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1. Daniel Been, een Baarnse kunstschllder

2. Hendrik de Zee v aar de r

3. Herinneringen aan de êvacualie 1940

VAN DE REDAKTIE

Een verdienslelijke bijdrage voor deze nr.1 van
de 14e jaargang is het levensverhaal van de
Rotterdamse Baarnaar de kunstschilder Daniël Been
door de heer W.Verboom.
Hans Bronkhdrst vertel! heel gedetailleerd over
Hendrik de Zeevaarder aan víie Baarn veel te
danken heeft en d1e nog gedoopt is in de
Pauluskerk.
Riet Uilenan schreef al eens over de evacuatie.
In dit numner beschrijfl mevrouw Luikinga haar
elgen herinneringen aan de evacuatie.
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een BaarnseDANIEL BEEN kunstschilder.

Tot de ve le kuns tschilders die Baarn als woonplaals
kozen behoorde destljds ook de kunstschilder
Daniël Been. Hij wend geboren te notterdam op
2-09-1885. AIs kind tekende hlj allj.jd aI graag
en toen hij ouder werd had hij één grote wens:
kunstschilder worden !

Zijn vader zag daL niet zo zittên en vond een kan-
toorbaan geschikter voor hemrwant vast werk en
een geregeld inkomen is !och veel beter nietwaar?
Daniël zaI ongetwijfeld andere gedachlen gekoes-
lerd hebben, maar als gehoorzame zoon moest hlj
aan vaders wens dah maar gehoor 8even. Zo kwam
Daan dus te lrerken op het kantoor van de bekende
finma de Weduwe van NelIe te Rotterdam als leer-
ling boekhouder. Daar heeft hij niet Iang Sewerkt,
wanf hij had het niet naar zijn zLn tussen a1 dle
debet-en creditcijfers en een man is toch pas ge-
lukkig aIs hij werk doet wat hem ligt !

Na die korte kantoonbaan werd hij leerling van de
Academie voor Beeldende Kunst te Rotterdam, waar
hij de nodige kennis vergaarde die hem laten als
kunstschilder te pas zou komen. Hij schilderde,
als echte Rotterdamrner,veel st,ukken van de havens.
0ok bloemslukken maakte hij, koeht de nodige zon-
nebloemen, papavers, dahliars of azalêars bii een
bloemis! en in zijn alelier venvaardigde hij er
s.hi I ílêÍ'i iên vàn -Hi i heef! heel VêeI ollevenf-
schilderijen gemaakt in grole en kleine maben,
maar daarnaast ook aquarellen en p a s t e I t e k e n i n g e n .

Wat hlj schilderde was in naturalistische Lrant,
een stij I die at Lij d onder het kuns tlievend pu-
bliek in Lrek zaI blijven. De l lefhebbers no eme n
zij n stukken rrBeentjesrr.
0p 12 j anua.i 1921 trad Danlël Been in het huwe-
tijk net, Margare tha Bouman. Danië1 was toen
35 jaay oud en Margaretha 36 jaar. Hel-aas bleef
hun huvrelijk kinderloos. Vermoedelijk hebben zjj
tot 193? toe in Rotterdam gewoond.



In laatstgenoemd jaar verhuisde het echtpaar Baar
Overschle. Inmiddels zal Danië1s werk stellig
aandacht getrokken hebben en zijn naam als kunst-
schilder bekend geworden zijn. Via de kunsthandel
Gebr. Koch in Rolterdan en rs Gravenhage zijn jaren
achtereen zij n schilders tukken met veel succes ver-
kocht. Danië1 maakte sludie-reizen naar Spanje
(Costa Brava) en naar Zuid-Frankrljk (Rivièra).
Zuid-Frankrijk boeide heÍn wellicht hel nees t.
Daan heefL hij veel landschappen geschilderd l angs
de kust van de Middellandse Zee.0ok in Ilalië heeft ^-hij geschi-lderd, o.a. in Chiavari en Slresa. In t'
he! buitentand schilderde hij niet alleen landschap-
pen in streken aan de kust, maar ook oude stnaat-
jes van diverse bekende t o e r i s t e n - p 1 a a t s e n .

0p 18 oktobeI" 1941 was het echNpaan Been in Baarn
konen wonen aan de Sophialaan no.18. VerÍnoedell jk
verhuisden zij omdat het in oorlogs Lij d in Rotter-
dam en omgeving minder veilig was dan in Baarn.
Hel ruiÍne huis aan de Sophi.alaan $tas voor hen zeer
geschikl. De woongelegenheid was voldoende voo r
belden en voor Danië1 was het belangrijk dat hlj
aan de achterzijde oan het huis (boven) over een
kamer kon beschikken die hij a1s atelier in ge-
bnuik nam.
Voor z ijn schildeiijen maakte h! j -d j.kwi j 1s schet-
sen in de natuur, d1e hij later in zijn atelier
uitwerkte. Maar hij schllderde ook we1 een mooi
plekje op de plaats ze 1f . DaL deed hlj ook op het
eiland Texel waar hii tiidens een vakantie ge- Á\
r^rÊê<i 7al 7 i in Eên nànf i.)r1iênê in RáArn bezit
dat schilderstuk jê.
Hoev.rel Danië1 Been bij voorkeur landschappen
maak le , heeft hij ook mel goed resul taal portret-
tên sesch i I derd ( het nnei l i ikstê in de sChilder-
kunst). Naar de gewoonte onder kunstschildens
maak Le hij een zelfportnet. HeL verheugde mii in
het bezit le komen van een toto van dit por-
fFêt a^à^t ts,èf nnoeli iL iq íliê in óns ti iílq.hnif tL rrLU !rv6vr

