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VAN DE REDÁKTID

ïn dit decembernurnmer schenken we aandactrt aan êen aantal
onderwerpen, die ons gedurende de laatste maandên nogal hebbên
bezlg gehouden.
Zo was er bijvoorbeeld de Historische Markt op 2 nov. j.1.,
waarvoor een groot aantal leden van de H.K.B. zich volledig
treef t ingezet.
Een nabesctrouwing is dus zeker op zLjn plaats
Den reproduktie wan een kaart uit 1720, die op de Historiscl-.e
Mafkt tê koop was, was de onverwactrte aanleiding voor een
tweede artikel.
Archiefmateriaal ult de nalatenschap van Dr. Astro
verschafte ons verdêr diverse interessantê gegevens, waaruit
we ook in de toèkomst nog kunnên putten.
En de rest van de copy werd eigenlijk verzorgd door onze
êl-gen Ieden, zoale Mevr. Mohr, die zo welwillend ïras
toestemming te geven voo? het afdrukkên wan de door Ïraar
gehouden lez ing.
Natuur].ijk kunnen we altijd nog meer copy gebrul-ken of
nissctrien trebt u ide6ën, rraarmee de redaktie haar voordeel
kan doen.
Sctrroomt u dan niet om het ons te Laten lreten.
I{l- j zorgen voor pLaatsing in eetl voLgend nunmer.
Een nummer dat biJzonder gaat worden, al- was ltet al"l-een maar
omdat rrBaernert vanaf 1986 een nl-euw gezicht gaat krJ.Jgen.
Iloe ons blad er precies uit gaat zien, bli-jft nog een
verrassing. Uij wensen tot s].ot alle ].ezers van Baerne
prettige feestdagen en een zonnig 1986 toe.
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HISTORISCHE MARKT I{IAS SPANNEND EN GEZELLIG

Met een nettobedrag van rui-m Í 45OOr-- is de HistoriCche
Markt van Baerne afges].otên en Ïret bestuur is blij met dle
opbrengs t .
Dat geld gaat naar het fonds voor aanliopen van de
Oudhe idkamêr .
Maar de Historische markt, die een traditie. begi-nt te
worden, vordt niêt alleen opgezet om de kas te spekken.
Het is ook een geze].lige ontmoetingsbijeenkomst van n€nsen
díe van oude sp-.tlen houden.
Een gelegenheid waarbij steeds weer treel wat te beleven va].t.
De markt, dle op zaterdag 2 november in dè Waldheim-mavo
aan de Vondellaan werd getrouden, treeft ook deze keer, Íret
aIs tÍ'ee jaar geleden, bijgedragen tot de onderlinge
kameraadschap in de Historische Kring en dj-e kring heeft
zich naar buiten weer eens goed gemanifesteerd.
De bestuursLeden en andere actieve leden hebben zích danig
geweerd om deze markt tót een succes te maken

Er i's enorm veel werk verzet bij de
opboul,r van deze markt en op de dag
do verkoop op zich genomen.
Daarna j-s door a1 die enthousiaste vrijwilligers
netjes opgeruimd en afgewikkeld.
Bezoekers zu]-len nauwe]-ijks een vermoeden hebben
wat er aLlemaal aar! zo rn markt vastzit.
Het bestuur heeft de medewerkers in een hartèlijk en
persoonlij.k êchrijven bedankt. en hier. mag dan wordên gezegdr.,"
dat de leden 9p. hun beurt. grote. waardering hebber.I voor wat
gedaan rnro{d-t 4o-or. dle bestuursLedens .mevrou\^Í Bêp Grootendonst,
de onwermoeibêre. .en a1 t.i jd ins.pl-rerende - hraarnenlend-voorz:itter ;
Evert ván 4gL'..$!eeg, de perurj.ngmeestêr die.ironderen doet met -

onze beperkte kas en die zo secuur met onze financl-ën omgaat;
en Bart Braat, de ljverige en steeds ge intere s s *erde.
secretaris.
In dit vè:isLag moetên niet zoveeL namen worden genoemd, want
tret werk vail de een is niet belangrijker dan dat van de andêr,
maar dít drieta]. moet r^rel werme]-d.

Op die zaterdai was het s|morgens een dfrrkte van be].ang,
mlsschien ook omdat som1nige men.sen begrepen dat de mooiste
of aard.igste dingen e het eênstè uit zijí.
Later in de m1ddag nam de be1angste1ling wat af, maar ovéi
de hele dag genomen was. tret een genoeglijke drukte.

59s:!Ple!ss
Een van de meest interessante kramen vas d.ie nlet oude boeken
en prenten.
Daar waren verke1ijk hêe1 bijzondere antiquariscfre objecten.
Enkele notitJ-es van wat er voor de J.ieftrebber. te genieten
viel: @ van ongeveer 17.10 met honderd
prenten en gravures; een ander kostbaar werk; plp@!g.1!

at

voorbereidi-ng en de
zelf hebben weel mensen

de markt

gêhad van

Nu voor. een aroot deel voor de eerstcmaal inrt Licht seseevên.
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MDCCLVIII, dus 1fJ8.
En dan. nog3 @ met 15O kopergrawures
uit 1743,
Tenslotte trokken ook veel aandactrtl dê grarrure s uit dê
werken van Jacob Cats.
Door deze stand kreeg onze markt niveau en dat gold ook
voor de stand met antiek en brocante.
Daar was imrners Ctrinees porseJ-ei.n van tien eeuwen oud
en andere Chinese keramiek uit de veertiende en vijftiende
e euw.
Je zag er achttiende eeuws Boerendelft, interessante
eêuwenoude tege]-s etl nog veel rfleer boeiende voorwerpen.
Het goed.e niveau van deze markt werd tevens bepaal-d d,oor
de afdel.i.ng prê-historische vondsben uj-t Grand Prêssigny
( Midden-I'rankrijk ) en elders 3 vuurstenen werktuigen van
minstens vierduizend jaar geleden, een fragment van een
mammoettrot en fossieJ.e sponzen.
fn die zelfde hoek waren er voor f-iefhebbers wan oud zilwer
mooie lepe1tJes en andere voorwerpen, waaronder een
schouÍrburgspiorure t j e dat door iederèen bekeken moest worden.
Een kraam rnet treel fijne ko s tbaarlr.eden.

9g3sJ:: s1! e:q3c'
Dan mag trier worden vermeld: de afdeling Oranjehuis met
heel veel boekên, ansichtkaarten, tijdsctrriften, albums en
platen.
Hj-er viel te noteren!rrHet gebed des volks woor zljn
vorstenluisfr van Dr. J.H.Gunnlng Jtízn uit 1)J6i
rtHerinn

r se1esenl.
en ; "Vi.ift

denkbo ek n}I n
bíleum van H M.Koninsin Wilhelmina op 31 ausustus 19481t

Dn voor maar een paar gulden kon je er neenemens een heeJ.
mooi Herinnerings-aLbum, bij líi].helraina t s veertigjarig
regêrj.ngsjubileum J-n 1!18, met fraaie fotors.
(Zevenenweertig jaar geleden maakten ze keuriÍi clrukwerk
met uitstekende foto-illustraties. Die kwaliteit wordt
tegenwoordig vaak niet gehaald).
Tenslotte waren er in die kraam nog veel aardige trerinner-
ingen aan de tegenwoordige koninklijke faniJ-ie;rrPrinses lleatrix trouwttt i tt tt
tt@tt;entt@
Voll enhoverr .
Dlerbare zaken voor vetzamela.ars die een Oranje-col]-ectie
opbouwen en voor anderen met bijzondere belangstelling voor
de geschiedenis van ons Koningstruis.
Versierde kaarsen
Voor deze markt vraren door Kringlederr mooie bloemstukjes
gemaakt in verrassend harmonisctre kleurschakeringen, alsook
kaarsen met prachtige bloenversieringen.
Hulde voor ditkreatieve werk !

