlgeknipt onder
de stnohoed, die een vreemd gelaat overschauwde; lang
geen jongensgezíchLl 't Voorhoofd reeds licht gerimpeld,
de Ííenkbrauwen over het vér uitgebouvJd voorhoofdsbeen
1n diep nadenken saamgebrokken, bovên een paar ogen,
klein en diepliggend, nu blauw dan ween groenachlig van
kleur, naarmale dat de indruk dieper tol hern doordrong,
dÍê hel een
_of ander om hem heen in hem Le weêo hnA.ht
onschoon van uilerlijk, onbevallig, was hij op zo jeugdige Ieeflijd merkwaardig, om de diepzinnigheld in heel
zijn wezen uitgedrukt. Zijn broers en zuslerkes waren
hern vneemd; zíchzelf was hij vreemd: hij was vreemd aan
zi in êi.fên

iê'rrr.l 't

Hoe zijn broerLjes en zusjes legen hem aankeken als hij
rs zomers in de grote vakantÍe thuis was van de kostschool in Zevenbergen, in 1864 of 1865 vertelt Lies in

dit verhaal:
n7i i

riê an.iênê Linrlênên

oê\róêl.lên

hêf hi i inaiir'.i-

zoals kinderen fijngevoelend zijn, hun broer was liever
alleen. Had hij vacantie van de kostschool, waar zijn
vader hem gedaan had, zoo zochL hij niet hèn, rnaar de
eenzaamheid.

Hlj víisl de plaatsen waar zeldzane bloemen bloeieni het
donp met zijn rechte straten en s tij fburgerl ij ke huizen
ontvíljkend,
waar oude kwezelkes meL brillen over de
ondergordijnen
keken r4rie er voorbijging, - want sinds
-,/t

het vroeger aanzienlijke dorp op de Belgische grenzen
geen plelsterplaats voor de dillgences meer was, leek
het dood en uitgestorven - zocht hij zijn vreg door heg
en sbeeg, iedere keen venrassende kijkjes ontdekkend en
zeldzame dieren en vogels bespiedend in hun naluurlevên.
Van de laatste wist hij nauwkeurig waan of ieder van hen
nestelde of huisde en had hij een leeuwerikj es-paar zien
neerdalen in rt hoogstaande roggeveld, hij v.rist het te
genaken, dat nesL, zonder de omringende halmen te knakken. of ze maar in rt minst te deren.
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Met duizend stenmen sprak tot heÍn de natuur en zLin ziel
luisterde toe. tl
Die onuilwisbane en inlense j eugdherlnneringen hebben
later de landschappen en natuurtafnelen van de schilder
Vincent beinvloed.
Als jongen heeft Vincent al wel getekend - een paar
kinderschelsen l.raren íe zien op de tentoonslelling in
Króller-Móller van 1983 - maan hij was geen wonderkind.
llat hij op acht- of negenjarige leeflijd maakte, is
waarschijnlÍ jk nagetekend.
Tot zover mijn verhaal over de jonge Van Gogh, op basis
van de herinneringen van zijn zuster Lies. Herinneringen
die zij in 1910 opschreef toen zij aI eenenvÍjftig jaar
was en die dus voon een belangrijk deel betrekking had/lêh
uerr

vP

^h

êên i-i iri diê
vv!J

\ri ifên\rêênfio

iaan fêr^rro

lag. (Alsof we nu herinneringen zouden gaan opschriiven
uit het begin van de jaren veertig. Dan kan jê niet meer
onfeilbaar op je geheugen afgaan).

In Nuenen 1n 1930
Ik maak nu een sprong in de tijd van lwintig jaar.
0p 29 juli 1930 kom lk dan Elisabelh du Quesne-van cogh
weer tegen, nu als eenenzeventig janige dane. 0p d1e
datum onbhult zij een gedenksteen op de buitenÍnuur van
het voornalige atelier van Vincenl, in de achlertuin van
de ouderlijke pastorie in Nuenen. 0p die steen, die nog
te zien is, staat: rrHier vroonde en werkte Vincent van
Gogh van 1883 tot 1885Í. (Niet heleÍnaal juist, want vanaf mei 1884 werkte hij elders in Nuenen: 1n tr.ree kaners
)

\,'

gehuurd van de katholieke koster Schafrat).
Na de onuhulling van de sbeen hield Elisabeth een toespraak:

