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.DE VUURSCHE ZAL UW TEMPEL ZUN'

Rond '1800 hebben verschillende dich-
ters in bloemrijke taal het dorp Baarn
bezongen. Welbekend zijn de verzen
van Pieter Pypers in Eemlondsch Tempe,

of Clío op Puntenburgh, een
'Landgedicht' in twee delen uit 1803,
waarin de dichter vanuit het
Amersfoortse Puntenburgh onderno-
men voettochten in de omgeving be-
schrijft en zijn bevindingen en emoties
naar de geest des tijds in verzen no-
teert. Zo treft hij in Soestdijk'het slot
verlaten'en hij ziet daarin een slecht
voorteken: 'Ninivé! gij zyl vetgaa /
Babylon! gij zyt gezonken;/ Trojel
gy vergingt in vonken; Sion is in bloed
verdronken/ Zou Zoestyk dan blijven
staan?'
Wij weten intussen wel beter. Maar
over'Baeren' is hij zo vol lof, dat hij
iedereen die er geweest is, afraadt om
nog veÍre reizen te maken. lmmers, wat
je ook zoekt in vreemd gebied: 'dein-
zende landouwen','hoogekuifde bo-
men', 'Al het schoone der natuur;
Pronkpaleizen, boerendaken, Weiland,
zee- en landvermaaken... O! Cy moogt
uw reizen staaken; Hier vindt ge alles in
één uur.'

Minder bekend zijn de gedichten van
Adam Simons (1769 -1834). Yan
hem vond ik, nog wel op de Baarnse
markt, een bundel gedichten uit
'1805. Het bleek ziin debuut als dichter
te zijn. Een van de gedichten in deze
bundel draagt als titel 'De Vuursche'.
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Het is een gedicht van zeven zesregeli-
ge strofen met rijmschema aabccb. Het
betreft een hoogdravend lofdicht op de
natuur van de Lage Vuursche, dat tus-
sen 1 april 1793 en 7 april 1799 ziin
woonplaats was. In deze periode was
Simons namelijk predikant in de
Vuursche, zijn eerste standplaal.s na zijn
studie theologie aan de Leidse universi-
teit.
Zijn debuutdichtbundel draagt de een- j
voudige titel Cedichten en is uitgege-
ven bij J. ten Brin( Cerritsz., te
Amsterdam. lk wil in dit artikel vooral
aandacht schenken aan het gedicht'De
Vuursche'en een nadere analyse van
zijn overige, zeer tijdsgebonden ge-
dichten aan anderen overlaten. Verder
wil ik nog enkele opmerkingen maken
over ziin latere loopbaan, omdat die als
zeer kleurrijk bestempeld kan worden.
Simons bewoonde de toenmalige pas-
torie, die hij omschrijft als'klein':

ln't Vuurscher bosch, met diep onxog;/
't Wos, of de geesten mij verschenen,/
En op het kerkhof weer verdwenen,/
Woor míjne kleine woníng log.

Voor de hedendaagse passant van de -\
imposante, in ieder geval niet kleine,
pastorie van de Vuursche, is ter verkla-
ring een klein stukje geschiedenis niet
overbodig.

De kerk van de Vuursche werd in 1 659
gebouwd in opdracht van Cerard van
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Reede, Heer van de Vuursche, en bou-
wer en bewoner van de ridderhofstad
'Drakenstein'.
Deze kerk staat er nog steeds en is

sinds lang het kerkgebouw van de
Nederlands Hervormde Kerk.
Cerard van Reede liet bii de kerk ook
een bescheiden oastorie bouwen. Dat
was een soort boerenwoning met maar
één verdieping en een schuin pannen-
oaK.
Later werd er een stalling bijgebouwd
voor een paard en een koets. Die pas-
torie heeft ruim twee eeuwen dienst
gedaan en is pas in 18ó2 vervangen
door de huidige.

Simons woonde dus in de oorspronke-
lijke, bescheiden pastorie en 'mijne
kleine woning' was dus geen dichterlii-
ke of romantische overdrijving.
De oorspronkelijke pastorie staat afge-
beeld op pagina 55 van Otten, 1988,
Von Stulp tot Kerk.

Een andere vraag betreft de identiteit
van R. Carp, aan wie het gedicht is op-
gedragen.
Wie dat was, weet ik niet zeker.

EchteÍ, Simons' voorganger als predi-
kant in de Vuursche was dominee
Willem Carp en het is aannemelijk dat
R. Carp familie was van \Mllem, moge-
lilk zijn zoon. R. Carp was in ieder ge-
val een boezemvriend, met wie de
dichter graag zijn meest romantische
gevoelens wilde delen, getuige ziln
ontboezemino in de voorlaatste strofe:

(;til)l{tlITlili

.\_À ï
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ï l: -t l; ii t ;i R l) rl Í, )i:r;

.'l . !ïri ]] -il-"r N ia, í;.fr-r'i:rz

Titelpogino uit gelíjknqmige uítgove
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Hoe voelde ik, ín díe zool'ge dreven,/ O
Corp ! het waor geluk von't leven,/ Een

troon wos in mijne oogen kleen !/ Soms
híeld de Crot me ín zoeten dommel,/ Doar
bromden honigbij en hommel,/ Op dort'le
vleug'len, om m| heen !

Hierin komt meteen ook de volgende
vraag over'de grot'op de proppen.
Het was vermoedelijk de grot die o.a.
staat aígebeeld in Hans Stevens'boek
De Loge Vuursche (1 982) en zich be-
vond op het terrein van'Drakenstein'.
Deze grot bestaat niet meer maar eÍ
ziin wel een aantal afbeeldingen op
oude ansichtkaarten bewaard gebleven.
De bundel heeft een uitvoerige
'Voorrede' waarin de schrijver verant-
woording aflegt over de aard van zijn
gedichten en de gebruikte spelling.'Bij
de onderwerpen, welken ik behandel-
de, is het altijd mijn doel geweest om
in dezelven het schoone, bevallige en
roerende, naar de mate mijner krach-
ten, te verenigen.'

In de spelling van riin gedichten is

Simons heel modern en actueel. Hij ver-
telt dat hii 'de spelling van den be-
roemden Hoogleraar M. Siegenbeek
overal heeft gevolgd'.
Simons' bundel is van 1 805 en hij ge-
bruikte kennelijk hel Woordenboek von
de Nederduitsche spel/rng door Matthijs
5iegenbeek (177 4-1854), dat eerder
dat jaar was verschenen.
Simons was bevriend met tiidgenoot
Siegenbeek, die al in 1797 in Leiden
hoogleraar werd in de 'Vaderlandse
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taal en Welsprekendheid'.
Zoals we hieronder zullen zien, werd
5imons zijn collega, toen hij in 1 81ó
hoogleraar in de taal- en letterkunde in
Utrecht werd.
De spelling van Siegenbeek bleef overi-
gens gehandhaafd tot 1 863, toen de
spelling van De Vries en Te Winkel werd
ingevoerd.
In de spelling was Simons dan wel mo-
dern voor zijn tijd, het veelvuldig ge-
bruik van uitroeptekens, soms ook mid-
den in een zin, sluit meer aan bij de
hoogdravende stijl van de romantiek.