op te nemen.
Voor zover mij bekend is en van hel l^lerk van



Sophialaan 18



DanlëI Been nooit een tenboonstelling gehouden.
We1 verscheen er lang geleden een serie kunst-
kaarten van zijn landschappen in Zui.d-Franknijk
en Spanje.Die kaarten werden uitgegeven door de
Muinck & Co te Amsterdam en waren in kunsthandels
en boekwinkels verkrijgbaar.
Er zijn nog heel wat schilderijen van Been (Beentjes
in Baarn te vinden. Al speurende naar zijn Ieven
en werken is mij dat gebleken. Zijn schilderswerk
is karakterisliek; hij was een meester in het men-
gen van kleuren (een coloristl en Írerkte zeer ge-
detailleerd. Van velen heb ik gehoord dab hij een
opgênuimd en zonnig karakter had; dal zonnige is
in zijn werk te bespeuren. Danië1 verkocht zijn
slukken ook vele malen aan Nederlanders die langs
de Middellandse Zee in Zuid-Frankrljk met vakantie
waren . Hij rolde zijn verkochte doeken voorzich-
tig op en deed ze in een koken voor verzending
vanuit Frankrij k naar hel echLpaar Cnets in Baarn.
Dat echtpaar handelde onder de naam firma Witkamp
en dreef van 1952 EoE 1978 een lijslennakerij, in
het begin in de winkel r^raar nu juweller Sassoon
-i ih -^-r, l-\^^ê+ i- Áê T.àh<fF.àt I àfêFLLJLT L4a^ IN
het pand ook in de Laanslraal nummer 89a lJaar nu
rrBloemsienkunst Emmyrr gevestlgd is. Voornoemd
ê.hináán I i istiê .iê Schildendoeken in en verzond
ze baar de door Been opgegeven adressen in Nederland.Hêi f inán.ië'le pedeelLe werd door Bee n ze lf sere-
geld. Periodiek rekende hij af met het echt,paar
Crels.
Mevrouw Gnets die na het overlijden van haar Ínan
in Baarn bleef wonen , kon veel vertellen ove r
Danlë1 Been.. Hij heeflt veel schilderijen, d1e
soms een groot formaat hadden, via Senoend echt-
paan lalen inlijsten. rrZijn werk wend grlf ver-
kochlrr vertelde mevrouw Crets, rrwanb hij leverde
schildenij en van goede kwaliLeit en van goed ma-
leriaal . Wij hadden een bes!ê klant aan hem en
hij maakte, volgens mÍjn lndruk, goede prijzen
voor zijn wenk. Het was geen massa-werk dat door



sommigen wel eens ten onrechte werd beweerd, maar
schilderiJên van hoge kwalileit. Voor zover ik lte.et
heefl hij geen plekjes in Baarn geschilderdrr.
Danië1 Been was een erkend kuns bschilder en 1id
van de kring ItDe Rolterdammersrr in de Maasstad.
Hij ovenleed onverwachL op 25 februari 1967 en
werd begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats
aan de Wi. jkamplaan. 0p zijn graf staa! een een-
voudige steen waarop gebeiteld:

DANIEL BEE N

2-9-1885
Kunstschll,der

Onder de bloemenkransen was er ook één van de
Gebr. Koch, kunsthandel te Roltendam.
Veel inwoners van Baarn , vooral de ouderen onder
henrhebben Beên goed gekend. Dat heb 1k gemerkt
!iJ dens de gesprekken die ik had, vooral met hen
die schj.lderijen san hem bezltten. Zij weten door
deze bijdrage wat meer bijzonderheden van de
Baarnse kuns tschi lder Danië1 Been.

W.Verboom
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HENDRIK DE Z E EVAA RD ER

als Hoge AÍnbachtsheer van Baarn.