'rA1 wat leefde trok Vincent zijn aandachl, aan alles
voelde hij zich verwant, aan planten, vogels, vLindens,
dienen, reptj.elen, maar voornametijk aan de anbeiders,
bezig op hun land. rtlk ploeg op mljn doeken zoals zij
op hun akkerstt, zijn woorden van hem. Ni.e ttegens taande
trokken de gloeiende kleuren van het Zuiden hem onvJeerstaanbaar aan, maar toen hlj zich schier zat had gedronken aan dien kleurenbeker, zonder dat daarmede zijn
dorst was gelest, nam zijn onrust hand over hand toe en
werd hel leven zijn geschokt lichaam te macht,ig. Toen
zijn geliefde broeder Theodoor uit ParÍjs naar zijn
sterfbed was geroepen en deze tot hem zeide dat men zou
trachten hem nog voor hel leven te bewaren, zei hij
rrla tristesse durera loujoursrr. De smarl zal al-bijd

vffi

Hildo Krop
we de hoogbejaarde Elisabeth in
Monument van

Elisabeth du Quesne-van Goeh bii de onthulling op 29
1930 van een gedenksteen oP het voormalige atelier
van heer broer Vincent van Gogh.

juli

Nuenen
, Nog eens komen
-) tegun, op zatendag 30 juli 1932, als op de Berg een
Ínonument lrordt onthuld, dat werd geÍnaakt door de beeldhouwer Hildo Krop. Een granielen zuil met een gouden
zon, als symbool voor Van Gogh, op een voetstuk van
groene Beierse zr^rerfsteen, net het opschrift: rrln dit
dorp werkle van december 1883 tot november 1885 Vincent
van Goghtr. Dat monument is ook nu nog te bewonderen.
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door zijn schildersmateriaal . Zwaar gingen zijn gedachten oven natuur en mensheid, in hoofdzaak over het
l"even van de Brabantse dagloner, wever of boer. WaL hij
onlvangen heeft in zijn boven alles geliefde Brabant
heeft hij teruggegeven in een llefde, aangegroeid tot
verheerlijking, maar een verheerlijking zonder vreugde.
Elke vreugde ontzegde hij z1ch, hij bezat, niets, heeft
nooit iets willen bezitten, gaf alleen zijn werk met
onbegrensde mildheid der mensheid, ter ventroosling in
hun nood. Op zijn beunt is lhans een kunslwerk aan hen
gewijd, geplaatst op de grond r^raar hij voor lang zijn
voetsLap heeft gedruktrr.
Nog geen viereneenhalf jaar na deze gebeurtenis is
Elisabelh du Quesne-van Gogh, op 29 november 1936, in
Baarn overleden, ruim zevenenzevenlig jaan oud. zij
heeft haar venmaarde broer meer dan zesenveerlig jaar
overleefd, de broer die zij zo heefL bewonderd.

H. Bronkhors l.
Geraadpleegdê

litenatuur

:

- Elisabeth du ouesne-van Gogh: Vincent van Gogh,
venirs personels nacontés par sa soeur. Fernand
EdiLeur, 35-37, Rue de Seine, Paris 6e, 198? .
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E.H. du Quesne-van Gogh3 Vincent van Gogh, persoonlijke herlnneringen aangaande een kunstenaar. Baarn,
1910.

Elisabeth du Suesne-van Gogh bij de onthulling ln
Nuenen van het Ínonument van de beeldhouwer Hildo Krop
Ler nagedachtenis van Vincent van Gogh.
Elisabeth du ouesne-van
ze zeia

Gogh

hield

ween een toespraak en

trAndermaal zijn we le Nuenen te samen om ons op biizondere wijzen den kunstenaar te herj.nnenenr zoals hij
- bijna een halve eeuhr geleden - de víegen in de omlrek
betnad, de ogen diep overschaduwd door de hoed' enigszins gebogen gaande, overbelast als hii altÍid was,

Jan Hulskerr Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo
van Gogh. Agathon /Unieboek, weesp. 1985. ISBN 90 269
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Ton de Brouwer: Van Gogh en Nuenen. Uilgeverlj
spij k, Venlo. ISBN 90 621 6072 7.
Verzamelde Brieven van Vincent van Gogh.
J. Kruidenier: Een mysterieuze Baannse dame.
Een artlke] in rrBaennerr. 1Ode jaargang nr, 2 1986.
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Nu, vele jaren

later, raak je geboeid doon dit voortreffelijke klndertij dschnift. Je gaat fanlaseren, zieL