De voorrede van de hier besproken
bundel is als volgt gedateerd: 'Thamen,
den 9 Aug. 1 805'. Dit is een verwijzing
naar Simons' tweede standplaats: hii
stond namelilk na zijn betrekkelijk korte
periode in de Lage Vuursche nog bijna
zeventien jaar op de kansel in Thamen
aan de Amstel, namelijk van Z april
1799 Iot 25 maart 1816, toen hij ge-
roepen werd tot het hoogleraarsambt.

Simons hield in april 1799 in de kerk
van de Vuursche een afscheidspreek,
over Johannes 12, vers 35b: 'Wandelt,
terwijl gii het Licht hebt, opdat de duis-
ternis u niet bevange.'
Het gedicht 'De Vuursche' is een typi-
sche mengeling van natuurlyriek en
godsdienst; niet onverwacht voor een
dominee.

Het slotakkoord zal ook menig huidige
bewoner van De Lage Vuursche wel
kunnen beamen:

n
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D. r"ot" leerr -"t ;"r-"o rcg"a,
.líet r@lo ,liiltr *o[t È!r t.Í!u,

Ea orre o*.í.! ,iia niet eé.!
Het llg.hed groê! vênièrt dè ilelên,

Eí't loor dêr blijde ra.htês.tc!

LooÍt il'rlbc '. lrdriib Or'pclh..r,

Ua&! toE d! l..u!rït.olE4srr. Íiigc!,
De leboch dMr l,ij ondutbu! 

'wiisên,
NieL .t.db.o i! der yog'lor lieA?

De rlirdeó hpy'letr, de.dêt !e!,
Dê aríGdi8. eit v.r hod.rêÍl i.Í.';

De tleiu6 bleE, verse! Eij d.rt

(84,

NttÍr4 iL! ldg.r rncht dttogcï,
Ziét or.r.l, det nied'IijL oo8.^t,

Op [.t€ on(€lb'r€ tilA'ren &a!i
tJas jtdo6, nasuseliikr onrvrí8€n,

Verileêlt ,. in Eilli@Ee! rut !
En recft rs ell Lct lev@ weê.t

Ee! lierv gevocl sd onz. zi€I.r,
,wtd!@. 

wo éèrbiefis tredo*riêlên,

lYaÈ't oog hot hoog geboohro |Áluehorrt,

Zi íóré , .1. rÈ htd oltDo6ten:

,, Trett hic! d6 icl@Í@ Yu rr' toerd;
Wu! heilig i, ilit eitervouil !"

260 z.C aií oog, ir Yrces't. d.g6n,

Itè ,!ilê!, &. dên leher !clr.to!,
In 't Ylrr&hêr ho.ó, @t di€p o!(z.g;

't Ws, oI Aê 8..rto Di veEchon.!,

En 3p het korlLof weêr vêdr€&tr ,

V@ Di!ê tlGltro \Yo ng lag.

Hor

DE VUURSCHÈ

n. cÁRP.

X|.

É\

Uit: 'Gedichten' van Adam símons
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De gedichten in deze bundel zijn
sterk tijdgebonden zowel naar de
keuze van de onderweroen als naar
de vorm. lk denk dat er voor de taal-
wetenschapper én voor de historicus

( 85 ) nog heel wat aan deze gedichten te
analiseren valt. Op een van die ge-

Hoe voelile ik, in ilie zaal'ge ilreven, {icr.ttgn 
w1t ik hier nog even de aan-' dacht vestioen. omdat hierin de

ó Carp ! het waar geluk ran 't leven, Vuursche *-""r'"u"n om de hoek

Een troon was in mijne oogen kleen! komt kijken. Het is het lange gedicht

soms rrier,r ae Grot me in zoeren d"-."r, ;i;,".i;ill';Sllíiljjl,ïli,iliïi" .\
Daar bromilen bonigbj en hommel, reerd door zijn geliefde en later echt-

crp darr.re vreug're', om ,"ij heen! 3::ïï!;j"ïïi,h:ïI":flï::ï
tieke literatuur en de romantische

Dat ooril beleve vruchtb're jaren, 'Weltschmerz' doorspekte ode aan

zij' gronil geev' miltle korenaren,' *-j].1*;,91:l*t voorwerp van 's

' dichters lielde wordt deze echter al-
I)aar groeijen welig eik en pijn ! leen in de vijfde strofe een beetje

ó Goil ! in majesteit gezeten!

De hemel moge uw zetel heeten,

De Yuursche zal uw tempel zijn!

!Ë

Uit: ' Cedichten' van Adom Simons

Daor groeijen welig eik en píjn!/O Qod! ín
mojesteít gezeten! / De Hemel moge uw ze-
tel heeten, / De Vuursche zal uw tempel
zijn.

Baerne, september 2004

concreter:

Reeds wacht de Vuursche op u, en 't
woud der nachtegolen / Zal grootsch op
uw verblijf, verrukter toonen sloon! / Wíj
zullen hond oon hond door boschrijke
oorden dwalen, / Woar nimmermeer
een voet des wond'laors heeft gestoon./
Zo zullen wijvereend tot oan ons einde
leven, / Schoon nooít genoeg omhelsd
en nooit genoeg gesieetd !7 oe long'- n
ling zol uw' naom oon zijne liev'líng ge-
ven, / Als híjvoor hoor míjn lied op zijne
citer speelt.

lk heb het liefdesleven van de dichter
niet verder kunnen uitzoeken, maar
denk dat in onze tijd geen enkele
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Vuurscher schone nog op zoln hoog-
dravend huwelijksaanzoek kan rekenen.

Tot slot nog iets over het portret van de
dichter dat is afgedrukt op de titelpagi-
na van de bundel. Het betreft een ets
van W. van Senus, naar een tekening
van H. W Caspart. Het stelt de 36-jari-
ge Simons voor met lang haar en ge-
kleed zoals het een predikant betaamt,
in de deftige stijl van zijn tijd, met
zwarte jas boven een vest en met een
witte sjaal om de hals.

Het vervolg van Simons' loopbaan
Dat Simons na zijn verblijf in de
Vuursche nog tot 1816 op de kansel
stond in Thamen, bij Amsterdam, is

hierboven al kort aangestipt.
Vooral over het vervolg van zijn loop-
baan als professor aan de Utrechtse
Alma Mater is heel wat bekend.
Simons volgde op I november l815 de
vermaarde taalkundige P. Weiland op
als hoogleraar in de taal- en letterkunde
van de Utrechtse universiteit, die overi-
gens toen nog de 'utrechtse
Hoogeschool' heette. Hij sprak zijn in-
augurale rede, Over den waren dichter,
pas in 18.16 uit, en wel in het
Nederlands, wat voor die titd bijzonder
was, omdat de academische voertaal
nog steeds het Latijn was. Alleen hii en
de botanicus Kops mochten het in het
Nederlands doen.

De aanstelling van een hoogleraar
Nederlandse letteren was overigens
niet onomstreden en evenmin de keuze

voor iemand die er al meer dan 20 jaar
als dominee op had zitten. Bovendien
was de dichter Simons iemand met uit-
gesproken politieke meningen, iets wat
als'not done'werd beschouwd in het
zeer formalistische academische we-
reldje van toen.
Een lang gedicht, in 1 815 gepubli-
ceerd, over Alexander, Keízer oller Russen
had echter de aandacht getrokken en
was kennelijk een plusje op zijn cvl
Toch schijnt 5imons een buitenbeentje
te zijn gebleven, populair bij de studen-
ten, maar vaak een doorn in het oog
van het Utrechtse academische esta-
blishment.
Hij moet een grote reputatie bij studen-
ten hebben gehad, want van hem
wordt verteld, dat hij 'grote belangstel-
ling wist te wekken voor de beoefening
der vaderlandsche geschiedenis en let-
teren, en hoe vooral zijne colleges over
aesthetica en Noorsche mythologie
door studenten van alle faculteiten wer-
den bezocht'.