Daar tegeàovei stond een kraam met prentenboeken, puzzlesr..
lotto en andere Êpe1].etjes, terwl-Jl .g.ok poppeq rrerden verkocht.
Er was een tombola: kinderen konden kleine prijsjes winnen,
en er was..de kraam met onze nooie wenskaarten:
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van de oude brug over de. Eem( een magnifi-eke reproduktie),
van Grcieneveld en wan Soestclijk.
Kaarten uaar we straks met Kerstnis en Nieuwjaar vrienden
l-n binnen- en buiten]"and mêe kunnen verrassen.
(trtog te koop bj-j de Historische Kring).

Y::5e9::elPeP:
Tenslotte danc de stand met boeken, die voor deze markt door
KrirrgJ.eden en anderen voor de verkoop waren afgestaan, en
waar veel bi.jzondere werkeri te Zieri ïeiiëp, .aÍé. eèn co1leètie
oude Verkade-albums over de na tuur en l" et Nederlandse
landschap gêschreven door dr.Jac.P. Thij.sse en voorzien van
plaatjes door Jan VoermaÍr, L. t{enckebactr en Jac Koeman.
Boeken van voor de oorlog.
Voor de ouderen onder ons werken vo1 nostalgie: het spannende
monent bij het aanbreken van de ontbijtkoek om te zign wat
voor een plaatje er bíj zat.

De Tweede Historis:tre nrkt in cle gescfriedenis. van Baerne
tras opnj-eurr een spannende en,vrolijke gebeurtenis..
'We zien a1 weer uit naaÍ de volgende markt.

Hans Bronkhorst :

o-o-o-o

VAN 'T EËN KÓMT HET ANDER

Om eerlijk te zijn...uit6esproken leuk vonCen onzê bestuurs-
leden. .h-e't.. Sll' n1.et, dat zi j. mi.dden in de drukte 'voor en rond
de Historische Markt om dè'haVerklap rrrerden gebeld.door: .werk- ...
àemers van de firma Bosch en Keirnirig.
Deze firma trad kennelijk een quiz georganj.seerd onder het
personeel en één van de vragen betrof het kanaal van
Utrecht via de Eem naar de Zaíderzee, d.at noolt tot stand.
gekomen is.
Al1emaa1 kennen we de practrti€iê'kaart van het pla vanr 1720
(hangt aan de wand in onze kelclerruimte) en al1emaa1 weten
we we1 iets van de toenmalige windhándel.
Maar wie was nu de ontrrerper varl het piein respectiefelijk
mêt een modern woord projectontlÍj-kkelaar?.

. Achtêraf hebben we onderling ook gelachen om de verschj-l'lénde
manieren, waarop we benaderd verden.
Uiterst vriendelijk en bescheiden veelal, maar ook gewichtÍg
zoEils die meneer. dj.e d.oor een bestuurslid van de Historische
Krlng Bunsóhoten naar ons was verÍrezen i.v.m. een script1e !,
die hij moest maken over tret kanaal .
Hoe dan ook ... als je máar vaak genoeg dezelfde vraag hoort
kun je tenslotte niet'na1aten er toch eens in te duiken en
in elk geval voor jezé1f alles eens op een rijtje te zetten,
voo1'al omdat je weet, dat er dlverse plannen geweest zijn.
A1s je .dan begint met irr het Rijksarchief in Utrecttt uit
te zoeken welke kaarten er van het geprojecteerde kanaal
zijn, l'ordt je daar ietwat vragend veèlbetekenend. aanêekeken.
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Tja, ook daar is men herfraalde1ijk
Bosch en Keunlng.
Maar even 1atêr ben je Bosch en Keuning
en gaat êr een lampje bij je branden als
oudste kaart van de geprojecteerde vaart

gebeld door mensen van

volkomen vergeten
je de eerste en
uit 164 i voor je

namen van de
het Stadts Cingel

zíet .
Je l ees t : rrÀfteykeninge van seekere vaarte wt (uit) de
Stadts-graften van Utfecht tot 1n de Eem ende Zuyder-zee,
sonder den HolLaÍrdschen bodem te raken, aengewesen door den
freere Godert van Rheede, heer van Nederhorst ende .na der
trant door de gecommiteerdens van de Ed:Moc heeren Staten
Slandts van Utrecht enz. rl

Zonder de. Hollandse trodem te raken dus.
Denken Ïre even aan de vele strubbelingen, grensgeschillen
en veenoorlogen met Holland !

Geen wonder, dat de Heren Staten van Utrecht een el-gen
verbinding met de Ztuiderraee rdilden.
Het plan (zie afdruk ) van 164r laat ons de vaart van.Vrees-
wijk over Jutphaas naaÏ' Utrecht zl-en (Vaartsctre Rijn) en
dan ovêr Blauwkapel en Groenekan Langs Pijnenburg en
Soestdijk naar de Dem.
Er zijn di-verse kaarten uit 164 1, allên getekend door
J. Ruisctr, w.or êêI1 profie1-afbeelding, een doorsnede van
de vaart ofwel rrAfteckenin€e van de form van de Nieuwe te
graven Vaert, genomen op de hoochste pJ-aetserr.
Ook van de hand van Ruiscfl ís een iets afwj-jkend pLan,
niet langs Blauwkapel en Groenêkan, maaf' l"angs de Bilt naar
de Vuyrsctre Steectr en verder a1s het eerstc plan, d.r^Í.z.
door de Pijnenburger gflft ofteuel de Praamgracht naar de
Eem .
Op eên kaart van 166O zíen we in feite het eerste plan voor
de t€ graven vaart, ma.ar lezen nu tt@
van een tlaterlosir,ge over den Stj-chtsoÊ Bodemï
Ook rnrateroverlast moet mede een reden zijn geweest bij de
totstandkoming van het plan.
Interessant zijn ook uit 166o tafels met
eigenaars wan de landen rrgelegen tussen
en de Rivire de Eemrr en met afstanden.
Op de bijbehorênde kaart van de terreinen staat
ectrter volgens cen derde richtin8 geprojecteerd,
tussen tret eerste en trreede plan doorgaand.
Een vrljwel Aelijk plan zien we vervolgens in 1675, waarop
de vaart echter a1s een rechte 1íjn r.an Utrecht naar de Eem
getrokken is.
Dan vol8t tret jaar 172Q met de I'Nietr.we en Nette aftelcening
wan de Doorcravin6e die er staat te Geschieclen, beginnende
wan de Stádt Utrecht tot aan Spakenborg in de zuydeÍ Zee etc,tl
De nieuwste en mooiste kaart, nlaar... we schrijven 1J2Q,
het jaar r-aarin de wind- of aktiehandel hoogtij wierde.
Kijken wê in de encyclopedie naar aktiehandel, dan.Iezen we3
.lictietrandel of windhande]- in aandelen van bestaande en
talloze nieuw opgerichte compagniën, ca 17 19 van Parijs'en
Londen naar Nederland overgewaaid.
Op de do1.1e speculatiewoede volgde sne1 de ontnuchteringrr .
Ni-euwe compagniën verrezen als paddêstoelen uit de grond en
koel-en met gouden horens r^rerden de aandeeLhouders in hêt
voorultzicht gesteld, maar ... velen zagen nooit een cent
wan hun geld terug.