1886

Bij het opruimen van een boekenkast kont een mens soms
tegen, Eigenlijk is het woord opruimen waar het lectuur betneft. uit den boze. Je hebt
vrijwel aI die boeken zeLf gekozen, aangeschaft, gekoesterd en om daar iets van af te staan is niet alleen
pljnlijk maar soms min of meer nisdadig. Toch zijn er
momenten dat het mes erin moet: de verzaneling wordb te
uitgebreid, kasten en planken puilen uit. En a1s er dan
weer eens een oproep konL voor bijdragen aan een bazaar
of spullenmark!, dan strijk je je hand over je harl en

een kleine Anna Meyer de verhalen en versjes met aandacht lezen. Zij woonde als kind met ouders, zusjes en

merkr^raardige dÍngen

gaat voon de minst opwindende boekenkast staan om re
kijken, vral je voor hel goede doel kunt rnÍssen.
)
Bovendien hoop je, dat de afgesloten exenplaren weer een
gretige lezer zullen vinden. Er zijn blj nadere beschouwÍng r^rel een paar stukken die je niet zo aan het hart
gebakken zitíen. Er zijn "krijgertjes" bij, die je nooit
bar hebben geinteresseerd of toch wel erg verouderde
werken, waarvoor de eigen belangstelling is getaand.
0p een goed ogenblik houd je een groot groen geval in je
handen. HeE zegL je nietsi v,rat kan het zijn? 0p de losgelaten rug staat in goud vermeld: Voor rt Jonge Volkje,
en daaronder 1886. Ineens gaat je een licht op; dat
Jonge Volkje stond in series in een oude mahoniehouten
kast mel groen-saaien gondijntjes achber êen soort
kippegaas opgeborgen op de zolder van het groolouderlijke huls in Haanlem. Voor de kleÍnkinderen een bron
van vreugde: als we rs avonds naar bed waren gestuurd
slopen wij de zolder op en paklen de zware boekdelen ui!
de kast om stiekeÍn de inhoud (onder de dekens) te verslÍnden.
)
Hoe kr^Iam diê ene afleverlng nu bij mj.j Lerecht? Vermoedelljk heeft mijn moeden na de dood van haar ouders
een exemplaar Ínee naar huis genomen a1s dierbane herinnering. Haar eigen naam staat voorin vermeld: Anna
Meyer, Baarn '1886. Dit Jonge Volkje za] ook vret bij ons
op zolder hebben gelegen en bij de verhuizing uit Schoonoord heb ik ongetwijfeld het dlkke boek uit sentimentele
overv,regingen meegenomen, onder in een kast gelegd en en
nooit bewusl neen naar aekeken,

hn^êntiê

)

)

ih rlê IIiêr'r.,clhàát

in êêh h',iê

dà+ ,/eel

lateF

ontsiend hrerd door een uiLbouw, die als elalage moest
dienen voor een juwelier eersl en later voor een banketbakker. TenslolLe viel hel pand onder de slopershamer;
en kwam een nieuw gebouw en een toegang naar de parkeerplaats achter de Laanstnaal. Tussen haakjes: dat eenste
deel van de Nj.euwstraat, van de Eemnesserweg af genekend,

bestond in die tijd alleen nog maar uit woonhuizen.
-I Zorn oud boek is een openbaring. Het GeÍlluslreerde
' Tijdschrift voor de Jeugd wend in het jaar 1886 geredidaaF.r .r^^F D
^,,,.,êFêê aên fêt iêf.tê ê^LÉ.i i,,9r van vers_
jes en verhalen voor aI wat jong was. In zijn voorhroond
aan de Lieve Kinderen belooft de nedacteur I'alles le
doen wat wij kunnen orn Voor rt Jonge Volkje tot een boek
te maken, dat mel verlangen iedere maand gewacht !/ordtrr.
De inhoud kómt nu nog over als ui.tstekende, gevarieerde
lectuur, die in de allereerste plaats op educatieve
waarde was gericht. Dat blijkt ook de opzel te zijn geweest van de samenstellers, want dat vall op te maken
uit een volgend voorwoond: rrvelen zullen bedanken voor
hunne inteekening omdat ze geen kindenen meer zijn en
hunnen intrede gedaan hebben in het grootemensenleven..
We hopen en venwachten het zelfs we1 een weinig, dat ge
in lalerê jaren vaak zult zeggen: rrtrlle hebben er (d.i,
hêt Jonge Volkje) veel uit geleerd voor hoofd en hart,
dat ons nÍ te pas komttr.
Iedene maand bnacht, naasb verhalen en gedichten, die
--)
gevoel
T

