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VAN DE REDÀCTIE

Wij stellen voor de opvolger van de Heer E.v.d
Steeg, de nieuwe penningmeester Mêvr, Iet HuIs.
Víi j wensen haar in. deze funktie veel succes.
Zij ontmoetten elkaar op de Brink,een ontmoeting in
een roerige tijd,Riet Uileman laat u kennis maken
met het echtpaar P l untke .

Bent u met Tineke Biemans ook blij dat Baarn zijn
ziekenhuis mag behouden?
Hans Bronkhorst geeft ons een stukje geschiedenis
van een Baarnse ViIIa uit de Belle Epoque.Een villa
nu nog even glorieus als bij haar ontstaan.



IET HULS PENNINGI{EESTER KRING

Tijdens de Àlgenene L,edenvergader ing op
19 naart jl weral de Hêer E.v/d Stêeg
als PenningÍ0eester van dê Historische
Kring Baerne, opgevolgal aloor l,lêvrouit
fet Huls-Brandsna.
De Rêdactie van Baerne stè1t het nieuwe
bestuurslid aan dê lêzers voor.Iet Huls.
55 jaar, werd geboren in Maastricht waar
zij tot drÍe jaar geleden vrijwel on-
onalerbroken heeft gewoond. In lÍaastri.cht
is zij op de HBS geweest, hêêft er als
chenisch analist gelrerkt, j-s alaar getrouïal
en nas bestuurslid van het Vrouwengilde.
Door het ïerk van haar echtqenoot ver-
huisde het gezin naar Baarn. Kort daarop wêrd let lid van ile
Historische Kring, tlerkgroep Oudheidkaner. Haar voorkeur voor
de oudheialkamer komt voort uit haar belangstelling voor de
geschietlenis ên cultuur van haar nieure woonongeving. Ener-
zijits íil zij graag weten wiê Ííat gebouwal heeft. nannêêr en
\faaron; ïat de sanenhang is tussen verschillenale hi.storische
feiten. Daaron volgt zij een cursus regionalê geschiedenís
ïaardoor ze leuke contacten opbouwt Ínet vêr t egenvoordiger s
van andere historÍschê kringen. Anderzíjds r{il ze er graag
aan neewerken de geschieilenis te helpên bewaren, inzichte-
Iijk en toegankelijk te naken voor belangst ell enden. Daartoe
is rubriceren ên systènatisch vastleggen van gegêvens essên-
tieel. onn inzicht te krijgen in een clocunentati.esysteen dat
aansluit bij alat van andere historische kringen en nusea,
hêeft zij een cursus "docurnèntatie en registratie" gêvolgal.
"HeeI noeilijk, naar zeer belangrijk", vindt zij, "naar êrg
leuk ook, ondat het goêd aansluit bij nijn Íascinatie voor
wiskundigè systenatiêh-r' "oud" is voor Iêt gêên absolutè
voorïaarale on iets te willen behouden voor het nagêslacht.
"llodernê gebouwen kunnen ook heel nooi zijn. Een outl gebouw
is pas ale noeite waard on tê bewaren als het behalve oud,
ook nooj. j-s, interessant èn functioneel. of als het êen
nuttige bestènming kan krijgen." Behalve systerTratiek vindt
zrj ook cijfers urterst boêiênd, een prrma houallng dus voor
een penningrnees t er . Is Iêt llaastrrcht ontrouw geworden?'
"Nêe, hoor, ik ga regelnat]-g terug on wat Bourgondische
steer in të adenen, juj.st alat contrast naakt het levên
spannend.

Iet Ituls



DE ANGST VOORBI.]

Zij ontnoetten elkaar op de Brink in Baarn, ze raakten ver-
IieÍd, verloofd. getrouwd. 5 Uei jongstleden vierden ze hun
47 jarig huwelijksfeest. Op het eerste gezicht een weinig
boeiend verhaal, naar de feiten zijn anders, want: ze ont-
noetten elkaar op 6 september 1943. Ilij was een Duitse so1-
daat, deel van het bezettingsleger in Baarn en zij een Nê-
ilerlandse die ín Soest logeerde en in Baarn werkte.
ToevaLstreffer. noocllot, Lotsbestenning? In iealer geval- re-
den genoeg on kennis tê nenen van de bizarre avonturen van
ÀIbêrt Robert PLuntke en Dirkje Johanna llestra.
Het onverÊnigbare verenigd in oorlogstijd.