Als zijn belangrijkste wetenschappelijke
werk beschouwt men de geactualiseer-
de uitgave van HooÍts' Nederlandsche
Hísloríën, die hij samen met o.a. lijn
oude vriend Siegenbeek heeft ver-
zoígo.
Simons bleef lange tijd vooral een po-
pulaire hoogleraar, die tevens dichter
was.

Toen in september 1 831 een aantal
Utrechtse studenten terugkeerde van
de veldtocht tegen de opstandige
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I Belgen, werden zij feestelijk door de au- reld'. Simons moet dus in utrecht echt
toriteiten ingehaald bij de wel een buitenbeentje zijn geweest en
Tolsteegpoort. Maar de Senaat van de gebleven.
Universiteit voelde zich bil deze gele-
genheid gepasseerd en vierde op 31 Huub van der Aa
oktober van hetzelÍde laar zijn eigen
plechtige welkomstfeest in de Dom. (met dank aan Hans Bronkhorst voor
Een belangrijk deel van het feest be- diens vele aanvullingen.)
stond uit het voorlezen van een lang
gedicht van Simons, waarvan het eerste Bronnen:
deel over de politieke toestand van l. P.Fockema Andreae e.a., De Utrechtse
Europa handelde en het tweede deel Uníversíteít | 636-19j6; deel 2, Utrech!
'de vreugde over de behouden terug- 1936; 1
keer van de studenten vertolkte'. Willem Otten, Van Stulp tot Kerk, uilga-
Simons bleef tot ziin overliiden, in ve van de Kerkvoogdij van de
1834, in functie en werd opgevolgd Nederlandse Hervormde Kerk te Lage
door L. G. Visscher, een uitgeweken Vuursche, 1988;
Belg, van wie de officiële chroniqueur Adam Simons, Cedichten, Amsterdam,
van de universiteit vermeldt, dat hii 1805;
nog meer dan zijn voorganger een Hans Stevens, De Lage Vuursche, Baarn,
'outsider was in de orofessorale we- 1982.

ABRAM STOKHOF DE IONG,
EEN GEBOREN EN GETOGEN GLAZENIER (deel 1)

In Baarn bevonden zich in het midden Mooie glans
van de vorige eeuw drie kunstwerken, In april 1999 verscheen de monografie
die waren gemaakt door de Soester Leven en werken von Abrom Stokhof de
kunstenaar Abram Stokhof de jong. In Jong Monumentool Kunstenaor. HeI Í'aai
'Drakenburgh', in Nieuwenoord en in vormgegeven en met veel kleurenÍoto's -.de pastorie van de Roomskatholieke geïllustreerde boek werd uitgegeven '1

kerk aan de Kerkstraat. Alle ramen, alle zijn weduwe Ans Stokhof de Jong-
in glas-in-lood uitgevoerd, al dan niet Sinnige en werd in 2002 gevolgd door
in samenwerking met BaaÍnaar Hans een tentoonstelling in museum oud-
Leur. Er is van deze drie kunstuitingen Soest over het werk van de kunstenaar.
nu helaas nog maar één terug te vin- Deze zeer informatieve expositie was
den: het raam voor de katholieke kerk, een initiatief van zijn zoon, architect
dat naar de dagkapel is verhuisd. Frans Stokhof de Jong.

Baeme, september 2004 -8-



,rÊ

Abraham Petrus ('Abram') Stokhof de

Jong werd op 11 mei 191 1 geboren in
Amsterdam, als vijfde kind in het geTin
van Lodewijk Stokhof de Jong en
Helena Annart. Zijn moeder stierf drie

iaat na zijn geboorte aan tuberculose.
Zijn vader was niet in staat de opvoe-
ding van zijn kinderen met zijn werk te
combineren en droeg daarom de zorg
voor Abram over aan pleegouders Van
Beek. Abrams oudere zusje Stien werd
opgevoed door haar grootvader, de
drie andere kinderen gingen naar een
kindertehuis.
Abram doorliep de bewaarschool, de
lagere school en volgde enige iaren
mulo-onderwijs.
Als gevolg van roodvonk, gevolgd door
hersenvliesontsteking, verloor hij het
zicht in zijn rechteroog en werd hij
doof aan ziin rechteroor. Hinderlijke
handicaps, waardoor hij - volgens bo-
vengenoemde biografie - meer op
zichzelf werd gericht. Die op zichzelf
gerichtheid viel trouwens wel mee,
want hij zou op jeugdige leeftijd, maar
ook later, verscheidene hechte vriend-
schappen aanknopen.
Het leren op school ging wel moei-
zaam, concentreren was lastig voor
hem. De vakken die Abram inteÍesseer-
den waren onder andere tekenen (ziin
aangeboren talent) en het maken van
vrije opstellen. Ook aardrijkskunde en
natuurkunde hadden zijn belangstel-
ling.
In het hoofdstuk 'Een biograÍische
schets' in de eerdergenoemde biografie
wordt Abram omschreven als een dro-

mer, een jongen die moeite had met
vakken die hij uit het hoofd moest le-
ren.

Abrom Stokhof de long
(j oq rto I íoto on beken d)

Na zijn schooltijd had Abram een aan-
tal baantjes, die meestal van korte duur
waren.
's Avonds studeerde hij, in ziin vrije tijd
tekende hii en bezocht tentoonstellin-
gen. op zondag was hil hele dagen te
vinden in de Amsterdamse musea. Hii

í
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nam tekenles, daartoe geïnspireerd
door een vriend en buurtgenoot die lid
was van een tekenclub.
Deze vriend, Dorus van Brederode,
bracht Abram in contact met Jan
Beerends, later journalist en kunstcriti-
cus. Het drietal trok regelmatig met el-
kaar op.
Abrams belangstelling voor kunst en
cultuur groeide. Hij was vaste klant bii
de Oude Manhuispoorl waar hij snuf-
Íelde, onder andere in 'toneelboekies,
waarvoor hij met zijn fantasie geen
voorstelling hoefde te zien. Daar had hij
trouwens ook geen geld voor.'l
Omstreeks 1933 deed hij examen voor
etaleur/decorateur en kreeg hij werk bij
een manuÍacturier in Hoorn. Stokhof de
Jong genoot van deze stad en samen
met een nieuwe vriend - wiens vader
een collectie schilderijen van oude
meesters bezat - bewonderde hij het
middeleeuws aandoende stadje, met
z'n mooie gevels en smalle straatjes.
'Hij genoot ook van wandelingen langs
de zeedijk. Bij maanlicht had het water
zo'n mooie glans.' '
In 1935 deed hij toelatingsexamen
voor de Riiksacademie van Beeldende
Kunsten te Amsterdam. Hij slaagde en
werd toegelaten tot de avondcursus.
In dat jaar werden enkele linosneden
van hem tentoongesteld op een groep-
stentoonstelling van religieuze kunst
(de Religieuze kunsttentoonstelling),
die werd gehouden in de voormalige
Catharinakerk in Utrecht.