de vaart
midden
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TAFEREE,L,
Vertoonende de opkomÍt, voorrgang en ondergang der Aétie;

Bubbel en Windnegotie, in Vraokryk, Engcland; eu

de Nederlrndeo, gepleegt in ded

Jaare MDCCXX.
Zyndc ccn Vcrzaoeling van dlc ilé

CONDITIEN EN PROJECTE
Vru ilc opgeregtc Compagoicn van Áffurrntie , Nlvigtic, Commcrcic, &c.

in Nedcriand, zo wcl dic io gcbruik zyn gebragt, als die door de'
H. Satca vao ccoigc Prorinticn zyo ?cnvorpcu !
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cATEN
als meeée

T-PTAKONS
COMEDIEN EN GEDIGTEN ,

Door veríchcidi LieÍhcbbers uyrgeg€ycn ,. tot befchimpioge ilczci verfociieiykc cn bel - '

drieglvkc Haodcl, varr door lo dir laar, vcrfcbcide Familieo eo Pcrfooocn vac' Èóec cn Lage ftand iyn geruinceid, cn in haar middclcn vcrdorvco , co dc
oiregrc N-egode geitrcár, zo in Vrankryk, Eogcland als Ncderland.

Zo lang dcn Gier'ge Mmfch
Is oo9rqicn oan geld cn gocd,
Krygt dcn Be&iegcr tot <)í. acnícb ,
Wàt bcm h Gicr'gc en Omoih algd owd.

Gedrukt tot we4rfchouwinge voor de Nakomelingen, in 'Ë

noodlottige Jaar, voor v-eel Zottc en Wyze. r72o.

t:l

u,

\

HET GRO

DER DïTAASHEID,.
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Pt'lt.Coirant der /.li1n, tan olh le .stnlen ran Nedot
ttJ',lc tY icawnodclc Á{l ickrencr.

Oort Srólui, Burgcrs, llocrcn,
'h Hcb Àéiren vair allc Íbort r
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f,y rcgir:rcntcu, en hy hoopln;. :

Wie rvri 'ergocdrkoop. Aéties ktnJrcnl
Prol f leirie Do , als de ccrlte Sradt i

" Du A&ics dorrcn rlrr ie'r vat, ,

Nu rtorrc'íàlr ! dat 's nict ic tpottcn!
" l-)re Àéticn zvn al ran tt'rottctt. '

Wcl nu .9<Álczí,rrz, rvat zyn die rvanrt ?

" Ut:r borrcl ol ccn vatkenll:rart.
Dlor í-. tt,oc, rlca mrt h.r'r TilhclÍlccncni' '\ Di.' Áéticn ryn.or4 tc wccncn.
\Y tl Dtllcltbn;tn l^aor mÈl D.At ?

" Á.h ! dic zyn minJer.als dc. helfr,
\Vcl nrr 't vcimiaklyk \ Grrucnbagm?
. '1 Al wic zc k.ropr zal t zich beklagen 5

Wel Utr;clc mct zj'n nierve Vaarr!t' Dic zyn qcen tlcutel.drmqcn lvarrt.
trVel hci , ïríbiedr ie Jan voir [Ioortt!'' t' f)ie vollcn Hwret looPt vcrloorcn.
Ook iiiet Ey'on ol Purncrcedt I

" Drc prullcn hóbcrr t loor hun krcnt,
!1or ilalulthk ian, ol_lnlbuyfca ?
. " Brcrtgt vry dic A6ties by h,rar buizrn.
\Y cl Vronílingcí of Mr anltíay ?

" l)re ncuenbrrijcrr zyn niet pluis.
Nu lllon'.kaulan.; dat ts s/iit te fcggcn:

.' Die bubbclftorm is ook garriieggcil
W(l nu zfc daai, det 's 4ltclimdn | -'
.. ,, voor zee ncqolie ved te Fanr.
ivcl,1" op ivluyín àtr? of Nauden ?

. 'l Li'c l.tarmtlc bloedts zyn nicrsvan wmrdci
Kom nccm op ll/cxop, htcl grrcdt koop.!
.. r' WeB rnct drê varhensbubtrls! loop!
l\Íel nu Írgor , rnct VIas, en Pypen t

,, Die lcggcn garpendc al op 'i gypcn.
Nv ll,tlfttt , Enttu , Stccnw,ik , Swol I
" l)ic íyn nog cÍger, bcn je voll :
lVel koppt dan in de ZccurvÍche.ílctden t
, t' In oorlog gocdt, tnaar trrct irr vrcedcn.
iV.l ir '.r nièin-ant dic rvat bicdt I
Zrto s.ctf ,k al,.lcn brui voor nict;
Doch"met Conditic , riict tc ntnalcn,
lv de ccrÍtcn lulug Íuh bctaalcn.'iip 

d^^t . ik gccÍr;c door clkrar.
íln.i noilr ni'ct I drt is duivcls rarr i

Niet ccuc dott zyn b'rchuis ooPcn !

Bicdt maar vcrhcs: Hoc ! noch niet kooPení
Dr:rr lcidt te qr:bbsl al den bras-
tk Nccm Frciicrik. Hud kt hnrran*,
Onr voor myn Schuld'n:rars my te dcklicn i
()Í lr.aat Viaien iaa ih trt kken'
fiei can ik nÍ in 1 ntiuftc fchaamr

ïÍvfdoor decs iluivclzc. Áótickraam,
ts rícnie ccrbk man hfchcacn
W'icns g,ïlt vin rovcrs wordt bc[ccteni

Van Bcirnhars, Dirc&iurs of Guit,. .
,, Nu duw mrír oP, nal lFl !s n1rj, ._l_. - .
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VrlJ weel mensên in Boeden doen zijn op de4e manier hun geld
kwijtgeraakt, ook in onze provincie Utrecht
Enkel-e slimmerikken refereren bij de Staten ván Utrecht aan
tret aloude p1an.
Zíj zeggerr , dat de provineie Utrectrt weegens haare schoone
Situatie niet minder a.ls de andere Provintíen tot tret
Commertieêren bequaam is en nog meer worden soude wanneer
hêt Anrro 166) aan haar Ed.Mog. de Staaten van de Provincie
Utrecht overgêgêven project, tenderencle tot verdieping van
de Vaart van Utrecht in de Eem, en voorts tot in de Zuider
Zeê wj-erd geexecuteerd. rt

Zij vragen dan ook toestemming tot oprichting van een
compagnie van Commercie en Àssurantie en mêde vergrrnning totrropregting van een tr{isselbank in de stad Utrècht ên Lret
houden van loterijenrr.
Het kapitaal van de compagnie za1 bestaan uit tien miljoen,
verdeeld l'n tienduizend aandeLen van duizend gr.rlden e1k !

ttrie de 17 voorwaarden heeft doorgelezen moet echt wel ondet
de lndruk van het plan gekomen zijn.
Het ziet er a1lemaal heel serleus uit en 6 $ per jaar kLinkt
nÍeÈ gek.
Hoe het afliep weten wij nu, maar de inschrijvers uit 1720
uiteraard niet .
N.a.v. wat we in feite oplichtl-ng op grote sctraal kunnen
noemen verscheen een boêk onder de titel rrHe,t Grote Taf€ree].
der Dwaashêldrr met rrKonst-platenrr.
U begrljpt het al , uít dit lroek komt ook de fraaie dubbele
kaart van ons kanaal, waarvoor wij nu grif een paar
honderd gtrlden neertellen.
In tret "Qoek uit 1J2O vinden we alléieerst rtde CondLt j-en van
de CoropagnLên vall Commercie en Assurantic van alle Steeden
zo van Holland, als Noord-HoLland, die met consent van haar
Ed.Achtbaare genegotieerd wordenrr.
Met consent haar Ed.Àctltbaare, ja, dat klonk wertrouwenwekkend.
ïn het boek zo'n dêrtíg projccten, vaarondcr op blz. 10/'11/12
de compagnie, die zlctr met ons kanaal onledig hield.
Het plan op zich moet toch zo gek niet zijn geweest, want
onclanks de trieste ervaringen varr 172Q biccf het ook nadièn
de gemoederen bezig houden.
In 1818 zien we opnicuw een kaart van het tcrrein tussen de
stad Utrech.t en de rivier de Eem Jrter beoordeling van het i

plan, om een bevaarbaar kalaaal te rnakèn tussen de stad Utrecht
en de rivier de Eem. rl