Een negentiende eeuwse 0 nanj e die veel voor B aarn
hêeft betekend was Prlns Hendrik de Zeevaarder.
lli i kr,êêo dic hanemih.' .rm'.l.f hii ih 'ii'-.. --.,.) Jongejaren talrijke zeereizen maakte. Intussen onder-
scheidt die naam hem ook van een andere Prins
Hendrik, de gemaal van Koningln Wilhelmina.
Aan Hendrik de Zeevaarder heefl Baarn z1j n station
nel koninklijke wachtkarner te danken, en heL was
deze prins die de expans ie van ons dorp sinds 1824
heeft nogelijk gêmaakt. Hij schiep de voorwaar-
den waardoor Baarn in kort,e tijd van een klein
boerengehuchL een r^relvarend villadorp werd.
In heel Nederland en in Luxemburg, maar vooral ook
in Baarn,waren Hendrik en zijn eerste vrouw,Analia,
heel populalr. Zel f voelde hlj zlch s teeds nauw
neL ziJn geboorLeplaat,s Baarn verbondenrook in de
tijd dat hij meeslal in Luxemburg woonde.
Tn .iiê fi i.l vênhl Êêf hi i ^1rênioên< iê.1êrufJu v ,_*_.' Jaar een
paar maanden op palels Soes ldij k.
Willem Frederik Hendrik, Prins der Nederlanden,
zoals hij offi c i ëe1 hee tte, Ííerd op 13 j uni 1820
op Soestdljk geboren, a1s derde zoon van de Kroon:
prlns, llillem Gêorge Fredenik, de latere koning
W i 11em 11. Zljn moeder was de Russische grootvor-
stin Anna Paulowna.
Vien dagen voor de geboorte van Prins Hendrik
stierf de moeder van Koning Willem 1, Prinses
l1li-tlerni jn. Er was dus hofrouw op Soestdijk.
Vader tr{i11em had, bl j de r^re t van 8 juli 1815,
Soestdijk in beziL gekregen 'rals duurzaam blijk van
de hoogach t,ing en de erkentelljkheid die hij zich
bij de ingezetenen van het, Rijk had verworven door
zijn moedig gedragrr in de slag bij Waterloo,
Í.raarbij Napoleon verslagen was. En niet lang na
de geboorte van deze W111em Frederik Hendrik werd
in 182? tegenoven het paleis de Naald opgenicht,
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een obelisk die de
l.Iaterloo bol op de

CeboorLe ac Le
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hêni nnên ino aan riê hef d van
dag van vandaag levendig houdt

In het Konlnklijk Huisarchief , aan het Noordeinde
'in nên Haàp.. hêb ik 'rii êên onócnê kanionnen doos
met groene linlen een document van handgeschept
^rhiêF +ó r,^^ho^hi ih m^ÊrÊn halcn. .lp cêboorte Acte
van de Prins. HeL sLuk is opges te I d door Frans Pen,
Schout van Baarn in zijn hoedanigheid van I'beambte
van den Burgerlijken Standrr. Hij verLelt dat rrHare
Ke izerl ij ke Hoogheid, Anna van Palowna, Groo I
Herloginne van Rusland en Gemalin van Zijne Konink-
lijke Hoogheld, den Prins van 0nanje, is venlost van
een Vo rs teI ij k Kindrr.
Schout Pen verÍneldt, dat het kind aan hem verloond
is, in hel bijzijn van lwee getuigen; Cornelis Felix
van Maanen, de m in is ler van Juslilie, en Anne W i 11em
Carel banon van Nagell toN Anpsen, de minister van
Buitenlandse Zaken, die beiden voor deze gelegen-
heid vanuil Den Haag naan SoesLdijk h'aren gekomen.
0p dinsdag 18 jull 1820 is de doop in de Neder-
landse Hervonm de kerk in Baann, de Pauluskerk.
Het pnogramma van die dag heb ik in het Konlnklijk
Huisanchief aangetrof f en.
Ullvoerig wordt beschreven hoe de pasgeboren Prins
vanrrhet Kast,eeI Soestdyk naar de kerkrr gaat in een
Ioptogftr, waarvan het middelpunt is: rrEen koe ts mel
zes paarden, waarin de j onggebo nen Prins, met de
Gnoot-Meesteresse van H.K.H. Mevrouw de Princes
van 0nanjerr. Naasb elk ponlier van die koets lopen
drie lakeien.

(

Deze voornaamste koe
een andere koets meL
hanan diê dê < l 'i 

^^ên
Fh .l.n ie êP h^o êên

van de Prinses.
De stoet wordt geopend en
menten cavelerie.
ni ê qtnêt .liê hiênrrde tfe
door de Koningslaan, langs

ts wordt vooraf gegaan door
zes paarden, met de k ame r-
van het doopkleed moeten dragen
koets rneL de Dames drHonneur

gesloten door debache-

inrr wordt, genoemd, Lrekt
.lê Fn l f .lóón riê T^r'enfaan



naar het Pastorie HuÍs in het dorp Baarn , en vandaar
$rordt het kind dê kerk binnengedragen. In die kerk
zijn de Leden van de koninklijke famÍl1e a1 aan-
wezig3Koning Willem I en zÍjn gernalin en de ouders
van het kind. trDe bediening van den Heiligen Doop
wordt verrlgl doon den daartoe benoemden Predi-
kant en Eêrsten Hofkapellaan Kriegerr'. ook nu
zijn de ministers van Justitie en Builenlandse
Zaken aanwezig.