I
)

soms naar ons
wel heel erg braaf aandeden en
waarvoor Íneestal de heer Louwerse tekende waar het de
verzen beLpof, een leenzaam ondênwerp dat uilputtend
behandeld werd. Het pnogramma was veelonvalLend; het
kon bijvoonbeeld gaan over Merkwaardige Bosschen, hraarmee de schrijver dr. Sinia de jeugd kennis leerL maken.
Hij sleepL zijn lezens mee naar Midden-Amenika met zijn
ondoordringbare rdouden, naar de Middellandse Zee waa"
de wilde vijgebornen welig tieren en belandl uiteindeliik

o)

o4l

I^taar |thet bronder van de Kaoutchoukboornenrr
u1! de doeken wordt Sedaan. In een volgend nuÍnmer van
het blad kan het dan weer Saan over een schilder - Jan
van Mieris - of beroemde componisten of musici: Haydn'
Moza"E, Liszb, Paganini. Nu we het toch over muziek hebben: Johan Worp verzongde enkele keren een pianowenkje'
niet le moeilijk maan erg vriendelijk van toon,
De partituur besloeg pnecies twee bladzliden van het
maandblad. Vissen, vogels, insecten en planten kwamen
ook aan bod en elke maand kon men rekenen op een fraaie
gekleurde prenl naast ge$rone zvrart-vrit illustraties.

in oost-Indiê,

het allermooiste vonden wli toch wel de rubriek
GebeurLenissen van de maand. zoals wii onze dagelijkse )
porlie v,'ereldnieuws via de lelevisie kriigen voorgeschoteld, zo a.híte de redactie van het kindertlidschrift zich verplichl om de faits et gestes uit eigen
land en buiten de grenzen te vermelden. De dood van de
destijds zeer bekende schrijfsLer A. Bosboom-Toussaint
wordt vermeld rnet de loevoegingr Nederland verloon eene
zijner beroemdste, vri.endelijkste en nedenj-gste vrouwen.
In dezelfde rubriek lezen wij dat er in een gasthuis in
SinL Petersburg (het huldige Leningrad ) een vrouw van
122 i^^y is ó\/Fr'l êalên. Tn êên andÊnê áflêvêrincf Wordt
melding gemaakt van het feit, dat rrin AmsLerdam een

Maan

Chinese heer met eene Nedenlandsche dame is gehuwd.
Da! moge vreemd klinken, naar verleden iaar was er bli
de naskerade van de Leidsche studenten ook een Chlnees
..,.'r VreeÍndellngen waren honderd iaar geleden blijkbaar nog een bezienswaardighe id in ons land!
In hel rneinurnner hlordt gemeld hoe warm het is, want
"In Koevorden is een koe op het weiland door de warmte
bezweken....tt Ook nondt gewag gemaakt van een schooljongensoproer in Troy in de staat Nevt Yorki zii wensten
niet tanger op school te blijven dan van acht lot twaalf
uur. irDe kleinen speelden l^rerks takerti err . Verder connenlaar van de redacble: 'rBlii toe dat onze Nederlandsche
jongens en neisjes andere spelen fiebben en dat ze dle
belharnels stellig in het aangezicht om hun flauwigheid
zouden ultlachên".
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EEN GESPREK MET EEN

treurÍge dood van Ludwig II van Beieren blijft niet
onvemeld en in Ferwerd (Friestand) heeft men een oude
begraafplaats ontdekt en daar geraamten gevondenrrvan
nenschen die veel grooter en forscher gebouwd moeten
gêr^reesl zijn dan tegenwoordige menschenrr. Een oproer in
Amsterdam, een levend gevangen haai op Texel, een porder
van negentig jaan in Dondrecht, die nog steeds ziin beDe

feerder uÍtgeoefend heeft..

lijst stonden?

wederkraardigheden van onze moderne helden en heldinnen
Eaan zi-tten lezen !
E. witsenbung-Horsman.