À1bert Robert Pluntkê werd op 30 rnei 1907 gêboren j-n
Breslau. Zj-jn ouders hadden een boêrderÍj, naar zelt lÍêrd
irij ti.nnernan en ver tegenwoordiger in bouwinateri alen.
Van het opkomend fascisne in Duitsland probeerde hij verre
te blijven. Ook a1 waren de bêste kansen en banen bestend
voor Partijlêden, hÍj vej-gerde lid van de Partij tê worden.
In 1940, hij was toen 33 jaar, werd hrj opgeroepen voor ní-
}i-iaire dienst in de llehrnacht, en gelegerd in Zagan. kwam
aan hêt oostfront terecht, zwierf met het leger d.oor Europa
en werd in nei 1943 in Baarn gestatÍoneêrd. Zijn taak was
altijd geweest chaufêur en meilewerker technische dienst.
ook ín Baarn was dat zo. Albert Pluntke zat bij het tech-
nisch bataillon }Íot 8 in de rang van Obergefreiter, ond.êr-
gebracht had in dê ortzkonnandantur.
Pluntke had een hekel aan de oorlog, doorzag het
gemarchandeer op hoog politiek niveau, êrgeralê zich aan het
zinloze gèwêld en had a1 verschillende nalen geprobeeral naar
Breslau terug te gaan, naar huís. Dat lukte niet. Hij kreeg
zelfs geen toestênning on in Breslau de begrafenis van zÍjn
vader bij te wonen. In 1943 was hij de oorJ.og zo zat alat híj
besLoot oln waar nogêlijk de burgêrbevolhing te helpen.
Eenvoudig was dat niet want de vijand l{as overal,
À1s technische nan had hij ecilter lrat neer bewegingsvr i j heid
en al.s chauÍèuï had hij de beschikking over een legertruck
ïaar het eèn ên and.er nee vervoerd kon rrorden zonaler d.at
plaats van hèrkonst of de besiemmíng van de lading iedereen
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duidêIi-jk lÍas. zo hield hij toezícht op hêt graven van
loopgraven in het bos. ook Baarnaars moesten alaar aan
ureedoen. Veel hout van de gekapte bonên kwam uitêindel-ijk
veer bij dê Baarnse bevolhíng terecht. Eens kreeg hij pro-
blenên net dê Nêderlandse boswachtêr die het er niet nee
eens was dat er voor dê loopgraven zovêel bonen moesten
ïeralwrjnen. PLuntke noest zijn gehele autoriteit als soldaat
van de l^tehrnacht in de strijd werpen oÍÍl het hout opgeladen
te krijgen op alê }egertruck. De boswachtêr hêêÍt hen da-
nig verÍrenst,
naar de man
heeft nooi t
d=uêf ah d^t

hêt hout in
wêrI,.ê11jk-
heid naar
Baarnsê 9e-
zinnen ging
en u j.et qevor
dêrd as aloor
de llehrnacht
zoals Al ber t
he;n had be zwo-
rèn. I'let ko1ên Pluntke net Baarnaars en truck
gr.ng hêt net zo.
vrachtrÍagens kolen zijn er afgêleverd bij het Baarnsè zj"ê-
kênhurs. De liehrnacht wist niet alat ze naar hêt ziekenhuis
gingen en de Nederlander di.e ale opdracht had dê lading kolen
daar af te levêren, lrist niet dat de êhr-nacht niet wrst...
Pl.unktê fj.etstê achter de wagen aan on tê zien of alles líel
goed gr g, hlj hoordê, zag en zwêeg. Nienand, Nederlanilers
Doch Duitsers, !Íistèn wat hij prècies dee(l. ltet de Erootste
orïzichtigheid ging hÍj te rerk, kroop vaak door hèt oog van
de naald, probeèrdê toch risico's voor zichzêlf en and.eren
tot een rrininun te beperken. Slechts een enkè1e vertrou\{e-
líng w].st wat er gaande lías. Van zo'n ver-trousd contact
hoorde hrj ook waar clringencl behoefte was aan brood. Dat
krran er dan, van êcht Duitse degelijke kwaliteit. In mêr
1944 trouwt À1bert Robêrt Pluntke rÍrêt Dirftle Johanna l{estra,
tot augustrs blijft hij, in het diepste geheirn, betrokken
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bij Baarnse, onilergrondsê actj-vitêitên, dan desêrteert hrj
uit het leger en duikt onder.

Dirkje Johanna (Hansjê) Iêstra was op 6 septenber t943 24
jaar oud of jong. Op 30 naart 1919 in DokkuÍn geboren, kríam
zLj in Ànsteralarn te wonen en goeide daar op. Zij woonde nog
in Ànsterilan toen de oorlog uitbrak en zoals de meeste
Nederlanders had zij en haar fanilie een gruwelijke hêkel
aan alles wat mof of NsB was. Een extra reden voor dre af-
keer nas hêt feit dat ze, door toedoên van een NsB-er. twee

Aihert en H )sje okt.'43

weken in concent!atiekanp Vught
terecht kwam ondat zê na acht
uur 's avonds nog op straat
Íiêtste op weg naar huis.
0m na die schokkende ervaring
eeD beetje tot rust te konen,
ging Hansje, op aanradên van
haar noêder, eên poosjê blj
haar zuster in Soèst Logêren.
on hêt kostgeld te verdienen
werkte zê overdag ín Baarn Ln
de huishouiliDg. 0p èên dag
ontnoêttê ze alaar in eelr wilrhel
een kennis3e dat ze 1n vught
had }èren kennen. 0n dc
hernieuwde kennisnaking te
vieren spreken ze at om 's
avonds naar de bioscoop (Flora)
te gaan.Ze zouden elkaar op dë
Brink onthoêten. Niei all e ên