De Min van de Prins
Het was in het begin van de negenLiende eeuw nog
gebruikelijk dat voorname jonge noeders een voed-
sler voor hun baby zochten.
Dat deed ook de vij fen lvíin t igj arige Anna Palowna.
A1s m1n hrerd aanvankelijk aangesteld:een jonge
moeder uit Soesterveen, vrou$, Van Kloos le r, maan
na enige lijd wend zij venvangen door vrouw Kooi.'I'die door haar erkentelljk zoogkind sinds nimmer
vrerd vergeten en in haar hulpbehoevende ouderdom
tot aan haar dood van hem een voldoende ieánoê'l .l
genootrr. (1)
In de herfsb van .1820 verlrok de kroonprins net
zLjn gezín naar Brussel.Vlak voon de jaarwisseling
brak in het paleis een fe 11e brand uit en de
k r o o n p r i n s e I i j k e famil ie kon maar naur{e 1i j ks ge-
red worden.
In zij n kinde rj aren krêeg het prinsje Hendrik les
aan huis van een gouverneun, Juste Thienny baron
de Cons tan t Rebecque de Villars, maar de kroonprins
zeLf verzorgde he! godsdienstonderr^rijs, waaraan
per week Íneer dan negen Iesuren r,ierden besteed.
De j onge Prins Hendrik zou al heel-.vnoeg een zee-
man s l oo pb aan beginnen, Al op zijn tiende verj aan-
dag, 13 juni 1830, werd hij door zj.jn koninklljke
gnootvader, Willern I, tot adelborsL eersLe klasse
benoemd, ên toen hij dertien was maakte hij zijn
eers !e zeereis naan Spanj e. In 1 835 reisde hij
naan West-Indië. Het was de eerste keer dat een
0ranj e dit gebiedsdeel bezocht. Twee j aar lat,er,



Prns Hendríkals luitenant ter zee der 2e klas-
se, tEló.
Olíeverfdoor J. B- t'an der Hulst.
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op 10 februari 1837, toen hij nog
wàs ánri vÊêrdê hii in BataVia: de
die naar 0ost-lndië kwam.

Veertien zeereizen

c'êên 7ê\/ênii ên
êên<f ê nFàh iê

Th rrÁêrtiên ià.n fnq<ên 1R?? êh 1Al7urLrr Juer
Prins niet minder dan veerfien zee?eizen. braar-
bij hij de hel e wereld overging. Dat waren avon-
tuurlijke ondernemingen, want die zeereizen glngen
nog met een ze llsch i p en zorn schip bleef maanden
onderweg.Als jongen is Hendrik dus vaak heel lang
van huis geweest, hraardoor hij leerde op zichzelf
f.ê qtaan Hi i hêêft zi^h in íiiê +i id <têedS beter
in de zeevaartkunst bekvraamd en hij genoot bij de
zeelieden die onder zijn bevel stonden een goede
Fêhrrfàfiê lIi. dê rr^h lz.nif êin-tê-r cvuuavtu vq" AqPr
schou t-b ij -nacht 1s hij tensl o I te admi raal en
óppe rbevel hebber van de vloot gehrorden.
Prins Hendrik ging vaak op bezoek bij zijn vader,
die in 1840 koning was geworden. Herhaaldelijk
snÊêlÍiên zi i s2mên êên nànf.i i sí"hAek. nê PfinS waS
ook bij. zijn vaden, konlng Wi1l em 11,de dag vóór
zijn overlijden in Tilbung op 17 maarl 1849.
A1 een j aar ]ater benoemde de nieuwe koning,
Lrirlóm 1r1 ,iih f,F^er Hendrik tot stadhouder van
Luxemburg. (Er bes ton d Loen nog een pensoonl ij ke
unie tussen Luxembu rg en Nederland, die tot de
dood van W111em 111 in 1890 heeft voorLgeduund.
Nog a1t.i jd heefb Luxembung de ze I fde vlag als ons
Land ) .
Th I !rvêmhrrr,o hêêÊt pni ns Hêndn ilz rrecl rrêdaan VoOr
land-en tuinbouw en voo r heL onderwijs. Hij nam
ook het 1n i t lalief tot de on twikkel ing van een
spoorwegnet. Al 1n 1859 opende hij in dat land
de eers le spoorl ij n en ook 1n Nederland had de op-
bouw van een spoo nwegne t zijn gro L belangstelling.

Prinses Amal ia.
Luxemburg werd,
ià.F I àf êF

Toen Prins
was hij nog

Hendrik stadhouder van
onge lrouwd, maar drie
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'l 8 mei 1853 trouwl de 32-janige Prins met de
)1-a^?: ('ê 