BEHANGER

/-

STOFFEERDER

faÍnilie Poslhuma is, de naam doet het al vermoeden,
afkomstig uit, Frlesland. De vader van onze ondervraagde
was hier aanvankelijk werkzaam als t.ouwslager. Na verIoop van tijd raakte hij zijn baan echter kwijt en kon
niet meer aan de slag komen.
Aan het eind van de vorige eeuw hras door de ontwikkeling
\ van de Lechniek de mechanisatie van het arbeidsproces
, snel Loegenomen. Wat vroeger met de hand gemaakt was,
werd nu in de Fabriek geproduceerd. Vele oude ambachten
verdwenen en veel vakmensen kwamen op straat te staan.
Vooral in Frlesland heerste grole werklooshêid.
ook de vaden van de heer Poslhurna werd het slachtoffer
van deze Itindustnj-ële revolutierr. Hij besloot zijn ge. boontegrond te verlaten en zich met zijn gezin in Baarn
te vestigen, dat, wellicht door de aanwezigheid van vele
welgestelden, bet,ere perspectieven leek te bieden.
Maar ook in Baarn heeft het gezin het niel altljd gemakkelijk gehad en waren er tijden waarin het voor vader
Posthuma moeilijk was om aan de kost le komen. Het sprak
dan ook vanzelf dat Anend, zodra hÍj de lagere school
doorlopen had, een baantje ging zoeken om ook zijn bijdrage aan het gezinsinkomen te leveren.
Het ]iefst wilde hij, evenals zijn broen, tuinman worden.
Aanvankelljk leek zijn wens in venvulling te gaan, want
hlj kon wenk vinden als leer-jongen in de tuln van de
. familie Wafelbakker. Deze loopbaan is echter van konle
;lduur geweest, doordat - het, klinkt wat vreemd - de nussische revolulie roel in het eten gooide. De heer Poslhuma vertelL dat er veel rrRussische papierenrr in Baarn
zalens nogal wat beter gesitueerde Baarnaars bezaten
aandelen in Russische ondernemingen. Deze bedrljven werden na de novemben-revolutie van 1917 door Lenin tot
staatseigendom venklaard. Iedeneen, de buitenlanders inbegrepen, verloor zijn aandelen zonder op enige vergoeding aanspraak te kunnen rnaken. Mensen die veel gernvesteerd hadden kregen een behoorlijke financiéle klap te
De

)

het Jongê Volkje zljn er tal van andere iongêrenLiidschriften verschenen. De huldige Kuifie' Suske en Wiske'
Donald Duck of de vele andere stripverhalen hebben weÍn1g
meer gemeen net de zeen verzorgde, Ieerzame l-ectuur van
honderd jaar geleden. Bewaart iemand die moderne blaadies
nog? Dan is het natuurliik mogelj-ik dal de kleinkinderen
van mljn kleinkindenen op een dag met rode oorties de
Na

-

De werkgroêp Interviews had enige lijd geleden een gespnek rnet de heen Arend C. Posthurna, een oude Baannaar,
die gedurende vele janen hel beroep van behanger,/sLof-

roep uitoefent, aardbevingen in Amerikar angsthrekkend
gerorunel van dê Etna' dat alles en nog veel rneer wordt
iedere maand beknopt meegedeeld. Het allermooisLe nieuwtje hebben wij Lot het eind bewaard: rrTe Berliin bevonden zich een Srool aanLal professoren en geleerden aan
een feestrnaal, waarop verschenen: 200 ossetongenr 700
\
eenden, 2000 pond nunderhaas, 1000 kreeften en 1000 pond
zalm. In de sauzen verwerkte men 200 pond boler en 1000 '
eierentr. Dit vond zelfs de redactie ielwat merkwaardig
en men vroeg zich schalks aí of er niel rrmet spek geschotenrrwas?
Het Jonge Volkje van 1886 ligt met de laatsle bladzii
open voor ons. Die laalste bladzij is nameliik een verj aardagskalender, waarop miin moeder in keurig handschrift de nanen van vriendinnen uit haan schoolliid
Erica - zij was leerlinge op de i ongedaneskos tschool
aantekende. Veel van die harlsvr iendi-nnen l,raren vermoedelijk intern, getuige de Schotse KalÍe Aiken.
Uit het Baarnse besland kvJanen alleen de namen van Marie
van Oostveen (dochter van de schoolmeesber) en Betsy
hlilmans ons bekend voor. M. Herman was vermoedelijk een
dochler van dominee Herman, waarnee mlin Srootvader bevriend was. Maar verder? Wie weet er nog iets van Dora
Boichel, Lobtie Scheurleer, een rneÍsje van Beyma of een
van de vele Heldrings die op de
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incasseren en moesten flink bezuinigen. Bii de familie
Wafelbakker werden de paarden, v,taarmee Arend vaak een
ritje had geÍnaakL, van de hand gedaan en ook voor he|
tuinwerk was minder geld beschikbaar. Dit betekende het
ontslag van de jonge Posthuma,
Een paar maanden was hÍj werkloos, Loen bood een sLoffeerder hem een baan aan als ]eer-iongen in ziin bedriif.
Vanzetfsprekend greep Arend deze kans neb beide handen
aan. De zaav van zijn nieuwe baas, de heer Kramer, vJas
gevesLigd in de LaanstraaL, tegenover de School met de
Bljbel. Het was een kleine kllnkel, Ínel een grole I^terkplaats erachter, r^raar zotn twaalf rnensen lrerkLen.
Het beroep van een Loenmalig stoffeerder kan het best
\
.,
vergeleken rÍorden meL dat van een woningi-nrichter nu.
De stoffeerder van vroeger was evenvtel een echLe ambachtsman: bijna alle artlkelen moest hij zelf vervaardigen.
Zo werden er in de werkplaabs matrassen (gevuld meL kapok
of paardehaar), gewatteerde dekens en markiezen gemaakt.
Stoelen kwamen a1s romp binnen. Men spande en singels
onder, naaide er veren in, koppelde mel touw en werkte
het geheet af met stoffen bekleding.
Eén van de knechts van Kramer was Biichner die doof was;
' stoffeerder.
hij is de vader van de tegenwoordige Baarnse
Van hem heeft de heer Posthuma veel geleerd op bel gebied
van kleurenkennis en fijn vakv.terk. Zo kon hii later veel
succes oogslen met zijn zelfgemaakte bheemutsen. Met het
vervaardigen van deze kleine kunstv.Ierkies verdiende hii
af en toe wat bij.
Tot de belangrijkste werkzaamheden van het bedriif behoorde het behangen in de vaak gnoLe Baarnse villars,
zoals Buitenzorg en Villa Holland. Arend begon dan ook
als I'plakseljongenrr : zijn belangrÍikste taak was het pro- \\
))
duceren van behangplaksel van deugdellike kwaliteit.
DIL was geen eenvoudige opgave, daan men indertijd nog
niet beschikte over de gemakkelijk te bereiden subslantie
die wij tegenwoondig gebruiken. Hel plaksel van toen doet
enigszins aan een bloemkoofsausie denken: met wal koud
water maakte men bloem aanr waarna kokendheet water !oegevoegd hJend. Hienbii moest men flink roeren om vormÍng
van klontjes te voorkomen. Later werd er nog wab aluin
door de massa geroerd om te vermiiden dat deze Le dun
werd.