'De expositie was een succes en er
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werd veel over geschreven. Maar een
kerkraam door Abram ontworpen, werd
niet aangenomen. Het stelde de Maria-
gedachte voor. Abram gaf zelf toe dat
het niet beheerst was, de geestelijke
uitstraling van het werk werd echter
geprezen door Ikunstcritici?]
Westerman en Rueter.' '

Naast zijn studie werkte hij voor het De
la Mar-theater en het Carlton hotel. Na
de avondcursus aan de Rijksacademie
volgde Abram de avondopleiding M.O.
tekenen, aan de kunstnijverheidsschool
van de Hendrick de Keyservereniging.
Hij voorzag in zijn levensonderhoud
door als kantoorbediende of als etaleur
te werken bij o.a. de Erdal fabriek in
Amsterdam en de firma Keg in
Zaandam. Ondertussen nam hij les in
tekenen en schilderen.
Praktijkervaring in deze vakken deed hij
op bij onder meer de reclame-afdeling
van Vroom & Co.

Stokhof de Jong werd in 1936 toegela-
ten tot de dagcursus van de
Rijksacademie. Zijn leraar was Heinrich
Campendonk (Krefeld 1 889-
Amsterdam 1957), die van groot be-
lang was voor de na-oorlogse generatie
van glazeniers, waartoe, behalve
Stokhof de Jong, bilvoorbeeld ook
Berend Hendriks, Harry op de Laak,

Jaap Min en Karla Wenckebach behoor-
den.

Bij hem bekwaamde hij zich in de mo-
numentale kunst, nadat hij eerst lessen

n
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had gevolgd van de professoren Jurres
en Bronner (vrije schilderkunst en
beeldhouwen), Jesserun de Mesquita
(houtsneden) en Cuno BÍinks. Hii assi-
steerde zi,n professor bii de uitvoering
van enkele van zijn opdrachten, zoals
bij de schildering en het houtsni,werk
van Stichting Nieuw AmsteÍdam en bij
het vervaardigen van de ramen van de
Christ Scientist Church.

Ziin eerste opdracht kreeg hij '1938 en
was een absisschildering op baksteen
van het Retraitehuis in Bergen (N.H.).'
Het jaar daarop maakte hij een koepel-
schildering in dit huis, in 1940 gevolgd
door een opdracht voor het ontwer-
pen van zeven ramen voor het
RetÍaitehuis.
Ook in 1940 behaalde stokhof de Jong
zijn diploma aan de Rijksacademie.
Tijdens zijn studie werkte hij enige tijd
op het Haarlemse atelier van glazenier
Karel Trautwein (Amsterdam 1 893-
Haarlem 1 959).
Volgens 6/os in lood in Nederlond (zie
p. 343), leerde hij bij Trautwein het
glazeniersvak. Samen werkten zij rond
1940 aan ramen voor de
Arbeidersbeweging. In het hoofdstuk
over de glasindustrie Van Tetterode
staat op p. 337 van dezellde uitgave;
'Volgens opgave van het atelier lieten
vóór 1940 kunstenaars als A.P. Stokhof
de Jong, Andries Copier, Karel Tholen,
Hildo Krop, PeteÍ Starreveld en
Lambertus Zill bij Van Tetterode werk
uitvoeren.'Op mijn vraag aan deze in-
dustrie welk werk(en) Stokhof de Jong

Engel. Raom Retraitehuís Bergen (1940)

in 1 940 in samenwerking met het ate-
lier uitvoerde, kwam nog geen ant-
woord.
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Het Wtte Paard
Intussen was zijn vriendenkring op-
nieuw uitgebreid. Nu met Vok Keiisper,
eigenaar van een Alkmaarse kaas- en
comestibleshandel.
Zij leerden elkaar kennen door Jan
Beerends, het klikte direct tussen de
twee.
Keijsper bood Stokhof de Jong een ka-
mer aan in zijn huis en gaf hem op-
drachten om tekeningen te maken voor
verpakkingen en aÍfiches van zijn tre-
drijf. Stokhof de Jong schilderde als te-
genprestatie portretten van Keijsper en
zijn echtgenote. In 1943 ontwierp hij
ramen in Keijspers huis.

'Zo ontstond er een vriendenkring van
verschillende mensen die wekelijks bij
elkaar kwam en waar lezingen werden
gehouden of naar muziek geluisterd."

Aan deze bijeenkomsten kwam een ein-
de toen Jan Beerends in'1941 naar
Soest verhuisde en Stokhof de Jong
hem daarheen volgde.
'4.P. Stokhof de Jong laadde z'n boeltie
in een verhuiswagen en kwam toevallig
in Soest terecht', schreeí De Bussumsche
Couront op 24 december 1 955.
Keijsper had Stokhof de Jong geld voor-
geschoten voor de aankoop van een
leegstaand kerkgebouwtje aan het
Witte Paardstraatje (gelegen tussen het
Kerkpad Z.Z. en de Steenhoffstraat);
een lening die Stokhof de Jong later
aan de weduwe van Keijsper terug zou
betalen. Het pand werd opgeknapt en
in gebruik genomen als woonhuis-ate-

lier van de kunstenaar.
In hetzelfde jaar hield Stokhof de Jong
in dit gebouw, dat hij 'Het Witte Paard'
had genoemd, zijn eerste solo-tentoon-
stelling, waarin hij zijn vele kunste-
naarskanten toonde.

'Soest, 27 Oct. Uitsluitend voor ge-
noodigden', schreef het Utrechts
Dogblod op 2Z oktober 1 941, 'heeft in
het gebouw ,,Het Witte Paard" aan het
Kerkpad Z.Z. te Soest de opening
plaats gehad van een zeer belangrijke
tentoonstelling van kerkeliike en profa-
ne kunst en andere werken van den
kunstenaar Abram Stokhof de Jong, die
zich kortgeleden te Soest vestigde.

Tijdens de opening, waarbij onder
meer aanwezig waren wethouder
Casille als plaatsvervangend burge-
meester; de heeren Batenburg en van
Coor, resp. gemeenle-secre[aris en ge-
meente-architecu de heer Couverneur,
oud-burgemeester van Sassenheim;
verschillende heeren geestelijken en
meerdere kunstbroeders en -zusters,
hield de kunst-criticus Jan Beerends een
causerie over,,Het wézen van de
Kunst", waarna de heer Stokhof de
Jong de aanwezigen rondleidde langs
de vele uitingen van zijn zeer uiteen-
loopend maar steeds weer hoogstaand
werk.
Te bewonderen vielen o.m. gebrand-
schilderde ramen, opeline glaspanee-
len, portretten in olieverf, ontwerpen
van muurschilderingen en ramen, fres-
co- en seccoproeven, houtsneden, wer-

3,
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Keijsper Alkmaor 1943 (pafticulier bezit)Vogels en vissen. Rqom voor Vok
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ken in marmer-mozaièk, schetsen, enz. u

Al deze uitingen, welke elk voor zich
groote bewondering vragen, verraden
het groote talent van den nog jongen
kunstenaar.
Deze tentoonstelling, welke voor be-
langstellenden gratis te bezichtigen is,

blijft geopend tot en met Zondag 2
November a.s.'