Van het een komt het ander en van tret kanaal , dat er nooit
kwam, verder voor gezien latend, verdiepen wê ons nog even
in [Het Groote Taferee] der Drraastreicl't (zie afdruk títel-
pagina )
Eehalve Íde conditien vail de compagnienrr vinden we ook enkele
kostelijke blijspelen, brieven en gedj-chten, a1Les de wind-
hande]- vaí '17 20 betreffend.
Veelal brecd uitgesponnen na.tuurliJk, maar vaak ook erg
geestig.
Ifat dacht u van de rolverdeling in het stuk rrDe ïtindhandèl
of Bubbels Compàgnientr met'o.a. de Herên ldingaren, Edeling,
Windvang, Sctroonpraat, Trouwtrart, Hooprijk, Snoever,
T\ci s tgraag eà l{aaghal. s ?
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Of hèt 81J-jspel rrDe bedriegelyke Aktionist of De Nacht-
ïrandelaarsrr met o.a. de Heren Jonkbert, Vroomaard, Deugdrijk,
Sctrrokhart, Waanwijs, een oostindieswaar Klaas Onrust en
de makelaars Sctroonpraat en HouÍrvast.
Zo kunnen we doorgaan met een klucht met Gcloofal , Dêlhart
en Loshoofd, maar ook de gedichten vragen orlze aandacïrt.
Gedictrten, dic door óns in eerstc instantie nj-et heLêmaa1
begrepen worden omdat ze op een bèpaalde compagïrie slaan,
waarvan wij het vertraaL niet kennen, maar die koste1iJk
blljken te ziJn a1s je net iets over die compagrrie hêbt
gelezen.
Een meer algemeên gedicht, waarin een groot aantal compagniën
onder de loep of liever op de hak wordt genomen en dat dan
ook voor zich spreekt, vindt u afgedrukt met a1s titel:ItPri-js-courant der /:ktien, van alle cle Stódcn wan Nederlandt
of de I,Iieuwmodese -Llctiekramerrl

G.H. Grootendorst - Doornekamp

Gêgevens ontleend aan:
Top. Àtlas Prov. Utrecht, R.A.
.lr.1g. I'Jirrkler Prins encyclopedie
Het Groote Tafereel der Drnraashe íd,, 172Q
(met dank voor gebruik van dit laatste
boekwerk aan de Heer C. v.d. Steeg)
N.B. Van hêt rechtergedeelte rran de kaart uit 1J2O (zíe
vêrklêinde afdruk in dit blad), waarop onze orngeving, is eeÍr
reprodukti-e in kleur bij onza kring verkrijgbaar à Í2t50.

o-o-o-o

Maandag 11 november j.1. hield ons lid ríevr. G.C. Motrr-
Horsman een '1êzing ower de Russische revolutie voor de leden
van onze verênigÍng en voor andere gel.nterg s s eerden.
De belangstelling was bijzonder groot en geen enkele stoel
was dan ook onbezet in het Trefpunt.
Eigen1ijk_ Írás het een lezing over een Lezírrg, die haar sctroon-
vader Ir. M. Mohr in oktober 1920 hÍe1d voor hct Rode Kruis.
In 1898 vertrok de llr. Mohr a1s 22 jal.i-gc ingcnieur naar
Rusland, waar hij eerst voor een Duitse firría werkte en later

'zelfs directeur van de electrj.sche Centrale in Petersburg werd.
Petersburg was toen het centrum van de Russische cultuur
en er woonden veel neder]-anders.
De Hr. I,Íoh was tewens freelanc e- j ournali st voor fret handels-
blad en voorzitter van de Nederlandse wereniging.
In deze laatstê hoedanigtreid ontving hij zelfs een sigaretten-
koker uit handen van de toenmalige Jsaar NicoJ,aas ff.
In fêbruari- 1plf brak cle revolutie uit en aangêzien veel"
nederlanders niet wegkonden, welden ze mecle slachto ffer t
leefden in voortdurende angst en raakten aL hun bezi-ttingen
krtrijt.
Pas in 192ó stuurde de Nederlandse regeri-ng eên schip om de
ca. fronderd Nêderlanders op te ha1en.
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Een Lezing uit L92O

Ining geboudm door Ir, M, E. A, V.
ll'l.obr uor h* Rode Kruis, Aotstrdam, in
oítober 1920, na zijn tettgÈeer rit Rlshnd
met een honderdtal lzxdgenoten per S.S.
Lingetmom in het roorjaar vax dat jaar.

Het besruur van uw vereniging heeft
mij uitgenodigd te komen spreken over
Rusland in de laatste iarea. Daar ik een
r*'intigtal iaren in Rusland gewoond heb,
er zowel de zeer goede als de zeer kwade
tiiden heb meegemaakt, wil ik daaraan
gaaroe voldoen. Alleen, ik vrees, dat het-
geen ik ga zeggen, wat ik gedeekeliik
hier op papier gebracht heb, niet genoeg
zal voldoen aan de eis van wetenschap'
peliik-heid,ldie uw vereniging in haar vlag
voert, ynaar een werenschappeiiike, theo
redsclie behandeling van het comrnuus-
ne acht ik nier op mijn weg te liggen.

Mag ik u, om te beginnen, nog eens
even de loop der gebeunenissen, die u
indeniid in de kranten hebt gwolgd, io
het geheugen roepen. Het was in februa-
ri 1917, dat de revolutie uirbrak, een re-
volutie, die ons roen dlen onvermiideliik
en velen van ons zelfs wenseliik toe-
scheen. De ontegenzeggeliik grove fou-
ten van her oude regime, de grenzeloze
oogerelde verliezen aan mensenlevens n
de drie iaren van oagelukkig gevoerde
oorlog, de grote oorlogswinsten gemaakt
door enkelen. moesren daar wel toe lei-
den. lfel vielen er slachtoffers io de fe-
bruarlrevolude, maar beuekkelijk niet
veel: de orde werd nier noemenswaard
gesroord en daar de leiding terstond in
handen kwam van bekende, zeer gema-
tigde mannen als Milloekow, Rodiriew
en als uiterst links element Kerenski, was
men in brede kringen van mening, dat er
een gematigd democrarische regerings-
vorm de oude, autocratische zou vervao-
gen. En al hoon men vaak zeggen, dat

M. E. A. !f. Mosn

elke revolutie noodzakeliik tot het aller-
uiterste moet doorrazen aleer eer- land
weer rot rusr kan komen. wellicht was
toch nog het alleruiterste voorkomeo, zo
er niet rwee omstandigheden wareo bii-
gekomen: het besluit der nieuwe rege-
riog om de oorlog aan de zijde der En-
tenre voorr re zenen en de komst in april
van leoin en ziin makkers, die - men
heeft het Duitsland zeer kwaliik geno-
men - de enige Russen waren, die hct
recht kregen door Duialand naar hun
vaderland te reizen. Deze bolsiewiki (het
woord betekent maoneo van de meer-
derheid, orndat zij op een zekere verga-
dering vao socialisren in f903 bii eeo
principiële stemming over de verdere
taktiek der partii de meerderheid hadden
behaald), deze bolsiewiki narleo teÍ-
stond, wat ror hun komsr nog oiet ge-
bruikeliik was, eeo heel mooie villa van
eeq tot welvaaÍ gekomen ballerina in
bezit, gelegen aan een groot plein eo nu
werd er .lag en nacht, lenerlijk dag en
oacht, van het balkon van dat huis voor
den volke georeerd: Ja, jelui hebben nu
wel revolutie gemaakt en dat is ook best
geweest, ÍraaÍ dar is maar het begin. Dat
wzs slechts de srrijd regen het oude re-
gime; nu moet de klassenstri jd worden
gesueden tot het einde, nu moet het ka-
pitaal vem.ietigd en de dicratuur van het
proletariaat wórden gevesrigd.