het voor dat het plaksel niet geheel naar de
Toen Arend eens, naa" zíjn
ldee len onrechte, van slecht werk belicht werd door een
knechb, beslool hij deze een koof Le stoven en plaatste
de emmer met plaksel onder aan de ladder !,raarop de behanger stond. Toen de man even later naar beneden kv.ram
Soms khram

zin van de behangers was.

en met één been

uiteraard

in de klevenlge

massa sbapte was Arend

verdwenen.
HeL behangen was in

die tijd een heel karwei. De wanden
grole
van de kaners in de
villars haCden een enorme oppervlakte en waren nj-el zelden meer dan vier meter hoog.
De muren werden eersl betenqeld. d.w.z. voo"zien van een

raaÍnwerk van dunne latlen. 0p de tengels ríend meL balloze
kLejne spijkerLjes, die vertind waren om roestvorming Le
voorkonen, het behangsellinnen vaslgezeL. DiL linnen was
eerst in twee meten brede banen vasLgestikt en moest
keurig strakgesparnen worden aangebracht. Venvofgens beplakte rnen het linnen met grondpapier, kleine vellen die
de ondergrond vormdên voor het elgenlijke behang.
Hel s toflfeerde rsbedr i j I werd ook jngezet t.ijdens de grote
schoonmaak 1n de villa's. Niet alleen de gordijnen werden
weggehaald en gereinigd, ook de vloerbedekking moest verwijderd wonden. De stoffeerders hadden en een enorne klus
Lr.nl-
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aan de vloer waren bevestigd, eruil getrokken worden.
Vervofgens r,rerden de Lapijlen opgevoubren of opgerold en
daarna kwan de Íneubelwagen voorrijden om ze naar de klopperij te brengen. DjL was een bestraal Lerrein, voorzien
van de voor heL werk noodzakelijke palen, aan het eind
óddffddrr

r

nê
uw f'ni
LaPl.) iiên

irêndên hiên .r^oêhan-

gen en met leren riemen beklopt.
\Tnmiddels gaven de dienstmeisjes - in katoen, met kanten
;ftutsjes op - de kamers van de villa een grote beurt.
Als de meubelwagen met z-ijn schone lad-ing teruggekeend
was, trokken de stoffeerders hun pantoffels aan alvorens
het kraakheldere huis te belreden. Deze sloffen maakten
ze zelf in de rrslappe tijdenrr. Ze gebruikLen hiervoon
resljes gordljnstoF, terÍ/ijI de zolen van tapijtreslanten vervaardlgd r,lerden. Van de schoenmaker leenden ze
voor dit werk houlen leeslen.
nê hêaF p^sfhrrr'lr rliê zi.h z.ót r, wi ift.io iÊár oeleden
reeds bij een vakvereniSlng aanslooL en nog steeds FNV-