^nalia 
líaFr hêFi óoinrruÉuDod.t

van Saksen-Weimar ratier naam in Baann vereeuwigd is
^--li^^^hr, -êt hêí- nF^.htioê <nêê.ti ;2èf.'^dnrêf ravd' rrLU vr asrrvrt)u o UcurJzsr srr

hek, daf werd ontworpen door N.Redeker Bisdom.
Niet al1een door het parkj e t,egenover het station,
maar ook door de Amallalaan worden de Baarnaars
heni nnerd aan de ze Prinses, naar wie inderLij d een
b evíaa rs c hoo I werd genoemd.
Amalia was, aIs dochLer van Heptog Bernhard van
Saksen-Weimar, een Duilse, maar ze was in het
Koninknij k den Nederlanden geboren. 0p 20 mei 1830
7ao ?.i i in Cênf. hêf. IeVenSlicht,. Haar vader waS
toen in diens t van Konina W i 11em 1.
0p Soesldijk hadden Prins Hendrik en zijn gemalin
aansluitende venLrekken, rrBeide regelden hun bezig-
heden zoo, dab ze de namiddaguren vooral aan e1-
kander konden Loewi jden. Na afloop van het middag-
maal bleven zii zonde" enig gevolg bijeen,om Samen
zo huiselÍjk mogelij k een kop thee te drinken, die
de Prinses dan zelf zeLLe. 0nder geno-t van een kunst-
beschou!,ring of eenig boekwenk brerd de auond verden
in stil genoegen doorgebrachLtt. (2)
In 1865, na de dood van zij n moeder, de koningin-
wedur,íe Anna Palowna, hras Prins Hendrik eigenaar
van Soestdijk geworden.
Hij kreeg de tit,el van Hoge Ambachtsheer van Baarn
en soes L.
op 19 junl 1865, een dag na het gouden feesL van
de Slag bij Waterloo, deden de Prins en de Prinses
hun intrede in het lustslot. Door Baarn en Soes t
werd aan het begin van de Koningslaan een grooL
vuurwenk ontstoken, om dit heugelijk feit t,e vieren.
Naas L Soes td ij k verwierf Prins Hendrlk in deze
streek nog enige huizen. 0p 10 jufi 1871 kocht de
Pnins, in een publieke ve il ing, het hu is Ewij kshoeve,
dat in 1830 was gebouwd op de fundamenten van een
Iaat+zeventieride -eeuws huis. Dat huls is nog lol
1 881 , tr^ree j aar na Hendriks dood, in heL bezit
van de Oranjes geweesl. Koningin Emna kwam er vaak.
Hel kwam vervolaens in het bezit van de FaÍnilie
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sinds 1924, in het, bezit van. de familieWltsen,
Blom.
ïn 1872 werd de Prins eigenaar van Prins Hendrik-
oord, waan hij zijn ren !mees ler, of intendant,
W.Collard, Iiet wonen. Dit huis ligt tegenover
Ewijkshoeve, aan de andere kanl van vreg van Baann
naar Bi-lthoven. Na Hendriks dood in 1879 werd prins
Hendrikoord eigendom van de bankier A . A . Bo i s s e v a i. n ,
die in 1921 overleed. Sinds 1 948 is Pnins Hendrik-
oord een h e r s t e I I i n g s o o r d .

Ín 1874 kochl Prins Hendrlk het Baarnse buiten
Zee nus t , dal nu Rus thoek hee t. Tot, de Baarnse be-
ziLtingen van de Pnins behoonden het Baarnsche Bosch
en hel Overbosch.De inwoners van Baarn mochten er
komen wandelen. rrDe schoone 1anen, de lieflij ke
boschpaden, de dlchtbegnoeide priëeIen, de heuvelên
en valleien van het overbosch, de open plekken nond-
om de sp j.egelende vijvers stonden voor iedere be-
zoeker ongevraagd open rt .
Hij st,ond Baarnse grond af voor villabouw, en in
'1 871 verkocht hij grond aan de Hollandsche Spoor-
weg Maat,schappij voor de aanleg van een spoorbaan
door Baarn, op voorwaande dat Baarn aan die oosler-
spoonweg een sLaLion zou krijgen en dal de meeste
treinen van Amsterdam naar Amersfoort in Baarn
t^,tÁêh êi^^^êh

0ver die plotselinge opkomst van Baarn, mede dank-
zij de Prins , werd op het einde van de negentiende
eeuw geschreven: rr Dat het l iefl ij ke Baarn, ná aIs
stad slechts een lwlj felachtige bes taan gehad te
hebben, als dorp net een breeden gorden van lust-
oorden omslingerd, een tij dperk van bloei is inge-
lreden, dankt het dan ook voor geen gering deel te
aan den st,ichter van zijn schoon Amalia-park,
Prlns HendrikJr. ( 3 )

Prinses Amalia, die in Baann zo gel iefd was , stierf
op 1 mei '1 872 Ln hel Luxemburgse kasteel Walfardange.
Zij werd maar 41 jaar oud. De Prinses werd begnaven
in dê grafkelder van de 0ranj es in de Nieuwe Kerk
in Delfl. 0p zondag 19 mei werd in de HervorÍnde
kerk op de Brink in Baarn door Dominee Ferdinand
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Standbeeld prinses Amalia
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Jacob Herman een lijkredê gehouden op de tekst
Jesaja 57r2 ttHij zal ingaan in den vrede zij zulfen
rusten op hunne slaapsteden, een iegelijk die in
zijne oprecht,heÍd gewandeld heef trr. Over de ove r-
leden Prinses sprak hij:'r0, het verlies is zoo
groot, ook voor onze gemeeníe. Zij had de Berneente
lief, Loonde altÍjd belangstelling in hetgeen ons
wedervoerrr. ( 4 )