Eerst kwamen er enkelingen luisteren;
het volk stond er nog erat weemd regen-
over, wist niet goed of dat wel alles
geoorloofd g'as en wel goed zou aÍlopen;
rwilfelde of het werkeliik wel zou mogen
bandelen volgens de zo dikwiils door die
redenaars herhaalde leus: Steelt roch het
gestolene rerug, maar allengs werd het
voller op ber plein, waar die verleidelijke
leuzen dag in dag uit weerklonken, waar
men beloofde aan de gehate oorlog een
einde te maken, en ik herinner mij er
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cers 0m rq,a. uur's n.<h6 Lí8t gÊko' ch(!r naureliilc t€ rp!êkcn vltr e.í
óco tc riiq dÍ ca G.Ír ocnsatEatÍn va, dicoruu! Í/aa een ricnta,l ltranncn, dic
duizcndcn loppco doodrdl stond tê .ich dc lcideÉ vzr hct prolcÉri.t íoc-
luirrcren. Op dlc hockcn v'tr dê sÍr.rcn. mco co dic cr *cl ,leuSdclirk roor :or.
ioor hcr tÊhclc hod. hd die píopagnd: scn. Jlt Jie rlld.n of tolr.B ,v.od..r dc
pl.rti mcri(r...Ídigerriizc voord s ni.rn sowierÍePubliek) ni.a rodcB dta
o..h.r iD d. jlc,EcnÍr..odcír 

^Icn8t 
*.t5cn ncuzên blirv.Ír-

dccnd.n d. bolric*iki rc kuorco írk€- Vec dc poriric v:a dc oicurc rnrcht-
ien op d.8ari.zocnco vao Petc6butS cn h.bbcls van de beghnc J tccr stctk
Mo.kou, zii dcdên in iuni ceo po8in8 oír |!..ltc, tat dÍ zii rentond ondcrhradc-
dc did.lijkc rcSc!i!8 omvcr tc lrcryeor lingên á.oknoopreo voor de vlcde, Ik
dic Ínislukc. ln oktobc! eên rweede dic zou c! hi€Íbii eel êcdt op willco giizên
sla..Bdê cn *..rbii Ker€nsLi, die wij*cl dÍ, eolSens Ínii, toch dê buitcnlrn&€
Jleen wur ol,êrgeblêvco vao de m..ht- potitick de serke ziide v3o dê bolsic*iki
hebbcrs v.o ribr .d en die. zoali ik h?ítt i5, omd zii, ootdran vln all. oow.rê en
hcb ho.rn z.g8Êo. rDËeírde eco volk vro oudcíwelt€ iliploílrtic. volkoocn opco
hon<icrd mdioco Íleoleo rc Luroco n - .n ..cr {.iÍrg gFcooplicccrci spcl spccl-
8.Íi!g nier or. dc zrc€p co mct dwrng, ddr Dc €ct!.e ondelb.ndclin Ên in
dl:cr. o?. hc. lcGoè c,oord rllêro, B.6t-LitovsL eerdco .ot oÈc., dr.r dê
eááÍbii KcÍênski dc viu.ht Ítl()6Í ncdrcn. Duiscrs. ovcrwinneers 315 zii !r.Én, dc
He! war ecn bcnauseade na.ht op 2t on&otÊliiks(e eÈen stcldên. Mên gina
okrobcr i917. Eincieloos gelneacr v|n uireên om eik àus oog êens t. ov.tleS-
nilreillaurs an gt en .o€ een boeín v.n gen .n lo€n €en aaand latar da Dur6e
een sahêcplk íron van op de New: li8- Bcneraai HoÉIunn met nieuwê voor-
gende oorlo!5schcpeo. Her winterpalcis, 3t.Uêo 1Ta6. *erd eÍ io PêrêBbutg en
,ie z.rcl vaí Kcrensli's reSerin& dêóls Moikou luiCe verkondiSd cn l3n de
vcldedi8d door ee! batailoo vrouweo cn hockên van de irrr(en r.ng€plákt wii
k.i€ncí v.n dê milit.lt€ scholê.r, weld *illêo v.ede lot elke priis en J.á.om
b€s<hotcn €n (c8Ên de ocbteod gEnoíncn, girt Tro6ki oaa! B.es(-Lircr'sk en zd
wráÍÍncc tiitcliik oa 8eÍan8ÈDÁ€drog v.n da.r dê v.edesvooÍsasdcx ondêÍ.eke-
ênr8r dca vooma.o5ae mf,{€ecrtcÍ3 va! ara! zooder ze e€raa re lczcn. Wl. d.a
KêrGnsU dc t*cede oorrntcling tor ooL lcbcutde. voor hc. h.L voll cn
sralt(i w.s gÊkollcr- Nog een paar dagFn ook de surteo*ereld wat hê. bciriis 3c-
v?n s.lrtrBêvcchrcn, dic mer een wreed- levc.d van Jc $solure vredclcvcndhcid
hed e.lden gÊs(reden zo.i! sl€chts dc oêt boltieeilcr. eo .iê Dur.s€.s, - rt, Jie
burS€.oorlot h.m kcn( en de iicta ur zttên €r wn mee. Zii hdden ou wel huÍr
v.rr hd ploletrri.{ was g€vesrigd. Ik hêb llede.veÍdrag maar hoc hct rc doco ut-
(ooclên gÊzrert wa3r ie iuren van re b€.- vo€rcni Komeo .ie boisj€wikr dê vê!-
ge riizcn. Dc tclêfooncen.ralc q,erd door plichrin3en niet d. - en drar d<hrcn dre
een rwiotigd ioaSÊns, kádenen, nog .ro n.(uurliik niet aao -. drn ziin êr wcer
,ir8 lillg vcrdedigd en toen ze eindcliik rêuzèniÈ8prt voor oodig om hcn (r3.I!oe
*cÍd iogcnodco door Loits loiddcn, rc dwmSen eq,iie te8Ê.t kondcn :ti niê!
ecrdca d. oot ovcdavcade vc.dcdiacr3 atecr misseo. zodar hec hclc vc.dr€ ccd
uir dc bov.n rr vcrdiepiag gÊ8ooid eo dodc lerter blccr', wat dc aluírê Trccjí
h€bbên wri er €êo va! die ioD8ent le!- eêl voortieo htd. Dc soldren hlddcn
rc.tiik doo. cên edlioeaigÍe zieo uit- ttoulr,ens v.rat he( b€gn dc! .rrêcde ..-
clo$hcurco, Ik 8Êloof dzr €t iett Stuwê- volu.i. nie. mecÍ 8Êvocbt n, |n rr h.d-
liikcd d.n bur8Ercodoa nict bc.ó4. co dco op tenins .rad dê zogcn.drd. v.r-
eclro..l onrl..cnd, s.hiir! hii ook niêt broÊdÊíioa be8onocn, *ercn onSrwa-
lichr ror ltibt nd &brlchr tê kuoncn pêod eÍi mÀrsê uit hun ioopgÍrvcí 8e-
soíd.o. T. bcginnen aet diê da8Ên i. kornen en oaar de viiaod toc 8e8t n om
Rui|nd hct tcrÍlio v.n één aanccngc- vncndrchep re sluien. w.rt d. Dur6eÍs
rchálêldê bur8rroorlos SFeorden. in de regel op ingios€n. En Inmiddcls