TO

lj.d is, heeft in zijn leven

de gevol8en van onvoldoende

sociale voorzieningen aan den lijve ondenvonden.
Toen hij zijn loopbaan begon r{erden de verplichte vnije
dagen nog nieL doorbetaald. Als KersNmis en Nieuvtjaar op
een door-de-lreekse dag vielen, had je a1s arbeider ge$Íoon pech. Er werd zes dagen per week gevrenkl en dat l^raren dikwijls heel lange dagen.
Allengs verbeterdê de siluatie van de anbeiders. Er werd

thuma nog lang werkzaam geweest.
Na de oorlog braken spoedlg betere

H.L.M. Vink-Postema.

gewerkb en er kwamên CAors tot sland.
0p een gegeven moment vielen er ontslagen in hel bednijf
waar de heer PoslhuÍna werkte en ook hijzelf werd hier de
dupe van. Er volgden voon de heer Poslhurna penioden van

t6ElrdKKs!
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Begrij pelij ker$rij s !ías he! een hele opluchting voor de
heen Posthuma als hij weer voor een poos als behanger/
stoffeerder aan de slag kon. Toen hij tijdens de Tweede
Wereldoonlog een tijdlang geen baan kon vinden' dreigde
tewerkstelling in Duitsland. Gelukkig lrerd het gevaar
nog net op tijd afgewend doordaL hii werk kon kniigen
'
Bij hem is de heer Posbij de heen Kees van Lambalgen.

aan.
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korler

werkloosheid, afgewisseld door lijden waarin hij zich
verdienstelijk kon maken voor bedrijven in Soest, funers- )
foort en Bllthoven. Bij werkloosheld kon hij een uibkering krijgen, mits hij zlch meldde bij de rrwerkvênschaffingrr. Men kreeg daar, zoal"s onze zegsman het uildrukt, een schop in de handen geduwd en wend aan he!
vrerk gezet. De heen Posthuma bewaart geen plezíerige
herinneringen aan de arbeid dle hem aldus in de Eemnesserpolder werd rrverschafttt. onder toezicht van l^teinig
door de vlngers ziende zgn. rrputlerstr moesten de arbeiders de zwane graafr^rerkzaamheden uitvoeren. Na afloop
van een werkdag was de heer PosthuÍna vaak zo uitgeput,
dat hij eerst even in een kruiwagen ging zitlen om bij
le komen alvorens huiswaarts le keren.
Lj.eden diê ongezeglijk Í,raren werden in een slrafploeg
geplaabst en moesten boete doen door het verrichten van
exr'ra zvÍaye arbêid. ook onze ondervraagde lterd eens bij
zotn ploeg ingedeeld, niet vanv,'ege enig vergrijp, maan
omda! de ploeg niet groot genoeg was naar de zin van de
putter. Voon ristrafrr mochben de mannen bij het kruien
geen gebruik maken van de planken die gewoonlijk op de
)
drassige poldergrond gelegd werden oÍn de arbeld te ver-

tijden

líerkloosheid bestond nauwelijks, de sociale voorzienlngen werden sleeds beter. En zo verliep het laatste gedeelte van de loopbaan van de heer posthuma tenslotte

) tott vooR KRoLLER-M'LLER MUSEUM
IN

BAARN ONTSTAAN

Vijfenzeventig jaar geleden is in Baarn het idee onlstaan voor hel Króller-Miillerrnuseum. Dit museum bergt
één van de belangrijkste colleclies van schildêr,i iên ên
lekeningen van Vincent van Gogh.
Dil is het verhaal:
Hélène MÍil1er, de dochter van een Duitse industrieel en
koopman uil Diissetdorf, trouwt in 1888, op g-jari8e
'1

leeftijd,

met Anlhony KróUer, die a] spoedig aan het
hoofd komt van een groob concern. Króller beheert de
Batavierlijn en erts en kolenmijnen in Spanje, NoordAfrika, Zweden ên Argentinië. Vanaf de Eerste Wereldoorlog is hij één van de neest lnvloedrijke figuren in
Nederland. Hel is mede aan hern te danken dat Nedêrland

neulraal bleef.
Als echtgenote van een zeer vernogend man bouwt Hélène
) Króf f er-Mi.il ter vanaf 1906 een belangrijke kunsLverzame- ling op, waarbij zLj zích laat adviseren door de kunstkennêr H.P. Bremrner. In 1909 verwerft mevrouw Króller
haar eerste drie Van Goghs, de basis van haar Van Goghverzameling, die tenslotte 278 werken zou omvatten.
Aanvankelijk bewaart zij haar kunstlrerken in haar kantoor op het Lange Voorhout Le Den Haag. Maar dan krijgL
zij het idee een huis en een nuseum te bouwen op de Hoge
Veluwe, het gebied dat in 1909 door haar man als jacht-

terrein

was aanaekocht.