het kennrsje was er, maar ook
een paar Dur.tse soldat én één

van hen: Albert Robert Pluntke. Hansjê keerdè met een ruk
haar fiets orD, niets, helenaal niets, wilde ze te naken
hebben net Duitse solalatên. De anderên híelden haar tegen,
neenalen het goêd, varen toch t{e1 aardig, ze praatten en
praatten, vóór de film, tijdêns de fÍlm, na de film. Eer
paar weken later sprakên ze êIkaar opnieu$, Hansje en
Àlbert.
In januari 1944 gingên ze in ondertrou op hêt Geneentehuis
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te Baarn, op 6 nêi zl.jn ze getround in Breslau. llaar voor
andêrên dê wi t t e-broodsdagen beginnen, begon voor hen de
he1.
Hun verkering, verloving, ondertroulr ên hulreLijk noêst voor
iedereen gehêin blijvên. Dat lukte natuurlijk niet. Bij haar
zuster kon Hansje niet neer líonen. Iíaar diens tbetrekking
raakte ze kwijt. À1bert Ïras nergêns welkon, zelf werd ze
gèzocht, zoríel door dê Duitsers als oo]r door Nederlanalers.
Eêrst eên kaner in ale Pronenade, van daar naar êên aalres op
de Torenlaan, daarna naar êen boekwinkel in Soest. L,ang kon-
den ze nergens bl1jvên. Opgejaaqal en weggejaag<l besloten ze
in augustus '44 naar fulstêrdan tê vêrtrekxen en daar onder
te duiken. ÀIbêrt probeerd.ê de lêgêrtruck. geladeu net vaten
benzine, weg te doen aan een ijzerhandelaar naar die alurÍale
hen niêt te accêptêren.
Dus 1letên ze de wagen achter. Op dê fj-ets vertrokkên ze
naar Ànsterdar0. Àlbert in uniÍorrn en nêt gewêêr. Een
geileserteêrdê Duitse soldaat net een koffertje burgerkleren
achtêrop. Lêvênsgêvaarl ij k I Ver na spertijal kwanèn zê bij de
broer en schoonzustêr van Hansje aan in alê Karel du ,lardin-
straat. Albert haal zich in dè eerstê de beste schuilkelder
ongêkleêd ên voelalê zich T{at veiJ.iger in burgerkleren, Iratèr
bleêk clat dê onkleêalpartij weldegelijk aloor buren was opgê-
nerkt, het risico was voor dê Íamilie tê groot dus noesten
ze weêr vertrekken. Na eên daglang op straat te hebben rond
gèlopên ln de hoop een schuiladres te vinalen. klranen ze uit-
ei-nilelijk terecht bij een allêenstaandê danê in dê Johannes
Verhulststraat. Ze dedên zich voor a1s vluchtelingen uit
Àrnhen alr.e geen lêgitinatiêpapi.eren neêr hatlalen. 0n zijn
Durtsè accent niet te verraden was de mannelijke vluchteling
ston, hij kon al-leen horên naar ni.êt pratên. De taal was
niêt hêt enj.ge rj-sÍco, een andêr gevaar school in "de stille
gêtuigen": Dui"tse legerschoenen, Maar ja, ïaar haalale je
burgerschoenen vandaan?
Een angstigê pêriodê vólgdê, want hêt was volstrekt niet
duidelijk van welke signatuur cle hospita was. Bêtroulíbaar,
niet bêtrouwbaaÊ? Ze nanên geen risj-co en praattên zo nin
nogêlj.jk net haar. Ze betaalden karnêrhuur en Hansje dee<l
bovenilien het huishouden. Dat ging zo door tot in decenber.
Toên hon Hans3e de huishoudrng niet nêer doen, ze was