It ok!obê.. nu juisr cin€ iàrÍ gclêdcn, tdoomden de miioencn vÍr drri:€ sol-
reÍd hct ,3nd dui e€n comEurÍttischê .irrco. nr eersr.ie iianooacn cn toíDs ook
rcpubliek. bcs<uurd .ioor ?rbeidc6 eÍt SeirêÍÈn cn -.lo.duoiric tr.ll Jc a€wczcn
roldarcn..dro, óc er oiddiik. rordat hc. viilrd (c hebben vcrioch!. !êrua hËt land

8cv.zr voor €en cooÍr,árcvolutie ;chê€l is.2rch aan geeo --nkel 5cvcl. l.n 8E€n
rou ziin 3caêr(ên, de .ii(.atuuÍ t:n hct gcrcSelde Íem€nioop cn ,.n gÊcn orer-
prol€Ed... hldden tc handhaven. Feiie- nreoc hocgeíuaíd mccr houdendc, e6
ijik. zoái! o wcl b€irend zál ziin. v.lr .r tceÍien laalaoor Je g'ono3ba (or Jc

Gt*ÍichÍrng v|n bar 8ÊhÊlc ccoíomischc
lcvcí, dic in dtic i.ÍÊo riid hcr |tnd tê
groadc zou richrcn

Dc coornunÈtcnlcidcE l(IttEn du. ou
hur h.odcn vói, de gclcdcrcn hunncr
volaeiiÍaen o€tdc. oo3 r2nmed.eliik
versterlr d@a ttaata! 8ËÍ€sur€erd uiÍ
her nu lniSclcomeo lcgcr cn voor:l uit
de ou ocÍkclozc aloor Èn zij konden ..1

huÍr €Íergie Ecbrurkên oÍn her orSelu!-
kjSe l2nd tnêr dêcdolrnloze gêsucn8-
hcid dic vorm v.n 3.mcnlevinS op r.
driagen, die Àu.n dt cco ide..l-toett nd
voorkomt- - d$ io thcoriê Íltiss.hiên ook
is. doch die in dc pr.lftiik no8 onbruik-
baarder blcck iien het krpielisóclrc r.el-

Hecft i'c! hiêÍ io h.. w6r.o cÈenliik
wel een gocdc voorsicllioa eÀo dic lei-
ders? t GÈlooí haesr van ruer. De
meê!!e v.n die koDttukken bcb ik heÍ-
h2dde md€n horcn 3preken. Ik ging
vooral in de ecrsre liid veel naar mee-
dngs €n volksvÉl9de.,ngco. ván Lêruo
ken ik eeA paát d.r rndêmite vriendên
en Èoige andere keo il pcfsoonliik.

Lêoin stamt $ v.n een i-.milic van
kleine gmndbczincrs: :rio v.de. was di-
rêceuÍ v.n e€n Russisdê rchool. vis-
schÈo zir cr ook wcl D.t Tar'à.s blocd
ir beD, ír.r .iio s(hcrc oeÊn re oo.dc-
len. 'r Is buitêo kiií dl. hii ecn traÁ ;s,

die het eediik rDcênt cn ooor( ziin ei-
g€nb€lang ook m2rr círg5Íns een rol bát
spelen. Rêeds rl5 srudenr iloor hii zlch
aan bii dc r.volurion.i!Ën. o&iat mcd
zr,o broer, dic bêocht weÍd vln berÍok-
keo te ziin Scwccst bii dc moord op
Álexandc. U. hed opgchengen. Jareolang
beetr hii ir Sibcliè gezercn -Js besncling
en ui. die did hcb ii riilsiis vgt hem
hoÍcn vcÍtcllcn door êcn i.n rorin spedc
t.{rojss€n - Lrca p.ofcrlor ia Ro6tow -.
die diê did m.Í h.m hed doorsÊrBak eÍ
dic voor hêÍo doo. h.. euur gta& Ná Si-
beriè woonde hii io Zc,i6crlrrd êo
Frrnlrijlq ïsr hii or eco vcrrocd ern-
b68c. va.a M.r* ïcrd, q,icls óeoÍi€ hii
al5 ecn cv{Uclic beschouvr, .welkc bii
verlangt cloot !c voctcn rcÍ d€ uirerslc
con!€oucn.ic. F.n.dck zier hii slcchts,
dar her comrnunisme tr.r toÍden in!É-
vo€rd. DaáÍ srrr irii v.n urr. ll.t hii ntet
mee! aao fornen. ,ia3tovÉr JÉ(usrÊcÍ
hii nrer dl€cr. Eenma.l .aogeoom€n d.t
dar iir.r. zre. hii ook tn or cie ixancnric
kLrsen tcn die J.n gÊoom€Í| in {ie .ulm-
ste zrn) li€h d..negien :uilen s€r.ettca.
dar die klals€o als .oormg zullcn mocrcn
eo.den ui.8Êrocid, mo€rcn veÍdwitn€n.
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en dat dai tllc€n zd kulocn .L c! glordt ki dc êêÈt rnioistê! v.! 6ntntic! v.n
iosevo€rd dic dicteruur vrn bct DÍolc6- Lcnia, diê c(htÊÍ 8!uw inzz& dat ondcr
riaat, die rl ser nu bctaar a.n i'orrleo zo'n bewiod dc finao.ic *at d te gauíl
vao smetleviog.c nicr doer, rarrna deo hopcloos in d€ e.r lop€!, etr diê nu ia
- en hie. zii dc hociliithcid oanludiik -, Rcrd zit cn vrn da:ruit mct vccl goud
h€. nÈuwc zd wordeo opgebouid. t<ta dc pÍop|8ro& in het bsilenlend l€idt
sio, de G8enc,oo.diS€ v.ÍGgÊnq,ooldigcr D:n is iÍr dê lratstê tiid z.er op dê
deÍ bolliewili io looden, zei mii êcns: vooÍ3tood spkomen Krasin. KrÀin i5

,,Niem:rrd vrtl ods b€griipr 1.e66, 661 een vao ,jc qeinigÊ Ru$€!. die ook al als
ziiD sch€L oaeo kiilr hii oy€r ooze tndênt ror dc prnii b€hoo.de. Hii is
hoofden hcen en :iei ov€r dc e€urrlcn ÍnGt Lcoin in Siberië :Br,eesr, heeÍt ech-
hceq :ier dingen die wi; niet bev.3t.o. rfr larcr kunnen dlnrdeÊí eo is eetr
D.t hii voor 