Een biizondere vondst
Meerdere opdrachten in de oorlogstijd
volgden, waarschijnlijk dankzij de publi-
citeit rond zijn eenmansexpositie.
In I942 vervaardigde Stokhof de long
zijn eerste kruiswegstaties - in opaline -
voor het ziekenhuis in Alkmaar.
In '1943 ontwierp hij drie ramen voor
de Roomskatholieke kerk in Soestdijk. In

1944 kreeg Stokhof de Jong opdracht
het priesterkoor in de kerk in Ursem
(N.H.) te beschilderen, in samenwer-
king met architect Kropholler.
In het laatste iaar van de Tweede
Wereldoorlog kreeg hij zes opdrachten,
waaronder opnieuw een raam in de r.k.

kerk in Soest.
In 1946 gaf vermoedelijk de Baarnse
pastoor Kaarsgaren hem opdracht tot
het maken van een groot glas-inlood
raam in de pastorie.

Ook in 194ó kreeg Stokhof de Jong een
drietal niet-kerkelijke opdrachten, waar-
onder zelfs twee voor een commercieel
bedrijf. Namelijk ramen in de dans-
school Wildschut in Utrecht, een raam
in het (oude) politiebureau in Soest (dit
raam bevindt zich nu in museum oud-
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Soest) en ramen voor een glas-in-lood
bedrijf in Amersfoort. '

Het gebrandschilderde raam in de dag-
kapel van de H. Nicolaaskerk was oor-
spronkelijk geplaatst in de oude pasto-
rie.

'Het oude huis lpastorie] was onder de
veranderde omstandigheden niet alleen
te groot geworden, maar het was door
slechte fundering dermate verzakt en
gescheurd dat herstel ook financieel
niet zinvol meer zou zijn.
ln I924 moest dan ook tot de bouw
van een nieuwe pastorie besloten wor-
den. Dank zii het ontwerp, wederom
van de heer Zuiderhoek, verrees op de
plaats van de oude pastorie een een-
voudig, vriendelijk huis, dat door zijn
uiterlijk alleszins bij de zoveel oudere
kerk past.' e

Het raam werd uit de pastorie verwij-
derd en in de dagkapel aangebracht.
Volgens de inventaris van het
Aartsbisdom Utrecht van het kerkelijk
kunstbezit te Baarn - van de parochie
van de H. Nicolaas is de voorstelling
aan de bovenzijde van het raam de H.
Nicolaas te paard, met voor hem drie
kinderen in een kuip, achter hem het
huis met drie meisjes voor het raam en
Áa z;D mat nntt{

Aan de onderkant is het gevecht op het
concilie van Nicea in 325 n. C., oftewel
het gevecht met de Vaders, afgebeeld.
Rechtsonder staan de signatuur en het
jaartal: Abr. Stokhof de Jong 1946. Het

í.
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Uw oude of nieuwe huis meesterlijk geschilderd?

SCHILDERSBEDRIJF

a.d%az4l
CANTONLAAN 1 - 3742 CH BMRN
TEL. (035) 542 28 93 , FAX (035) 543 02 58

Voor Baarn en omstreken van oudsher bekend

l,{MTporkelv,o,f.
Zondvooiweg 153

3741 BC Bqsm

Telefoon 035 602 36 54
fox035 602 38 06
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M.A.Smulders - de Jong en W.P.J. Goemans, apothekers
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ONZE ZORG

Laanstraat 26, 3743 BC Baarn
Telefoon (035) 5412432 Fax (035) 5421021

E-mail apojulius@worldonline.nl
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Voor deskundig advies

Voor grote maten
Nachtgoed en Dusters

Reuma ondergoed

Uw maat met de juiste cup A t/m H

Voor kleine maten

Voor hele grote maten
Badpakken en Bikini's
Heren ondergoed

En usij proberen het bljna onmogelijke mogeli.jk te maken

Laanstraat 71a,3743 BC Baarn, Tel. O35 642 0O 73
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PBINS
Het adÍes voor al uw verzekeringen

3741 AN BaaÍn
TeleÍoon 035-5411359

E-mail: dick prins.ass.hyp.advies@hetnet.nl

Ook het adres voor hypotheekadvies
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Rqom pqstorie vqn de H. Nicolaoskerk te Boarn, nu in dagkqpel (7 946)
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venster bestaat uit vijftien gedeelten.
Het is zeer kleurrijk, zo is de kleding van
de H. Nicolaas uitgevoerd o.a. in de
kleuren blauw, rood, groen en purper.
Zijn mantel is purper, zijn staf is geel en
zijn mijter is rood.

Cezien de hoge situering van het ven-
ster is dit onmogelijk te meten zonder
trap. Afgaande echter op de platte-
grond, gedateerd januari '1946, van de
verbouwing van de pastorie (door pas-
toor Kolkman gevonden in het archief
van het kerkbestuur), zijn de maten van
het raam circa I ó0 cm en 280 cm, re-
spectievelijk breed en hoog. Op deze
plattegrond staat het raam getekend in
de zijgevel van de pastorie/ op de eer-
ste verdieping.
Een foto van het raam staat op de ach-
terzijde van het boek De Kerk van de
Heilige Nícoloos te Baorn aÍgebeeld,
maar het raam wordt hierin niet be-
sproKen.
In het kerkelijk archief zijn geen docu-
menten over de aankoop van het ven-
ster te vinden.

Een bijzondere vondst die pastoor
Kolkman deed in dit archief, waren
twee ongedateerde (hoogstwaarschijn-
lijk in de veertiger oÍ begin vijftiger ja-
ren gemaakte) maar door Stokhof de
long gestempelde schetsen (zie afbeel-
dingen).
De eerste schets is voor 23 ramen in de
kerk, zowel in het priesterkoor als in het
overige gedeelte van de kerk. De twee-
de toont 25 plaatsen voor wandschilde-

ringen in het kerkgewelf. De schetsen
geven alleen de plaats en de naam van
zowel een raam als een schildering aan.
De bijzonderheíd ervan ligt in het feit
dat de kerk al zeven gebrandschilderde
ramen had (en heeft), vijf rond het
hoofdaltaar in het priesterkoor, een bo-
ven het Maria-altaar en een boven het
5t. lozef-altaar. Alle zeven ramen zijn
door F. Nicolas en Zonen gesigneerd en
dateren uit de beginjaren van de vorige
eeuw. "
Het archief bevat geen stukken over dit
voornemen van pastoor Kaarsgaren
en/of het toenmalige kerkbestuur om
de bestaande ramen te laten aanvullen
en/of vervangen door ramen van
Stokhof de Jong, daarbij de kerk verder
te verf raaien met wandschilderingen
van zijn hand.
Het is bij een tweetal schetsmatige
voorstellen, gezet op enkele A4-tjes,
gebleven. Het zou bijzonder ziin ge-
weest wanneer de ramen van Nicolas
met die van Stokhof de jong zouden
zijn aangevuld.