zwanger en vêrwachtte haar kind in januarí. Ze verhuisden
naar een kaner in dê van Eeghenstraat. Hansje ïerd opgenonen
in het lrilhelnina Gasthuis en bracht, op 3 januari 45, een
gezonde alochter ter wereld. Hansje wêrd onder haar eigên
naam gêregistreerd onalat ze zogenaand êen ongehultde noeder
vías. Àlbert kïan op bêzoêk als haar broer. Pas na alê oorlog
kon hêt kind de naan van de vader kri3gen. Inmiddels haclden
zè kènnis genaakt ïnet een faÍnilie uj.t Haarlen met wie ze sa-
nen naar de radio luisterden, voornanelijk BBc. ÀIbert vas
nog steeds ston, luisterde ên zweeg. Sanen met de Haarlense
kennissen en anderè Hollanalêrs strooptën ze 's avonds vêr-
laten schuilkelders af op zoek naar bruj-kbaar brandhout, dat
kon dÍenen als ruiLnrddel voor eten, voornamêlijk suiker-
bieten. die ze rauw opaten. Het rêstant van ale suikerbietên
r,rêril ïeer gerui.lil voor babyspullen ên zo hield men elkaar in
leven. A1 snel wêrd bêkend dat het onderduikadres hiet bê-
troulrbaar was, dus moêsten ze weer verhuizerr. Ze blevên 1n
dêzetfdê straat naar aan hêt andêre êind, dicht bj.j hêt
vontlelpark. lÍiddên in de nacht, net de baby in de reiswiag
tussen hen in, en een handjê vo1 spullên, vertrokkên ze nàar
het nieuwe adrês. Via via kwanen ze in contact net verzets-
mensen. Diê vertrouïdên hun niet, naar ook elkaar niet ên
hadden geen belangstelling voor eên Dults gewêer of een
Duits uniforn. Langer bewaren was te gevaarJ-ijk. Dus haaldên
ze al1es uit de tijalelijke bergplaats ondêr ale vLoer vandaan
en hebben 't op een donkere februariavond in het vondelpark
begravên.
Hansje fiêtste sons naar Baarn, waar ze bij bekenden nog
eten kon krj,jgen. Haar al snel kreeg ze de boodschap dat het
vêel tê gevaarlijk voor haar was on zÍch in h€t dorp tê ïêr-
tonèn. overal werd naar haar uitgekeken. zë noest ïooral
wegblijven en niet Ínêêr têrug konên tot de oorlLrg voorbrj
was. I'laar, ja, hoe lang zou dat nog duren? op haar laatsie
voedseltocht had zê voor nan en kind pap êlr vleês nèè tèrrtg
gebracht. Helaas aL1êên de pap kon ze nee naar huis brengên.
Het vlees werd bij Dienên door een Duitser en een NsB-er iD
beslag genonen. Tachtig km fietsen voor een potje pap, Dié
avond heeft llansje gehuild, heel erg gehuild. Albert
probeerde haar te troostên, naar hoe troost je iemand die
ontroostbaar is.
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Bonnên voor etên had ze weL, a1s ongehuwd noeder had ze
zelfs recht op een extra rantsoên, naar tê krijgen vas er
nj.ets. De winkels varen leeg.
Eindêt1jk, êindelijk was het mei en Nêderland wêrd bêvrijd.
Voedsel droppings als nanna uit dê heÍnell Bonnen konden
ingeruild voor eten, echt êtên. À11êen Albert Ieed zo erg
aan hongêroedeenr dat hij belenaal geen etên verdragên kon.
l,Iat een feèstmaal van brood. botêr en kaas had moeten wor-
den. verd bijna een drana. I'laar dat r.ras niêt het enrge
drana: de nelkboer en de groentenan waar zê zo lang ên zo
aardig contact inêê hadden gehail, bleken NSB-èrs, ale huurbaas
was des duivels ondat hij êen Duitsêr geherbergd had:

heri i lr irr't t i e nnrr vêêt sÀ^v 1 r+^huou 9cwc Lc!,
bêtalen". Blijven kon dus niet meer.
Van de van Eeghenstraat verhuj,sdên ze naar de Van Baerle-
straat. Daar Hootrdê eên arts die bêtrokken Íías bij het
verzet en dr.e eterr kon ?erzorgen voor de baby. Het as dan
riel vrede, maar feèst was het nog steeds niet voor dê
P I'rr. t Lês:
Alb€rt Pluntke meldde zj-ch meteen bij de Nederlandse
autorlt€itLn en werd veggcvoerd naar een opvangkanp ín
Yliuiden waar hil en nog vêel neer Duitsers, achter prikkel-
draad inoêst afwachten wat êr vêrdêr ovêr hem bêslist zou
wordên. HÊt lukte hem zrjn vrouw een brrefje te sturên lraar
nrl nas en híj vroeg haar cp de Íiets's morgêns vroeg naar
yrnuiden te konen on hen, op te ha]en. Dat heeft ze gedaan. De
tuurïrouir pastê op dè baby. Mêi Àlbcrt achterop is Hansje
:)Àar Amstêrdam terug gefietst. Daar dreigde al weer gevaàr,
nu door verraad va[ Durtsê ziid.ê.

,J rd -- -.i ih ,4 iah -i háa rrrÁ hêi d- rr.L!' ^hfllr qsu p<Íclr ud.gsrl zrJrr ...- - -c ldpJ qu

hurr schamelc b.zittlngen op de boot naar llilversuïi gestapt.
\Iàn gi l?Èrê1rm zi rn za nr:1' Rrern dê'].ln.,n
Brl ,.'r]'endËn vonden ze eên gastvrlJ onthaal. ze kregen zelfs
ein paar nieurre spullen voor zlchzelf en het kÍndje. L,ater
vonden zë zê]fstandigê hursvestíng, Albert kreeg vrijwel
neteeir werk in z'n oude vak, de bour. voor het êerst ín tweê
jaar huwelijk hadden ze een êigen plekje.
f,iat heeft hen al Cie jaren moed en kracht gêgevÉn om door te
gaaD?
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Mw Pluntke verwíjst naar psalm 103:2 "Loof tlê Here nijn
zieI, en vêrgeet geen van zijn wèldaden".
I'let haar fanilie 1s hêt uitêinalelijk ook ne1 weer Ín orde
gekouren, toen nên begreep dat het geen vluchtíge affaire
ïas, naar een serieuze keuze ilie eên zwarê toL had geëist.
Als Hr Pluntke gevraagd wordt of hij vêrdêr gêen moêi.líjk-
hedên heeft ondervonden net de autoritêiten, laat hij een
bríef zíen aan "Ílet Beheêrsinstituut" waarin driê-en-twintig
Baarnaars verklarên dat Hr Pluntke niêt als nazi bêkend
stond, in 1944 uit het leger deserteêrdê. d.e Nederlandse
bevolking heeÍt gêholpen en sabotage heeft gèplêegd tegen de
Dui.t se bèzêtter,
Het ahtnoord op dê briet }uiddê dat hij verder "onqenoeíd
gê1aten zou word.ën".
Een periode van jarenlangê angst was eindelijk voorbij, hêt
nornale leïen kon beginnen. onlangs vierden Albert en Hansje
Pluntkê hun 47-j arig huwelijk.