'ich Frtoontiik ftrs nodiS zÊcr kundia iD8€nicut sEwo.dên
hec{t, Lwan oorrl huooÍilris<h ror uiriÀr fi€ón Ho<h6chul€, Bcrliia, lacer Pcers-
in de verarchong vrn eca andere vei burd. Z€€r bescheefd mro. ou in !oa-
ziin rned€$elk€rr, Go.ko{.sli, die aii dct.
Êens veficld.: ., t ls eên ellende met hem: Hec is opoerkeliiL det dc hoofdman-
uij ÍíoeÈn $ a.ldid voo..orScr &t hii lcÍr de. b.w€8ina wci voor 75 p.ocent,
rêominste €Ên fatloenliik pa& heêft, aL de hgêtE commis!áÍÈscn voor wct t0
lhans aÈ hii moer Íepreseftcren." Pro.êot, iod€n iio" lk zeg dar oÈt met

Hocwcl ieírdek. b hii eeo koud o.- {ri!.Eirischc Hoêliaa, me.Í her is loch
óe!la.icl.t3, dar hoor iê zêlfs als hii tcaen rrel ván bchng er even dc aaodacht op tc
een volksvergadering spÍeekt. en van vcsriSÊo. Misschien is het her 8evol8 Í..í
hem wordt geuegci da(, als her misloopt eigêt5dappen vaí hen. dat zii zich cot
en zii eens hea veid Àllen rDoereo rui- die idecèo vo€leÍ! íán8€tÍok&en, mis-
mes, n1dát ook cie helft ean zii! eigen schèn È her het 8Êvola van d€ omsÍan-
proiêtariaar in de bioedige cháos is om- diah€id d1t onde. h€. oudê rcgilne de
gekoÍnen, hii al5 een óirurgiiÍr zd zq- iodco zovcel minder rechen haddeo dao
gen: ,Ja Je Jiasrose qar roch jurst. di Jc Russen en er ou een be*tsre of oo-
oper&e is go€d gËlukr, rilcêÍ dê parién. b€lvutr. ft.qc1roe r.hrer schuii K!-dc-
is ovededen. !íii zultren over eeo d!ie- tlew die èigeoliik Rot€níeld heet, Liwi
hooderd iarcn oog eens .ulk eer opêra- oow die Fmlelsteid hect, ziio evcnmin

sinds biiná Ír'ec en ha.lf iur bcrraen er in
ncr ner. sowternrt Bc€n indc.. drn di.
communiitiÍchc prÍiibLadi.3.

Dc grvdEÈniir€[ .lrlften llnEa.n
aaÁ vol mí poliricke tcacarczndci: co
ccnvoudig ledeo dcr hourecoiric. En&clc
politieke Sroep€n probcêrcicn in dc eer-
sre maándêo zrcn nog re or8rois€lcn,
r|lrr zonde! ruccês. eo ho€r€lcr eÍ in diê
eerste masndea 8Er'ur lêeÍd ziin, z.l sel
nooir bekeíd woÍden, eallr de nu en dan
door de .egeriog Aepubliceclde lii5rcn
w.ren bna oier volLedig. Her Auilloune-
ren der FráÍrs€ Íeeoluqe i5 dooÍ dê
comdusistrÀ vêrva!8en door hcr veêl
eenvoudiSeÍ€ firsillcren ea ,i&rvan is in
het ècÍs(e jaa! hunoer heeF{happii een
onSeloorli ik vêelvuidja aËb.uil BÊor.l(t
Tot hun ê€r moct er bii 8czcgd ro.deo,
dar ook íleoigê paftiiScnoo. of ps€udG
pa'tii8ienoot die van hásdelingca schÀde-
iiik voor de p.nii wcld bcu.hr. na een
kon verhoor tegcn de muur werd gezcc
Ál deze €!êchntêllingÊn o?t€n hêr rÈ-
Ju.lcaar ván vonnirscn uirSÈsprok€r dooÍ
de beruchte buitcr8cwooe co6roissi6
tot b€sEiidin8 der cool!"i-.cvolutie, dic ir
alie sreden eo .lorpcn wcrden benocod
uit de hcltig*e partii8rnaer! en die lang-
zrJoeahaod drê€r máahr h2ddetr daa dê
tolkscodÍnillaliss€n zclf, lk hêb in 1919
zelf voor zo n re.hóaok g€s€,lr en s€et
ho€ onvollêdi& hoc panitdiS eÍr r,ill€-
keuÍi8 ro'n verhoor wordi 8evo€!d. B.-
hdvê d€ rncedoacnlo:ê saiid, dic de
communirrm vo€Ídên te8en al *et Íi de
bourgeoi:ie noemdcn, haddeo Íi in het
eet:te ,árr íoB cen kámp uir rÊ vc{hrêo
tcgÊn .ÊÍ groep Íl! mE liolscrc Íanedci
Dat was cen velschiinsel dar biina bèlà-
cheliik *rar. Js he( tuer ro gev.rÍfik w.i
g€weêsr voor de oÍnwoneodcn. ik had op
een oooie dag de geieSenberd zor
c,rálzrnru8e 8ro€p ecas vaír oaderbit 3a,.
oe re íaan. I tAt raÁ-L. ^ra^e<-.ra 

,

Russ€n.
TroÍski i5 van een heel ender ía8. E€n Dit wat iets over dc voomremsre

Evrn mer eco donker, sterk ioods havik- mann€n, dic nu ÍDer i,zeren vuÈt bcgon-
SeacÀt, hártsrochteliilq ook me! een iize- oen te reSEÍÊn.

reo sil en cerliik ro zi! b€doelioÊen. Reeds onder i(€Íenski saren Je ve!-
Een man die een volksmeílcre volko;en irjczingrn begonnen voor eên coostilue-
meeslecpt dor ziin !€voluÍionair pa- Íedê vcÍszie.m& die de rcgerin5vorm
rhos. Áb ie h€Í! hoon spreken. dan bc- had moeten b€p.led eo eeo gron,iwet
Itiip ie wel, d& hct hem gelul(! is een hrd soe.€Ír s<hêPpcr. Die verkiêzin8eÍl
le8r!, hct rod! legcr, uit dc 8roíd re rvetd€d ook aurcs.riscb nog voortSezêt,
5.arnpen, op de puinhopetr vo het oudc ro:|ln toên in decembcr dc e€rÍe Ê!ko-
leger. D.n bêg.ijp ie ooL, dat hii dêc- zeocn ouer Petersburg beeoanen rc ko-
do8Ênloos de vertegenw@digels vm drr mÊt, wcÍded rii oP ,lc Ínee* cynisóe
oudc le8e!, d€ ofÊciêÍEr, zo hii 't oodig wiize reruSgcstuutd. Ven een consti-
a(hare. veanietirde. ru:ote wildc rrrêd niels mêe! wereÁi er

Neasr dczc iwee Íluj.cn Íaat nog een wnrÉÍl nu arberdcrstaden en iioor middel
rii vao asdcren. Io Petersbua i!ÉÊlÍ|. .ls!e.n koo heÍ lmlet.risrl ziio dic..-
de hoofdrol, de dicteror zou ik zeggen tuur uitocfcn€n .tr dat rrar volkomca
vrn h€t Noord.o, Zinowie% evcoêcff voldoende. Ál he€l atuw m€rkten vii,
eeÍr iood, Apf€lbaur! 8en2eÍnd, ceo rê- drr d. 8Êrioastc sPorêo vaa poliÍicke
denaer hii de gmadc Gods, maar ccn vriiheid veÍdwcoeo w.tco. Met he! v.iic
!E:Á die zich in zi,í p.rdcutÈle lêveo d q'ootd, d.t order KcrcnsJri *crkelijk vrij
heêl qreiniS co'lmuoisciió gêd|l|.eÍ, diê 15' *rt het uit Allengr verdscocn elle
ziin eiÊen kok io hct Smolny inslituu! kr-.dtcd, dc€! oodzt zii verbodeo wet-
heefq *rens rrouw en zoonÍre io de Jcn. deels krqen zii dê fin:nciéte gcna-
moorste 3urotoobi€len riid$. e! die dcska oEdar hèt rdvcrG.Ên ln rxiere
Joor ziilr eisÊo vricncien de Srorc bouÍ- dar in de rwle of drie r€g€.ingsbladên
ceoÉ woftir ceno€md. verbodeo sÀ: en ren slotte l€ rvDorla'-Zeer 