Aad de Haas
Ans Stokhof de Jong vertelde in Leyen
en werken van Abram Stokhof de Jong in
het hoofdstuk 'Een persoonlijk verhaal
van Ans Stokhof de Jong-Sinnige' onder
andere over de kennismaking met haar
man, over hun vriendschappen en va-
kanties.
Zij ontmoette Abram op zijn tentoon-
stelling in 1941 in het Witte
Paardstraatje in 5oest.
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'lk logeerde bij een klasgenoot van
Abram uit zijn Academie-tiid: Reijer

Godefrooij en zijn vrouw Eef . samen
zijn we gaan kijken naar het werk van
Abram en zo is onze vriendschap
ontstaan (...) Toen ik er kwam - dat
was tegen het eind van de tentoon-
stelling - samen met Eef op de fiets
uit Amersfoort naar Soest, was ik erg
onder de indruk van al het werk: oe-
halve tekeningen, ook houtsneden,
mozaiek en andere technieken. Op
het moment dat wij wilden vertrek-
ken, vroeg Ee[ aan Abram o[ hij zin
had bij ons te komen eten. En zo to-
gen we met z'n drieën naar
Amersfoort.
VanaÍ die tiid groeide er wat meer
belangstelling en werd er een nieuwe
vriendschap geboren.'
Ans Sinnige en Abram Stokhof de

Jong verloofden zich op 15 augustus
I942 en trouwden op 30 december
van hetzelfde jaar in de Petrus- en
Pauluskerk in Soest, die toen het 250-
jarig bestaan vierde.
'Na enkele dagen', vertelde zij, 'gingen
we op huwelijksreis naar Zuid-Limburg.
We logeerden daar in een hotelletje in
Wahlwiller. De enige gast bleek een

^ 
N.5.8. burgemeester.

" ln die week maakten we kennis met
Aad de Haas en zijn vrouw Nel. Zij
woonden op een vervallen kasteel met
een geweldige sfeer; grote ruime ka-
mers en een prachtig park er omheen.
Het werd een goede vriendschap.' Aad
de Haas werd bekend door zijn wand-
geschilderde kruiswegstatie in het R.K.

Detoílvan rqam ín dagkopel H. Nicolooskerk

kerkje van Wahlwiller, waarheen hij in
1 943 vluchtte voor de bezetter en waar
hii een onderduikadres vond. De Haas

kreeg de opdracht tot het maken van
de kruisweg in mei 1 94ó van pastoor
Mullenders.
Door vernietigende kritiek, onder meer
door oud-Zwartfronter Albert Kuyle in
hel Limburgs Dogblod, werd tenslotte
zijn op panelen aangebrachte schilde-
ring in 1949 uit het kerkje verwijderd.
De bezwaren Legen De Haas'kruisweg
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waren onder meer de - volgens pastoor te hebben.'
Mullenders en later ook de Toch zouden zii in 1948 samen ten-
Bisschoppelijke Bouwcommissie - de toonstellen in het Museum van Nieuwe
teveel verwaarloosde anatomie van de Religieuze Kunst in Utrecht.
figuren en in het bijzonder de hoofden,
die Mullenders in ziin brief van februari cerard Brouwer
1947 aan de bouwcommissie 'dieren-
koppen' noemt. Overigens maakte de
Bisschoppeliike Bouwcommisie geen
haast met de verwijdering. Noten:
Pas in december 1980 werd de kruis- 1 . Zie Leven en werken van Abram
weg, die al die tijd in het Stokhof de long, p.7'
Bonnefantenmuseum verbleef, weer in 2.lbidem, p.7) ' 'i\
de kerk geïnstalleerd.'o 3. lbidem, p. 8;

4. Een absis is (vlgs. Van Dale) een halÍ-
In brieven van De Haas aan Stokhof de ronde of veelhoekige uitbouw die het
Jong kwam de kwestie van de kruisweg kerkkoor afsluit of aan een transept
ook ter sprake. voorkomt;
De Haas schreef op 7 oktober 1947 aan 5. Zie Leven en werken van Abram
zijn vriend in Soest onder meer het vol- Stokhof de Jong, p. 1O;
gende: 'Cisteren waren we allebei zo ó. Hier zal opaline bedoeld worden, na-
verteederd, dat we nou een goeie melijk blank glas dat met een dunne
werkplaats hadden dat we hadden af- laag melkglas bedekt is;
gesproken, dat we naar de pastoor 7. Zie Leven en werken van Abram

fMullenders] zouen gaan en 'n Í 20,- Stokhof de long, p.281
per week vragen zolang we nog wer- 8. Zie De Kerk von de Heilíge Nicolaas te
ken en dan met alles schluss.' Boarn'.

g. Zie De romen von de H. Nícolooskerk
Uit de brieÍ van 8 maart 1948 van De te Boorn, p.3;
Haas aan Stokhof de long blijkt dat De 1O. Zie De doorbraak van de moderne
Haas een van Stokhof de Jong ontvan- kunst in Nederlond, hoofdstuk 'De kwes- Á\
gen postwissel had geretourneerd aan tie Aad de Haas' door Doris Wintgens,
de afzender.'De bedoeling van het te- p. 1671172.
rugsturen van die postwissel was hele-
maal niet om iullie piinlijk te treffen',
schreeÍ De Haas en hij vervolgde:'dat
ik nou eenmaal nooit dan alleen expo- Deel 2 van dit artikel verschijnt in
seer kan ik niks an doen. Dat moet zo. Boerne van maart 2005.
Stom was ik ie dat nooit eerder gezegd
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R. K. Kerkbestuur der
Parochie van den
H.Ilicolaas, Baarn

Uitgifte
eencr
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Geldleening
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r 300.ooo

yoor hct bouwcn ccncr Sohool mct
Ultgebrcld Lager Ondcrwllt to Bairí
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De te bouwen schoor is de Bonifatiussschoor dan de Kerksttoat tegenover de H, Nicorooskerk, Loter zol
deze school Aloysiusschool genoemd worden. (tJít ,Boornsch 

Nie;wsblod. von Z januarí l92l )
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VERENIGINGSNIEUWS

Hoogtepu nten uit de Algemene
Ledenvergodering von 18 moaft 2004

Lift
De vergadering werd gehouden in 'De
Speeldoos'; aanwezig waren het voltal-
lig bestuur en veertig leden. 'Als door
een wonder,' meldde voorzitter Teun
Stein na de opening, 'is er een lift ge-
plaatst, die de iarenlange slechte toe-
gankelijkheid van de verenigingsruimte
wegneemt.'

De inbraakbeveiliging moet nu nog ge-
regeld worden, i.s.m. de bibliotheek en
een beveiligingsbedrijf.
De herinrichtingscommissie, o.a. be-
staande uit Jan v.d. Laan, zal bekiiken
wat er in de kelder veranderd kan wor-
den en wat dit gaat kosten. Zodra dit
alles is geregeld, de herinrichting klaar
is, komt er een feesteliike heropening
van de verenigingsruimte.
Vervolgens zal, gezien de verruiming
'van de openingstijden van de kelder,
een beroep op leden worden gedaan
om als vrijwilliger de bezoekers te ont-
vangen en wegwiis te maken. De ver-
eniging werkt aan de uitgifte van een
nieuwe folder. Het aantal leden is in het
afgelopen verenigingsjaar gestegen
met 5%o.