op 4,5, en 6 nei hield de Hístorischê Kring Baerne êên
expositie ovêr de bevrijding ín nei 1945. ook de IIr en liÍw

PluntkË bebben de têntoonstêl1ing bezocht. IIun herinneringen
aan diê tijd hebben wij bovènstaand weergegêven.
De Redactie dankt' hen voor dit intêrviêï.

Riet Uileuran.



HONDERD JAAR ZIEKENVERPLEGING IN BÀARN

Van toen,nu en de toekomst.
À1s je in de geschiedenis van de ziekenverpleging
duikt kun je constateren dat het verzorgen en
verplegen van zieken anders is geworden.
Vroeger was de inrichting van de plaats waar men
zieken verzorgde en verpleegde heel bescheiden.
Is de zuster van vroeger ook zo veranderd?
Kijkt u maar hoe het begon in Baarn: zuster
Boissevain stelde haar huis aan de Íleteringstraat
beschikbèar als uitleenmagazi jn van verpleegartike-
Ien.Zij was diakones van de Ned.Hervormde gemeente
en was belangeloos jn dienst getreden van de
Verenigingi van Ziekenverpleging.Deze vereniging
grerd opgericht op 14 november 1890 en had als doel
het gratis verstrekken van wijkverpleginq en
versterkende middelen, Maar al qaugr lras er behoefte
aan verpleging van patienten die niet meer thuis
konden blijven. De eerste bedden werden dan ook in'het huis van Zuster Boissevain geplaètst. En zoals
het nu gaat ging het toen ook: de behoefte groeide
en een bescheiden ziekenhuis werd in 1899 geopend.
Koningin ÈI[na gaf gratis grond èan de Pekinglaan,
nu Torenlaan, en zo begint de legendarische
geschiedenis van een ziekenhuÍs in Bêarn. Víant nu
honderd jaar làter mag Baarn zijn ziekenhuis
behouden en zel fs uitbreiden.
Weet u nog lraaraan dit ziekenhuis zijn naam te
danken heèft? YíeInu'
Er lras eens een !íaarschalk in Eemland en omdat hij
in de poldèr geen brand-en t immerhout had, mocht
hij gebruik maken van het bos waar nu het zieken-
huis staat. Zo ontstond het Maárscha lkerbos . Het
ambt van ltaarschalk werd in de Franse tijd
afgieschaft. Het bos nerd staatsdomein en Iater aèn
de Prins van Oranje afgestaan. De PrinÉ heeft het
verkocht aan de familie IJsendijk. Mej. IJsendijk
haeft op 3 november 1919 hêt bos geschonken aan de
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gemeente. SoÍnmigen beweren dat dit bos nog steeds
"Het bos van lJsendijk" heet.
Ik lril het nu I iever hebben over de verpleging, de
beroepsgroep die mij zeer aanspreekt over toen en
nu, omdat ik er nu middenin sta.
Vroeger werkte de 'zuster'twaalf uur per dag en
Trerd 's nachls nog uit bed gehaald om te assisteren
bij een operatie of omdat een patient juist jou aan
zijn bed wilde hêbbèn. Dat was toen heel gewoon, aI
had je 's avonds laat gewerkt de volgende dag was
het vreer vroeg uit de veren. Daar zou je tegenwoor-
dig niet meêr mee hoeven aankomen. Tussen een late
dienst en een dagdienst moet minstens acht uur
verschÍ1 zitten. Je wàs vroeger alles tegelijk: Je
deed aan maatschappelijk werk,aan houdingi en
bêr.reg:ing, zorgde voor afleiding, stond patienten
bij in hun geestelijke nood, je deed huishoudeiijk
werk en je sleep injectienaalden bij als ze stomp
graren geyrorden,Ziekenverpleging \{as een roeping ên
paste in die periode jn het patroon van de lief-
dadigheid. In die tijd werd het verplegen ook zeer
aangeprezen als een prachtige voorbereidingt op het
huwelijk. En trouwde een verpleegster niet, dan had
zij toch vte I de op een na. beste keus, een citaat:
"Naast het moederschap is er geen enkele werkkring
in onze maalschappij op te noemen eraarvoor de vrou$t
krachtens aanleg en overgeerfde eigenschappen zo
uitnemend past a1s die van pleegzuster", Ja, ja en
dat zonder diploma,men leerde van elkaar en men
deelde de opvatting dal aanleg beiangrijker was dan
het verwerven van deskundigheid. Ííerd er een
opleidíng gegeven,dan bestond deze voor een deel
uit qodsdi enst lêssen; het kwam vooral aan op een
goed hart en een praktische aanleg, Het ziekenhuis
aan de Torenlaan had omdat het zo klein was, geen
erkende opleiding. Dit zou nog duren tot de
uitbreiding van 128 bedden in 1956. Voor die tijd
meldden meisjes zich wel aan. Zij werkten dan drie
jaar ln Baarn €n een jaar in het ziekenhuis te
Zeist, ríaar zij hun diploma haalden.
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Menigeen die op de Torenlaan gewerkt heeft, kan zo
zijn êigen verhèa1 vertel ien. Een pas begonnen
leerlingverpleegkundigre die iemand in een etitte jas
zag aènkomen en een goede beurt wilde maken zeir
"Goedemorgen dokter". De man glimlachte maar zei
niets terug,waarop een oudere verpleegkundiqe
antwoordde: "Het is de schi lder". De leerling
woonde intern en na 2300 uur ging de deur op slot.
Jë moest je melden bij het nachthoofd. Deze schreef
je naam en de tijd van binnenkomst in het nachtrap-
nnri 'q M.rr.rênq las de direktrice als eerste het
rèpport en dan kon je op het matje komen voor een
verklaring. U kunt zich voorstel len; een oplossing
was snel voor handen; gewoon op het raam tikken van
een col legia en dan werd je wel binnengelaten. Pas
als je gediplomeerd Íras, iag de vrijheid open. Dan
mocht je op kamers wonen. Tegenwoordig is het heel
gevroon dat je als ieèrling van achttien jaar op
kamers gaat sronen. Ook heel gewoon is de witte jurk