Weldoende EnEe I
Prinses Amalia, die ook wel Prinses Hendnlk werd
genoemd, werd in de Gooi-en Eem-[ander van zalendag
4 mei 1872 neL deze gloedvolle woorden herdacht:
rrH.K.H.Prinses Hêndrik rnocht zich in de genegen-
heid van de geheele naLie verheugen, en verdiende
dat ook, door haan karakter en deugdenizi j was een
weldoende engel der armen, en de onbekrompen be-
schermster voor de opvoeding der jeugd.Niet weinig
vooral zullen de behoefLige bewoners uit de omge-
ving van het lustslot te Soest,dijk den dood dêr
daar vooral zoo zeer gelÍeflde Vorstin betreunen". (5)
In 1876 werd in de st.ad Luxenburg een standbeeld
voor Amalia neergezet. Het geld was door een
nationaLe inschrij ving b i j e e n g e b r a c h t. .
In 1875 r^rerd in Luxemburg op grootse wijze het
zilveren feesl gevierd van het stadhouderschap van
Prins Hendrik.
7.è= iea'. na hêf nrronl iidên van Amel iA t rouWde de
Prins voor de tweede keer. 0p 24 augus tus '1 878
trad hij 1n Potsdam in het huwelijk met de ?2 ja"Lge
prinses Maria Elizabeth Louise Frederica van
Pruisen, een achternichtje van de Du i tse keizer.
Enkele hreken Iater, op 9 sepLemben '1 878, kwam Prlns
Hendrik met zijn j onge bnuid - zij scheelden 36
jaar - per Inein naar Baarn, waar rreene ontzag-
lijke men igte was saàmgeslrooÍndrr, al dus een gedenk-
boekje, dat met de titel Souven i r Írend uitgege-
ven. rf HeL op Z\^ti tserse wijze gebouvrde station t.e
Baarn Íías aan a1le zijden keunig versÍerd rnel bloe-
men, vlaggen, wapen-en m o n o g r am t ró p e ë e n . .rr.
Toen het paar op heL sLation aankv.tam, klonk: 'rLeve
de Prins en de Prinsesrr. '
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9-49-1878 Feestelijke ontvangst t,e Baarn -Soest
Pri.1s Hendrlk en Prinses Maria
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HeL vors Lel ij k paar werd op het perron begroet door
de burgemeester van Baarn, Mr.J.H.M. baron Molerus
van Weslkerke, die vergezeld was van een f eestcoÍn-
rnissie, hraartoe onder anderen behoorden: Jlir. L.D.
Ru tgers van Rozenburg, C.A.A. Dudok de Wi t,
S. P. baron van Heems Lra en H. Velaars, Het dochter-
tje van Jhr. Rutgers bood de Prinses een boek aan.
Eên óoênh l ik lAtên àrni vêêrdê hêJ: nnin<êl i ik n2àr.
op Soestdijk, en van die aan komst beslaat nog

êên A^.è'i ttè onávDnê. We zien hoe de prinS en de
Prlnses vanuit een open rij tuig heL bordes zijn
opgegaan, waar ze worden toegejuicht. Een taf reel
dat ons doet denken aan het defllé voon koningin
7,,ri^h- ^n t.^FI--j--êdáo n^o niêt 1^ 1)du-Lla a Qp K O Ír -L n g l rl n _ - - o - -, -_n8 ge-
Ieden, Loen kon ingi n Jul idna op het zel fde bordes
stond al s, ongeveen een eeuw eerder, Prins Hendrik
en Pnlnses Maria.

Geen Kinderen
Het huwelij k van Hendrik net Maria heeft helaas
maar vijf maanden geduurd. De Prins overleed in
!,lalfa:"dange op 13 januarí 187 9, aan de gevolgen
van mazelen, nadat hij 1n de stad Luxemburg een
bezoek aan een ziekenh,,i < hrd dêhF..ht H1j hrerdq8 iaar oud. zowei ,;ï;-;";;;"-;i"-;;in tweeoe
huwe 11j k bleef kinderloos.
Hendrik de Zeevaarde r was een van de meest gêlief de
0nanjes van de negenliende eeuw. Evenals zijn eerste
vrouw Ama1la werd ook hij bijgezet in de graf ke1-
der van de 0ranjes in de Nieuwe Kerk in Del f t.
Met de lrein werd zijn s toffel ij k overschot van
'rrênbrrno narÍ' nêlf l. óvênsêbra.hr \i 2n^r het Sta-
t ion van Den Bosch was Koning hlillen 111 met de
rouwtre in meegeneden.
In de ultvaartdiens t in Delft ,op 25 j anuari 'l 879,
sprak de hofpredikant, dr. C. E. van Koe tsve 1d van
rreen der edelste zonen van Oranjerr. Op de kis t wer-
den twee kransen gelegd:een van de weduwe Pninses
Maria en een van de marine.
Prinses Marla bleef nog zes j aar in ons 1and. Zij
woonde soms op Soestdijk en soms op het pale is
1n Den Haag aan heL Lange Voorhout. In 1 885 trouÍrde
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zíj voor de tweede keer, nu meL
Saksen- AI Lenbu ng. Zij stienf in
dige leeftijd van 32 jaa".