De dames Tineke Biemans en Joke
Veldhuysen, respectievelijk (gewoon)
bestuurslid en secretaris van het alge-
meen bestuur, worden herkozen. Niet
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herkiesbaar is de heer Feitz, die na een
zittingsperiode van zes jaar aftreedt.
Een opvolger voor hem is helaas niet
gevonoen.
De voorzitter krijgt van de vergadering
volmacht deze functie tussentijds te
vervullen.
De notulen van de algemene ledenver-
gadering van 2003 worden goedge-
keu rd.

laarverslagen
Het verslag over het afgelopen jaar van
de secretaris wordt door de vergade-
ring goedgekeurd.
Ook over het financieel verslag zijn
geen vragen. Penningmeester me-
vrouw Ineke Roskamp merkte op dat
het totaal aan contributie afwijkt van
het aantal leden x het bedrag, aange-
zien de contributiebetalingen soms wat
hoger ziin dan het verschuldigde be-
drag.
Aangezien in 'Keuzes maken'de ge-
meentelijke subsidie niet voorkomt,
gaat zij er van uit dat deze voor de
kring blijft bestaan.
Ook dit verslag wordt door de vergade-
ring goedgekeurd, met de aantekening
van de kascommissie dat zij zeer te
spÍeken is over de professionele wijze
waarop de administratie (per compu-
ter) is gevoerd. De kascommissie voor

',.\
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2005 bestaat uit mevrouw Portma-De
Boer en de heer Velthuizen. Reservelid
is mevrouw Kruidenier.

Excursie Zaltbommel
Op zaterdag 8 mei vertrokken we met
5 auto's richting Zaltbommel. We
maakten een koffiestop in de
'Waalbrug' in Waardenburg. De uitba-
ter vertelde enthousiast over
Zaltbommel en even later gingen we
verder. Direct bij aankomst in het
mooie vestingstadje parkeerden we de

Deelnemers in het Moqrten van Rossumhuis

auto's probleemloos bij de kade. In het
stadie heerste een gezellige drukte,
mede door de marktdag. Al snel gingen
we op zoek naar de spookgoten en we
volgden een interessante stadsroute.
We zagen het gemeentehuis, de
Philipshuizen, de vroegere Waag, de

oude stadspoort en we liepen door pit-
toreske straatjes. In het Maarten van
Rossumhuis, dat dienst doet als muse-
um, werden we rondgeleid en werd
onze historische kennis uitgebreid.

Na afloop van het museumbezoek gin-
gen we lunchen in de vroegere socië-
teit aan de Waalkade. Vanaf de ver-
nieuwde Waalkade bekeken we de
Martinus Nijhoffbrug en op de kade het
monument van Jip en Janneke. Via de
stadspoort en langs een aantal oude
huizen kwamen we uit bij de Sint-
Maartensker( waarvan de toren da-

teert uit 1500 en vanaf de snelweg te
zien is. De kerk heeft zijn spits verloren
door een blikseminslag in 1538. Een

gids vertelde alles uitvoerig.
Sommigen gingen daarna naar huis,
anderen bleven nog even 'plakken' in
het schilderachtige stadje.

l
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Aankoop van twee kunstwerken
Twee mooie dorpsgezichten van Baarn
zijn onlangs voor de Historische Kring
'Baerne' verworven.
Het zijn 'Rusthoek' door J.A.P. Smeink
en 'Croeneveld' door Corrie Seleski.
De aankoopcommissie van de kring
heeft met succes op beide werken ge-
boden op de kunstveiling op 5 juni in
het Cultureel Centrum De Speeldoos
Baarn, onder leiding van de veiling-
meester René Gaillard. De veiling trok
veel belangstelling en er is, ook nog na
afloop, aardig verkocht. Het aanbod
van werken van Baarnse kunstenaars
was van een behoorlijk niveau. De aan-
koopcommissie meent een goede
greep gedaan te hebben met de keuze

lon Smeink (l940), 'Rusthoek'. Olie op doek, 48 x 58 cm

van deze twee schilderijen van Baarnse
dorpsgezichten door Baarnse kunste-
naars.

Rusthoek
De kunstschilder Smeink heeft een in-
drukwekkend schilderii gemaakt van de
voorgevel van het huis Rusthoek, zoals
het er nu staat. Want op deze plek
stond al in de 18e eeuw een huis, dat
toen Zeerust werd genoemd. Die naam
kreeg het huis in 1771 van de bouwer,
de schout bii nacht Hendrik Rietveld,
die hier van zijn zeereizen kwam uitrus-
ten.
ln 

.1902 
kwam Zeerust in het bezit van

de tabakshandelaar W jiskoot, die het
oebouw in 1905 liet afbreken en die

rat
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door de architecten Th. Schill en D.
Haverkamp een nieuw huis liet bou-
wen, dat we nu kennen als Rusthoek
(Schill en Haverkamp hebben ook het
huis Canton aan de Javalaan ontwor-
pen. Beide huizen lijken enigszins op el-
kaar).

In 1932 schreef T. Pluim in zijn boek Uit
de geschiedenís von Eaorn:'Rusthoek is

een onzer mooiste buitenplaatsen.
Tusschen het prachtige geboomte ver-
rijst het vriendelijke landhuis, dat aan
een Celdersch kasteel doet denken.'
jiskoot bewoonde Rusthoek tot 1938.
Tijdens de oorlog werd het huis enige
tijd als vakantieverblijf gebruikt door de
Reichskommissar Arthur Seyss-lnquart
en ook generaal Friedrich Chistiansen,
bevelhebber van de Wehrmacht in
Nederland, heeft er gewoond.
Na de oorlog werd het een opleidings-
instituut van de KVP, onder de naam
Romme lnstituut. Daarna kwam het in
handen van de verzekeringsmaatschap-
pij Aegon.
Vanaf de Eemnesserweg heb je een
mooi zicht op dit perfect symmetrische
gebouw.
Het tegenwoordige adres van het huis
is Kennedylaan 1 00.

Groeneveld
De bekende Baarnse schilderes Corrie
Seleski-Birkhoff maakte een stemmig
schilderij van het park van Croeneveld.
Het is een werk in acryl op doek van 68
bij 58 cm. Een zomers doorkijkje tussen
twee riien groene bomen, met een

Cor ri e S e Ie s ki - Bi rkhoff ,
doek, 68 x 58 cm

'Groeneveld'. Acryl op

bruggetje dat in het water van de vijver
wordt weerspiegeld, met daarboven
wolken in een blauwe hemel.
Een aantrekkelijke voorstelling van de
Engelse landschapstuin, zoals die achter
het huis Groeneveld werd aangelegd.
De geschiedenis van de buitenplaats
Croeneveld gaat terug tot de zeven-
tiende eeuw.
Het huis dat er nu staat, althans het
middendeel, het corps de logis, is van
1 /1 0. Het werd gebouwd in opdracht
van Marcus Mamuchet. Een van de

(
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meest bekende latere bewoners was
Cornelis Hasselaar, die vermogend was
geworden in de Verenigde Oost-
Indische Compagnie.
Zijn wapen, met de dubbele adelaar,
staat boven de ingang. Hij woonde op
Groeneveld van 1735 tot zijn dood in
'1737, toen het buiten in handen kwam
van zijn zoon Pieter Corneliszoon, die
het huis in 1746liel uitbreiden met
twee gebogen vleugels. Later kwam de
buitenplaats in het bezit van de familie
Huydecoper, die het park, oorspronke-
lijk een Franse stijltuin, grootscheeps
liet veranderen in een Engels land-
schapspark. De tuinarchitect was wel-
licht J.D. Zocher jr.