of een broekpak.
|)rl- io
kledinq aIs een
blauwe ruit jes
ir rrk
ê^h.\rt nl rrc 'ncf I

kousen en dege I i jke
witte schoenen
maa<{- rt rr nan i c

niet meer voor te
stel len.Na 195 2 is
er veel veranderd
nn rlo Tnranl eln
De ujtbreiding van
ziekenkamers, de
nieugre rontgenaf
del ing in 1957, in
1959 een k i ndera f
de I ing, in 1961 een
nlr.'i I inan rrnnr
lnEern perso-

neel,een uitbreiding van de poiikliniek in 1967.
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Ook de plannen voor een nieuw ziekenhuis vordêrden.
Menigeen za1 aan de Torenlaan terugdenken als aan
oude gangen met granieten vloeren, zalen waar
teveel patienten lagen of kamertjes te klein voor
een patient. Menigeen zal eraan terugdenken hoe er
begonnen is in !972 in het Maarschalksbos en nu in
1991 staat er weer een uitbreiding voor de deur,
Tijdens deze plannen voor vernieuwen en uitbreiden
ben ik een aantal jaren geleden gestart. Nu ik dÍt
stukje bjjna af heb,merk ik dat er veel veranderd
is. De opvattingen over 'het zuster zijn' rond de
eeuwwisseling en de opvattingen nu. Er is niet meer
de onvoorwaarde I i jke toegrijding, geen tr'raalf uur
per dag werken ,niet belangeloos in dienst zijn, u
en ik, vri j zi jn al lemaal mondigier geworden. VJat
zou u verlrachten als u in het ziekenhuis kwam. Eên
goede arts, maar toch ook een qoede verpleeg-
kundiqe? Zou u niet het Iiefst willen vertel len aan
de verpleegkundige hoe u verzorgd zou willen
worden? De kleinschaligheid van dit ziekenhuis
leent zich daarvoor. Je hoeft je noch als patient
noch als werker een nurnmer te voelen. De afdel ingen
in Maarschalksbos zijn relatief gezien klein en
wij, verpi èegkundigeh, hebben de organisatie van de
afdeling zo ingericht dat dezelfde verpleegkun-
dige steeds dezelfde groep patienten verpleegt.
Víi j leren u daardoor goed kennen en kunnen inspelen
op uw behoeften zoals u verwacht. Dat is een
belangrijke verandering. Dat weet ik uit ervaring,
$rant ik ken ook nog grote zalen waar je met twee of
drie verp l eegkundigen voor stond. Die situatie kunje niet echt klientvriendel íjk noemen. Toch is het
niet altijd even makkel ijk: ook in lr[aars cha I ksbos
zit de verpleging niet ruim in zijn jasje. Ik ben
in ieder geval blij dat ik in dit ziekenhuis werk
en dat Baarn dit ziekenhuis houdt. U ook?

Tineke Biemans



IN EEN BÀARNSE VILLÀ HINGEN SCHILDERIJEN VÀN MONET

HET VERHAAL VÀN EEN HUIS EN ZIJN BEWONERS

Een schi lderij .van de Franse impress i oni st i sche
schilder Claude Monet, dat drie jaar qeleden op een
Londense veiling 13,5 miljoen gulden opbracht, is
vroeger in het bezit gegreest van een Baarnse
verzamelaar die aan de Prinses Marielaan woonde. De
ontdekking dat een zo belangrijk kunstwerk in een
Baarnse vilIa heeft gehangen, gaf aanleiding tot
naspeuringen naar dat schilderij,de Baarnse
eigenaar en diens woning. Het huis, dat nog steeds
bestaat, bleek een intêressante geschiedenis te
hebben. Maar nu eerst het verhaal van het schil-
derij. Het gaat om het werk La Maison Bleue.