Prins Albert van
'1 888 in de jeug-

Een li j kkrans
Bij de dood van Prins
di 

^hfêP< 
i. trrhie.hê

hun gevoelens geuit.
De d ic hter W, J. Hofdlj
r'^F<fênoPàf.

rrEen ridder zonder smet of blaam;
Een Prins in daad a1s_ woord.
Hij stierf-maar zijn verheven naam
Leefl in zijn anbeid voont'r. (6)

En een andere dichter,dI .J.L. te Kate,sprak zich
uit in een in memoriam blj den dood van Pnins
Hendrik Oer

'rWé] onzer, Hendrik ! dat hrij rt we Len ,
Gij, raraar gij gingt le land Ler zee
Naamt op uw tochl twee gidsen meê:

Een vas Len Wil een goed Gewetenrr.
rrGij Hendnik: a1ler welgevallen !

Cij, vreugde en glonie tegelij k
van Hut ên Hof, van Arne en Rljk
De s teun van honderdduizendtallenrr.

Ter herinnering aan Prins Hendrik 1s een penn ing
geslagen naar eên on twe rp van J. P.Menger.
In Amsterdam staat aan de Pnins Hendrikkade een
borslbeeld van de Prins dat venvaardigd werd door
Pro f . F. Stracké, hooglenaar aan de Rij ksacademie voor
Beeldende Kunst te Amsterdam, die later de Baarnse
buit,enplaats Eernwi j k bewoonde
Hendrik de Zeevaarder heeft ooiL gezegd: rrNimmer
zal 1k Ophouden, wat lot rni j ook wacht, als een
7óón v2n Or'aniê íni i bOVen alleS Nedenlanden te
gevoelenrt.
En kenmerkend voor zij n aardige kanakter en zijn
pI ich t,opvat t ing is de ze uitspraak:

Hendrik hebben verscheidene
negentiende eeuwse retoniek,

L s.hPêêf Fên I i ikkn:nc
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rrHet is beler dal men mij teleurstelL, dan dat ik
dat anderen doerr.
In de geschóeden is van Nederland en in dien van
ons vorstenhuis heefL hij een blijvende pl aats , als
een van de meest sympalhieke Oranjes.

BronkhorsL

1.

2

?

4.

E

7.

ld.J.Hofdijk
Nederland:
P.H.Wltkamp
lÍederlanden

en Marlin Kal,ff :

Eene levenssche
Prins Hendrik der

ts, Amsterdam 1879

-LOen

F.J.Herman: Toespraak opgedragen aan Z.K.H.Prins
Hendrik der Nederlanden. Utrecht. 1472

De Gooi-en Eernlander. Jrg 1874, juni
W.J.Hofdjjk: Een lijkkrans_op een vorstengraf,
Ams lerdam 1879

J.J,L. ten Kate: In mernoriaÍl
Met dank aan de medewerkers
Hularchlef in Den Haag,

. Amsterdam, 187 9

van het Koninkl ij k

: W i 11em Frederik Prins
Een Iev€nsschets.

'1 878 Prins HendrÍk en Prinses Maria
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HER]NNERINGEN AAN DE EVACUATIE 1940

Vrijdagmorgen 10 mei. 1 940: Vader en moeder Lopen
zenuhrachtig heen en weer. Uit de radio komern de
n i e u w s b e r i c h t e n . De nieuwslezer kllnkt ook a1 op-
gewonden. Dan aIlemaaI stemnen door elkaar.
Moeder hulll en vader doet de radio uit, Ik krljg
een kaart opgespeld. En wordt gebeld. Er staal een
taxi van garage Messing voor de deur. Vaden en ik
worden er ingeladen rnet een grote koffer, opge-
rolde dekens en een tas. Waaron gaat moeder nlet
mee? Ik begrijp het niet Ik ben ook maar
8] j aar oud.

Later is mij al les duidelijk gernaakt. Ik had " Rode
Hondrr, dat was besmeLtelijk en vader kon niet zo
ver fietsen. vandaar die taxi.
We werden in Laren bij het ke rmis terrein u i Lge 1a-
den. Ieder famille kneeg een plekje op dat terrein
toegehrezen. Hoe langer tader en ik daar zaten, hoe
meer buren arriveerden. 0ok de buurkinderen kv,ramen
al lemaa1, dat was leuk,maar 'roch hedent', ze moch-
ten niet bij me komen , want ik had rrRode Hondrr.
0fschoon ik allang aan de betere hand r^ras namen ze
oêê'l ni s i./t. dDs i k WaS taboe I

In de loop van de dag kwam ook noeder met de rest
van de buren. Die waren op de fiets gekonen. De
dekens die we bij ons hadden kwanen goed van pas,
want het htas erg koud. Toch had lk weinig last
van kou, want ik had Lhuis dubbel ondergoed, lwee
truien en twee rokken over elkaar rnoe len aantrek-
ken. Erg raar... maar goed.... moeder ze i, dat het
moest.
Het was een grool ueld waarop wij zaten en a1s we
naar de w.c. moesten, was er aan de overkanL van
de sLraat een garage waar we terecht, konden.
Het werd een lange dag van hrachten en ik wist niet

rr^n rlê mi rldao rrcnrlawaarop. Aan ner ef no -- _-n we opge-
nóênên ên Lrêêr, i n êên A f.o oêst..1ni-.. ND neden we