De buitenplaats, het huis en het park,
worden nu beheerd door Staatsbosbe-
heer. In het prachtig gerestaureerde
huis is het Nationaal centrum voor bos,
natuur en landschap, dat voortdurend
tentoonstellingen heeft.

lan Smeink
De kunstenaar Jan Smeink (64), die
sinds tien jaar in Baarn woont, was van
jongs af een talentvol tekenaar en schil-
der.
Aanvankelijk werkte hii in de decor-
bouw en later kreeg hij bekendheid als
tekenaar, schilder en boetseerder. Hii
kreeg onder meer les van Humphrey
Bennett en Nieneke Lamme.

Smeink heeft zijn werk getoond op ver-
scheidene exposities, onder meer in de
Baarnse Speeldoos.
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Aan het schilderij van Rusthoek gingen
verscheidene schetstekeningen vooraf .

Hij vertelt, dat hij door het gebouw
werd aangetrokken, vanwege de prach-
tige harmonie met de omgeving.

Smeink heeft nog meer monumenten
en mooie gebouwen in Baarn en om-
geving geschilderd. Zo waren op de
veiling in de Speeldoos fraaie schilderij-
en van het gemeentehuis Baarn en de
Pauluskerk.
Ook de Speeldoos zelf is door Smeink
geschilderd.

Corrie Seleski
Corrie Seleski-Birkhoff is geboren en ge-
togen in Baarn. Zij volgde haar oplei-
ding, zo vertelt zij in haar curriculum vi-
tae, bij de Baarnse schilder Jaap de Ruig
en aan de Vriie Academie voor
Beeldende Kunsten in Laren, bij ver-
scheidene docenten. 'Sinds 1981 ben ik
fulltime kunstenares en daarvoor ver-
deelde ik mijn Lijd tussen mijn gezin en
het kunstenaarschap.
Stillevens, landschappen en vooÍal
bloemen hebben mijn grootste voor-
keur. Mijn stijl van werken ontwikkelde
in de tijd. Van uitgesproken klassiek
naar een steeds lossere manier van wer-
ken. lk werk nu voornamelijk met acryl-
verf, maar aquarel en olieverf gebruik ik
ook nog steeds. Tevens teken ik weke-
lijks model en portret.
lk ben al jaren lid van de Vereniging
van Beeldende Kunstenaars te Baarn.'

Corrie Seleski heeft vaak geëxposeerd.

4
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In Baarn, bijvoorbeeld in het Cultureel
Centrum De Speeldoos en op Kasteel
Groeneveld.
Zo heeft zij in ons dorp grote bekend-
heid gekregen als een van onze beste
plaatselijke kunstenaars. Maar ook el-
ders in Nederland en in het buitenland
heeft zii haar werk geëxposeerd. Zij
nam, individueel of in groepsverband,
deel aan tentoonstellingen in Soest,
Blaricum, Laren, Zeist, Utrecht,
Hilversum, Almere en Lisse, en in het
buitenland in het Belgische
Crobbedonk en in Frankrijk (in 1990) in
Hirzon, Pays des Trois Rivières.

Hans Bronkhorst

Programma 2004
- 1 1 september
Open monumentendag.
De Oudheidkamer is danop die dag ge-
opend van 1 

'l .00 tot 14.00 uur.
Thema van de monumentendag is

'Verdediging'.
De Oudheidkamer is dan te bereiken
via de hoofdingang van de Openbare
Leeszaal en Bibliotheek aan de
Hooídstraat (lift!).

- 1 8 september
Excursie Lopikerwaard (zie programma
in het juninummeÍ van Baerne).

- I4 oktober
Lezing met als onderwerp 'Het gebruik
van de familieachternaam', door me-
vrouw Dunselman-Borgers, docent aan
het rijksarchief van Noord-Holland.

- 18 november
Lezing met als onderwerp
'Klimaatveranderingen en hun effecten
op het landschap' door drs. H.J.H.

Berendsen, universitair hooÍddocent fy-
sische geografie.

Programma 2005
- 8 ianuari
Geen nieuwjaarsreceptie maar wel vie-
ring van het 30-jarig bestaan van de
veren ig ing.
Van 14.00 tot I8.00 uur in
'Brandpunt', Oude Utrechtseweg.
Uitsluitend voor leden en genodigden.
De leden worden verzocht de kaarten
(in verband met de grootte van de zaal

is slechts een beperkt aantal kaarten be-
schikbaar) te zijner tiid zelf af te halen.
Adres volgt in decembernummer van
Baerne.
Het programma bestaat o.a. uit een
vertoning van een film uit W.O. I

en een afsluitend hapje en drankje.

- 13 januari
Sociaal-economische aspecten van de
Gouden EeuW door R.N.Y. Rommes,
sociaal-economlsch historicus.

- 8 februari
Diapresentatie over oud en nieuw
Baarn, door Jaap Kruidenier en Ad
Peeters.
In de Speeldoos, zaal open om 19.30
uur, aanvang 20.00 uur.

- 15 februari
Diapresentatie over oud en nieuw
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Baarn door Jaap Kruidenier en Ad
Peeters.
In de Leuning, zaal open 14.00 uur,
aanvang 14.30 uur

- 22 februari
Diapresentatie over oud en nieuw
Baarn door Jaap Kruidenier en Ad
Peeters.
In de Speeldoos, zaal open om 1 9.30
uur, aanvang 20.00 uur.

- 17 maaft,
Algemene Ledenvergadering.

Alle lezingen vinden plaats in Cultureel
Centrum De Speeldoos,
Rembrandtlaan 35 te Baarn. Zaal open
om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Leden per adres twee kaarten gratis,
niet-leden € 3,50 per persoon.

Inleverdatum kopil
decembernummer: 1 7 oktober 2004

Aanleveren kopij
op cd oÍ op diskette, bil voorkeur in
het tekstverwerkingsprogramma Word,
maar ook WP, Wordpad o.i.d. zijn
bruikbaar. Aanleveren per e-mail is

goed. De artikelen in platte tekst aanle-
veren, d.w.z. niet vet, niet cursiet geen
onderstrepingen en bij voorkeur in het
lettertype Times roman, 12 punts.
Mail naar: a.twigt@hccnet.nl

De werkgroep Oudheidkamer van
de Historische kring 'Baerne' is op
zoek naar een

orchivorís @/v)
die de reorganisatie van het archief

- samen met anderen - van de
grond wil tillen. De tijden zullen in
overleg worden vastgesteld.
Ervaring als archivaris is zeer wel-
KOm,

Nadere inlichtingen worden vers.
trekt door Nelly KuyGSmit (tel.
5418065) of Jo van den Brink-Van
Wiikvliet (tel. 54201 61).

Rea€ties van leden
op het artikel 'Archeologische vond-
sten uit de Baarnse bodem', in Boerne
maart 2004 (p. 21 123), reageerde een
van de leden schriftelijk met een aantal
vragen en opmerkingen. Door ruimte-
gebrek in dit nummer zullen wij hier la-
ter op terugkomen.

De redactie verzoekt de lezers vragen
en opmerkingen over artikelen in ge-
sloten enveloppe of per e-mail aan het
redactie-adres fT. Biemans - zie colofon
blz. 1) te sturen. Wij zorgen dan voor
het doorzenden aan de auteur.

,q
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ls dit genoeg om eerder te
stoppen met werken?
Natuurlijk hoopt u dat u straks genoeg pensioen heeft om leuke dingen te doen.
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