* -:' '_ --- '.j
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Claude Monet, die leefde van L840 tot 1926, heeft
op eenendert i gjar i gre leef t j. jd in Zaandam dit
schilderij gemaakt. De kunstenaar r.7as in september
1870, bij het uitbreken van de Frans-Pru i s i sche
oorlog, met zjjn vrouw Camille en zijn zoontje
Jean, van Parijs naar Londen getrokken, vanwaar hij
begin juni l-871 naar Nederland reisde, om zich in
Zaandam te vêstigen. In Zaandam heeft hij in het
voorjaar en de zomer van 1871 vier maanden gelo-
geerd in Hotel de Beurs en in die periode heeft hij
drieentwintig schilderijen gemaakt.. Tot die werken
hoort Het Blauwe Huis, een afbeelding van het huis
Hogendijk 78 aan de Voorzaan. (Het. huis is nog terug
te vinden, maar de hele situatie is sterk verèn-
derd).l[onet toont op dit schilderij zijn vrouw
CamilIe en zijn zoontjê Jean en een onbekende
dame.Heel mooi is het contrast van het blaugt
geverfde huis met de groene bomen ernaast en de
geelbruine weg ervoor. Monet heeft het altijd ais
een van zijn beste srerken beschouvrd. Het schilderij
werd in april 1872 voor 300 frank door de Parijse
kunsthandel Durand-Ruel van Monet giekocht. Durand-
Ruel verkocht het korte tijd later aan de verzame-
laar Ernest Hoschede, die het in 1874 op een
veiling bracht, vraèr het voor 405 frank het
eigendom werd van de verzamelaar Etienne Baudry, In
1893 kwam het terug bij de kunsthandel Durand,/Ruel,
vraar het tot ongeveer 1938 bleef. Het is een feit
dat in de zomer van 1938 Het Blauwe Huis in het
bezit r,ras van de heer l{arie-Paul Voute. die aan de
Prinses Màrielaan in Baarn woonde. Dat staaL
namel ijk in de catalogus van een tentoonstel I ing
die in de zomer van 1938 in het Àmsterdamse
Stedelijk Museum !^rerd gehouden. ïn die catalogus
van Honderd iaar Franse kunét is als eigenaar van
het schilderij vermeld: "M.P.Voute, Baarn". Ííanneer
het door de heer Voute of diens erfgenamen is
verkocht. is niet bekend.maar het komt in het bezit
van de Amerikaan Wilhelm Weinberg en in 1957 van de
Londense kunsthandel Marlborouqh Fine Àrt.