:p on rradan zci íJa t-. we ÍnUUKJ U LII

Blaricum waren.

o
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We stopten bij een huis waar Fa.Rlgter op slond,
Een man in uniform deed openi dat uniform bleek
later een brandweeruniform te z1jn. Een heleboel
kinderen staarden ons aan , Hoeveel hel er precies
Íraren weet ik niet meer. Ik dacht acht,Inmiddels
was moeder ook op de fie Ls geanniveerd. We kregen
ergens een kamertje nei ons drieën. Ik moest naar
hê.1 maar' \ren slànên khram niet veel. Ik was !otaal
van slag. Ik meen ook, dat het.in dle nacht ge-
vrêest is, dal er in huis een oorverdovende beI be-
gon te rÍnkel,en, Lerwij I er buiten reuze d re unen
hoorbaar waren. De brandweerman vertrok richting
Huizen, we konden boven vanuil het raam zien, daL
het richting Huizen brandde.rrDe zenders zijn opge-
hlàzênrr uên.i ê', in h!ri
Toen het ochtend was, ging ik de straat op om naar
Baannse buurkÍn de ren te zoeken , die I'Rode Hondrr
was toch a1 ui fgewoêd. Geen kind te zien, weL
kwanen PelrBontekoe, en Reindert Jansen langs. Die
gingen op de fíefs terug naar Baarn, om r,ral te ha-
len. Moedêr glng mee.'sMiddags kwam ze weer terug.
Ze had van alles bij zich. Ze vertelde, daL ze met
eLkaar de Laanslraat wanen ingereden en bij Robberse
ni n.la I e ên annê1 s IrFê.|ên ó^1.. hF..hf 7.
de fiets een houten gebakskist mee van Radensma
met daanin een grote taart met d aarop geschneven
trVoor Moederrr.Het zou die eerste Pinksterdag
Moederdag zijn. 0ok had ze r^ritte handschoentjes
en een bloemenknansj e van was rDeegebracht. Deze
attributen waren van mij geweest. Het docht,ertje
van de familie RigLer deed n.I. eerste Pinkster-
dag haar eersle H. Communie.

Toen we zondagrs naar de kerk gingen droeg ze die
spuIlen.
Ik weel nog,dat hel vreselijk voI was in die kerk
en,ja hoor, daar waren obk de buurkinderen. Er was
getijk kontakt en uitwisseling van adressen, waar
Íre elkaar konden vinden, wat natuurlijk ook gebeunde.
Van moeder weêt ik, daL ze zich voortdurend met dat
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grote gezln heêft beziggehouden, om maar nergens
anders aan te denken.
De tweede Pinksterdag kwam meneen v. Sitter aan de
deun. Hij had nagevraagd r^raar wij zalen en ons
gevonden. Meneer v. Silter w11de n.l. nie! evacu-
eren. Hij bleef in Baarn. Aan ons huj.s in Baarn
grens de zijn tuin, waar hij zj-jn klppen had lopen.
Hij had met vader afgesproken, dal onze konijnen
ruslig thuis konden blijven en nieL naar het
Lyceum-sportveld gebracht hoefden te worden,
want hij zou ze wef verzorgen. AIs hii toch weg f7^rr n^êfên .,^1r hi i zp in '.iÊ nn'ldÊn lóslaten. I
Meneer v. SilLer,kwam dus vader verlellen, dat
hij het in Baarn griezelig stil vond en dat er
grote honden Los door het dorp zwierven, dat hj.i
toch maar weggegaan was en de koniinen 1n de pol-
der bij de Achterweg had losgelaLen.
Na een dag of vier rnochten we gelukkig weer naar
Baarn,wani rrDe oorlog was overrr! zelden ze. DaL 8e-
zegde heb ik als kind niet zo goed begrepen,want
volgens mij was hij net begonnen.
Toen we breer Lhuis waren, ging vader zo snel no-
ge 11j k naar de polder, om te kljken of de koniinen
nog te vinden !íaren. Ze waren er wel, maar alle-
maal doogebeLen, r,íaanschi jnli jk door die Srote
honden. Na een paar dagen kregen we ook de huis-
slêuteI weer terug.Deze hadden h,e bii het rrBlokhoof d'l
vóór we vertrokken moeten inleveren. Er zat een
grole houten label aan net onze naam en ons adres
erop.Zolang mijn ouders in dat huis gewoond hebben
(Lot 1971) kan 1k me herinneren, dat die ene
sleutel dat houlên plankje gehouden heeft.
Er ve rs chenen al gauw Duitse soldaten in het dorp 

'dus heL was tóch oorlog, fk zou blina veerllen
zijn a1s hij weer voorbij was .

o-o-o-o

R . J . E. Luikinga-Ge í j tenbeek.
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