Op 23 augustus 1911 wordt Hé1ène KróIter ler observalie
opgenonen in een ziekenhuis in Amsterdan. Drie dagen 1ater, op 26 augustus, wordt zij door haar man gehaald en
samen reizen zlj naar Baarn. Daar logeren zij in het Badhotel (in 1887 doon H.P. Berlage gebouwd). De volgende
ochtend maken zlj een lange wandeling en bij die gelegen-

held legt zij haar nan een groots plan voor. Zij denkt
dal zij mogelijk zal sterven aan de operatie die zlj zal

')'

ondengaan en daarom wll z1j een indrukwekkend monument
nalaten. (In feite zal alles goed aflopen riet haar gezondheid en zij leeft tot 1939).
Over die wandeling in Baann en over wal daar is besproL'êh hêêff zii rraniar À in een brief aan haar medewerker
van Deventer:
f S.
rrlk bouw mijn nieuwe huis en hel wordt een nuseum en het
zal Late" behooren aan het afgemeen. Zie, dEE-iË-wa L -i.k
al lang met mij ronddraag, wat ik met Mjjnheer besprak,
i^ên

,D
Porlret van mevnouw HéIène KróIler-Miiller door Floris
Verster (1910).
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Anthony KrëIler was voor het plan te vinden. En HéIène
verlelt in haar brief hoe het gesprek verden gÍng:
'rlk heb Mijnheer gezegd, dat ik een huls wilde bouwen en
dat Ík er in wilde leven en dat ik het zoo mooi, dat wi.l
zeggen zoo goed en zoo eerlijk wildê naken, als ik rnaar
kon en dat ik den grooten wensch had, dat het eennaal
zoo zou blÍjven bestaan. Dan zou het oven honderd jaan
al zijn een inlenessant monunent van kultuur, een groote
Ies hoe ver aan innerlijke beschaving een koopmansgezln
uit het begin der eeuw rt zou hebben gebracht. Het zou
een nuseum zijn zoo natuurlijk en levend als het tot nog
Loe niet was ventoondtr.
De opdracht gaat eerst naar prof. Behnens. Króller laat
het door Behrens ontr,rorpen huis op de bouwplaals uit

hout en zeildoek optrekken. Een fantasllsche onderneming.
HeL gevaarte v.rordt op rails gezet en het is verplaatsbaar. In januarl 1912 staaL het er. Maar het plan wondl
afgekeurd. Dan gaat de opdracht naar de venmaarde archilecl Mies van der Rohe, maar ook dr. H.P, Berlage wordt
aangezocht, Een soort wedstrijd, Benlage mag het doen.
Hii hêdiht ih 101? Hii bouwt j-n zes jaar het SinL Huberlusslot. Hij ontr^terpt ook een museum, le bouwen op de
Franse Berg bij OLNerlo. Maar in 19'1 9 verbreekt hij het
dlenstverband.
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f 35,-- per jaar per gezin
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Dan gaat Hélène Kró1ler-Miiller in zee met pnof. Henry
van de Velde, Van de Velde maakl ven uilger^rerkte pfannen
voor een indrukwekkend museum, dat in de jaren twintig
al wordt begroot op zes miljoen gulden. Een onvoorstel-

De l idmaatschapskos

baar grool bedrag voor die tijd. Als de mark devalueert
en de cnisis uiLbreekt, moet het grootse plan hronden opgeheven. Anthony Króllen kan de uitvoering niet meer
betalen. TensloLLe bouvrt Van de Velde een veel eenvoudiger museum, dat nog bestaat en daL in 1977 doon de
architect W.G. Quist is uitgebreid. Dal is dus het Rijksmuseurn
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Króller-Miiller.

.lê .rnêninp' in iuli 1q38 wordt Hélène Krëller-Mi.il1er
tot haan dood, anderhalf jaan laLer, de eenste dinecteur.\
Haar Baarnse droon van een museum ltdat zal behooren aan ,
het algemeenrr is werkelijkheid gelrorden, al kreeg het
meer bescheiden afmeLingen. Het bestaat al weer bijna
een halve eeuw. Vooral door de Van Goghs is het één van
de belangrijksLe nusea van ons land.
NIa
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à -f 3,-- verkriigbaar bii N. Kuyt-Smlt,
)Losse
- Van Wassenaarlaan 16. Baarn.
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Vincent van Cogh. Catalogus yan 278 lrerken in de verzameLlng van Rijksmuseum Króller-Miil1er. 'i983.
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