19

De volgênde eigenares, Lady SaIomon, brengt het
schi lderij in een veiling van Christie's in Londen.
Het brengt daar 27 juni 1988 het enorme bedrag' op
van L 3.850.000, dat wiI zeggen ongeveer dertienen-
half miljoen gulden. Het is op dat moment het
hoogste bedrag dat ooit voor een Monet werd
betaald. De naam van degene die het schilderij Ín
1988 heeft verworven is door het veilinghuis niet
bekend gemaakt. Intussen werd het schi lderij
gereproduceerd Ín de catalogus van de tentoonstel
ling Monet in Hol land die in 1986 in het Amster-
damse Van Gogh museum werd gehouden. Het werk Fàs
niet op de expositie,en in de catalogus staat
"verbl ijfplaats onbekend". Twee jaar later komt het
dus op de Londense veiling te voorschijn.
De Baarnse col lectioneur M.P.Voute verwierf in dejaren dertig nog een ander schilderij van Monet;
Bloembol lenvelden en molens bij Rijnsburq,dat nu in
het bezit is van de Rijksdienst Beeldende Kunst in
Den Haag, die het in bruikleen heeft gegeven èèn
het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit schilderij
werd door Monet in 1886, tijdens een kort verbiijf
in Nederland geschilderd. Deze situatie met de
molen "Dè Hoop doet Leven",het Oegstgreesterkanaa I
en de Àlmonder.reg is nog goed te herkennen, zoals
blijkt uit een foto die ik in 1986 maakte, exact
honderd jaar nadat Monet zijn schilderij vervaar-
digde. Die foto is in de catalogus Monet in Hol land
opgenomen. Naar verluidt vraren in de verzamel ing
van M.P.Voute ook werken van Gauguin, Fantin
Latour,Jongkind en anderen.
Vlie vtas Marie PauI Voute?
Het opschrift op het fami i iegraf op het Baarnse
kerkhof aan.de Wijkamplaan vermeldt,dat hij geboren
werd op 1 december 1882 en dat hij,73 jaar oud, op
23 oktober 1955 is overleden.
Voute was "koopman in ïndische producten". Hij was
vanaf 1932 dircteur van de importmaatschapp i j van
Indische producten N.V.MirandoIle Voute en Co. in
Àmsterdam, een firma die door zijn vader,
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li[.P.Voute,ln 1887 was gesticht. De firma hield zich
beziq met "cultuurzaken en met den importhandel in
Nederland en Europa van Indische Producten".
onze M.P.Voute, junior die in semarang (Java) werd
geboren, kwam a1 op negentiènjarige leeftíjd in de
zaak van zijn vader,waar hij op het Àmsterdamse
hoofdkantoor en later ok in het buitenland lterkzaam
is geweest. AIs directeur van de zaak,. sinds de
jaren dertig, vrès hij tevens commissaris van
verscheídene bankinstel i ingen, stoomvèart-, assuran-
tie-en cu l tuurmaats chapp i jen . Hij was ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
Àis kunstkenner en verzamelaar was hij vice-
president van de Vereniging Rembrandt.
Op 6 maart 1907 trouwde Marie Paul Voute in Baarn
met Carol inè Louise Taletta Adrienne Holtzman
(1886-1966).
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Hun huis aèn de Prinses Marielaan had indertijd het
huisnummer 5 en het is nu nummer 13, Door die
verandering in de numering heeft het enige moeite
gekost het huis terug te vinden, maar die inspan-
ning werd beloond met de ervaring dat de bijna
honderd jaar oude villa er nog prachtig uitzÍet,
omringd door een goed verzorgde parkachtige tuin.
De tegenwoordige eigenaar Ir. C.À.Doets, heeft mij
waardevolle gegevens verstrekt over de geschiedenis
van zijn huis: Villa Silva.
Villa 5ilva is omstreeks 1892 gebouwd door de
qiemeentearch i tect J.D.F.van der Veen, die in 1891
Huize Peking hèd opgeleverd. Opdrachtgever voor
Huize Silva was Jhr . Dr . J . !{. H . Rutgers van Rozenburg,
die later van 1909 tot 1916 wethouder van ondenri js
is geweest en van 1916 tot L923 burgemêester van
Baarn. (ÀIs burgemeester was hÍj de opvolger van
F.F.baron d'Aulnis de Bouroui I I en de voorltaneJer
van Jhr. Dr.G. J.van Reenen).
Rutgers van Rozenburg heeft tweeenveertig jaar, van
1892 tot 1934, in Huize Silva qewoond.
Het terrein waarop tegen het einde vèn de vorige
eeuw zijn huis werd gebou\íd was het eigendom
geweest van Prins Hendrik (tA2O-tA79), zoon van
koning Íilillem 11 en broer van Willem Ill, Hendrik
de Zeevaarder, zoals hij later genoemd vrerd, heeft
inderti jd op Soestdijk gewoond.
In 1910 kocht Jhr.Rutger van Rozenburg aan de
hlestkant van zijn erf er een strook grond bij voor
de bouw van een "automobielenbergplaats", zoals een
garage toen kennel ijk genoemd werd. Hij was de
eigenaar van een Daimler. In 1919 en 1920 is het
huis uitgebreid met een serre, een bjjkeuken en
meer kelderruirnte. Na de familie Rutgers van
Rozenburg was het de familie Voute die het huis
bewoonde. Villa Silva kreeg toen de naam Het
!{esterl icht. Het huis werd op L december L934
aangekocht door mevrouw Carolina Louisa Taletta
Àdrienne Voute-HoIzman, de echtgenote van de
bovengenoemde koopman in Indische producten en
sch i l deri jenverzame l aar .



De familie Voute heeft gedurende tweeendertig jaar
in het huis gewoond, tot het overlijden van mevrouw
Voute-Holzman op 28 januari 1966. Op 16 januari
1968 werd het huis door de erven -Voute verkocht
aan de heer A.Teeuw, makel.aar te Amslerdam, die er
nog geen drie jaar heef t gev'7oond,
Het huis $rerd op 31 augustus 1970 gekocht door
Ir.C.A.Doets, dÍe er Ín december van dat jaar kwam
te wonen met zijn echtgenote, mevrouvt J.Doets-van
Daalen. het huis heeft nu weer de oorsprqnkelijke
naam Si lva.
De heer Doets, civiel ingenieur, nu gepensioneeerd,
vrès laatstelijk coordinator n i eultbou!.t van de
academische ziekenhuizen en eerder gedelegeerd
directeur van de v.U., de Amsterdamse Vrije
Universiteit. Indertijd was hij ondermeer directeur
van de Glasfabriek Leerdam en na de bevrijding is
hij enige tijd burgemeester van Deventer geereest.
Prinses Marielaan 13, Huize Silva, is een van die
fraaie negentiende eeuvrse Baarnse huizen,die nogi in
goedê staat zijn. Nu deze villa's uit de Belle
Epoque de een na de ander norden afgebroken, moeten
we heel zuinig zijn op !'ra t er nog over is aan
herinneringen aan die bloeitijd van Baarn na de
aanleg van de spoorlijn naar Amsterdam. Fijn dat er
nog mensen zijn met historisch besef als het
echtpaar Doets, die zo'n huis conserveren en
opknappen en die het met líefde bewonen.

H . Bronkhorst

-Catalogus: Honderd Jaar Franse Kunst . Tentoonpte I -
ling in het Stedelijk museum van Àmsterdam, Zomer
1938.

-Catalogus Veiling Christie's in Londen. 27 iuni
1988.

-Monet in Hol land, Amsterdam, 1986.
-T.Pluim: UIt de geschiedenis van Baarn, Baarn
t975.
-Baerne, Tijdschrift van de Historische Kring. Ons
Gemeentehuis. 10e jaargang no.3, september 1986,
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