eo€d persoontiik ken rk Goekow+ Èeen gÊcoolisqu.crd werden. En nu al
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De lezing van de Hr. Mohr is een oo gge tuigevcrs lag van dezerdoellge jaren en hoewel- het niet de gewoonte is van deredaktie om. plke voor de H.K.B. gehouden 1ezing in Baerneaf te drrrkken, wi11en we dit keer een uitzondering maken.In de eerste plaats on de 1eden, die Ceze avond vóihinderd
l^'aren a].snog kennis te laten nemen van clit bociende verslag,maar ook om de aanwezigen in de getegenh.eid te ste].len hetgeïree1 nog eêns rustig na te lezên
"í:,angezien de totale lezing te omvangrijk is voor éénaflevering van Baerne, heeft de reilaktie besloten tret geheelin drie delen weer te geven.
In dit nuÍune r begj.nnen we met.cleel f.

o-o-o-o

VÀN GEW.E] TOT I4IERKTUÏG

pre-historische werktuigen uit de
randgêbieden.
De expositie omvat een grote hoeveelheid geweifragrnent en
en werktuigen van gcwei
Verrêweg de meeste strrkken zijn aíkomstíg uit de ui'ter-
rtraarden van de IJsseL bij Spoolde (O...), maar werdên gevonden
in opgespoten grond elders in de omgevi-ng van deze buurtschap.
Zodoende i-s hun archeol-ogiscl.e achtergronC onduidetijk.
Ecn opgraving op de oorspronkelijke vindplaats had mogelijk
meer klaarheid kunnen trrengen, m.n. in de functie van de
vindplaats en :zo j-n de betekenis van de vondsts gaat tret
hier om een nederzetting of een werkplaats of betreft het
misschien een offerplek; en van we1ke tijd precies rnag die
dan we1 dat eren?
Nu tasten we in het Duister.
Een raadsel dus, dat vooral intrigecrt door de massalj_teit
van het gevotrdene.
De tentoonstelling werd woorbereid door het lvluseun Schokl-and
van de Rijksdienst voor de Us selmeerpoldêrs in saÍxen-
werki-pg mêt de verenj-ging tót behoud van tret Veluv.s hert,
het Nederlands Jachtmuseum te Doorwerth en de ,arctreozodlo-
gj.sche afde1ing van het Bj.o logi sch-l.reheo]-ogi s ch fnsbituut
van de Ri-jks Universiteit van Groningen. ,

?entoonstellingsperiod", Z9 ,ro.rr.rnber. 1985 - J j anuari 1986.
Openingstijdene di t/m za. 10 - 17 uur

' zo. 1l - 1/ uur.
Groninger museum, Praedinius s ingêl 59, Groningen.

IJ s s e lmêcrpolders en

o-o-o-o-o-o
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Het loont de moeite om je af en toe in oude acten te
verdiepen. Hoe korn je aan oude acten?
Heel eerrvoudigs ze worden je door een mede-redacteur met
êên vriendelijke grijns aangeboden met de woordeng rrHier
vind je vast aíe1 iets in. rr

Je nêemt de nap van ietrdat verfromr:reld en vêrk].eurd karton
aarzelend aan.
Bi-j het doorbladeren ontdek je dat de inhoud bestaat uj.t
eên aantal handgeschreven docr:mentene sonls zó fÏ.aaí
opgetekend, dat het a1lemaal met een speJ_d gesctrreven lijkt
te zijn.
Betralve de hoofdletters; die vor'men een voorbeeld van
negentiende ê eurÀrs e cal]igrafie.
Veel van de inkt is verbleekt, veel stukken zijn -gelukkig-
gecopieerd, zodat zíj makkelijker zijn te ontcijferen.
Het blijkt dat de irÍroud van de map voornamelijk betrekking
heeft op de Conmisie van lJeldadigtreid, die in 1818 werd
opgericht en waarvan de dateringen l.cpên tot 1924.
Opvallend j.s dat er in 1818 gesproken wordt over de Commisie
van Liefdadi-gheid; in latere stukken is dj-e liefdadigheid
vervangen Coor weldadi-gheid.
l1s leden wan bestuur word.en in een stuk, geCateercl 1819,
genoemd s

r., Pen, schout
G. Faas Elias
P. de Róth
L. Hondius caukes, predikant
lÍ. van der Worp, pastoor
Wj-j krijgen o.m. 1nzicht in een regl-ement van huishoudelijke
aCminístratiewe werkzaarnheden, dat r^'erd aangeboden aan Hare
Koninklijke Hooghcid de Prinses van Oranje.
Deze prinses was de gemalin van de toenmalige kroonprins
hrillem, de latere Koning tr{iL1em Iï.
Anna Pavloa.na r^ra s kenne1ijk zeer sociaal voelend.
Het haar aangeboden stuk werd door traar goedgekeurd en in
haar naarn ondertekend door Du Caylar. Een hofmaarsctralk?
Onder latere, rradditi.onele toevoegingentr, prijkt haar eigen
handtekenings l"nnaPavlovna, in onopvallend frandsctrrift
mêt een krullj.ge onderstrepinG.
Dê Kr:oonprÍnsês volgdê van Soèstclijk uit de werkzaamtreden
van dê Colninisj.e met grote belangstelling.' Ook de kinderen wan rrmin-beleoe ftif,enrr hadden haar aandactrt.
In 1826 werden op haar instigatie Spin-, brei- en naaischoJ-en
opgericht in Soest en Baarn.
Ook triervan werd de Instruetie gezonden aan r'j.nna Pavlovna,
Grootvorstin van Rusland en Prj.ncesse van Oranje.
De school in Baarn groeide uit tot een. rraaldvakschool in de
loop van wele jaren en het is interessant om aan de hand
van genoemde Instructie tret trandwe]?konder1n'ij s in ons dorp
na te gaan.
De oorspronkelijke opzêt was om meisjes uit arme gezinnen
de rnogelijkheid te bieden, iets nuttigs tê 1eren.
Men ging niet over één nacl, t íjs.
Veertien uitgebreide artikelen werden opgesteld, r^raarvan
er hier enj.ge, ietwat verkort, volgen.
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OpmerkeLiJk is. nog Ïret eensluÍdend afschrift .voor de
gemêentê Soest., dat getekend was .A-rrna, en waarbij het wapen
van Soest, gecamoufleer'd in een r.it btoempje met groënzijden
steel, in de kantlijn werd geplaatst.
J,an het troofd wan dê beide schgJ-en stonden twee .Dames
Directrices, die mJ-n of. meer vegantwoordel ij k werden gestel-d
voor het lie"llen en zej-len de.r ínstituten.
Zij benoemden de rrbrei- en naalvrouaren, konden dezel-ve in
hunne functiërr suspenderen en desnoods gebeel afzetten.
De naai- en brgj.wrouwen moesten de dames bij schoolbezoeken
met gepaste ondergeschiktheid behandelen en alle mogelljke
informatiën geven. rl

De breí- en naaivrouwerr warenrrverpligt zorg tê dragen dat
trrrnne school rein en o.rdelijk a'efd gehouden, al-sook dat de
kinderen daarop zindelijk gekLeed versctrijnen
Ook zull_en zij voor het aangaan der .school trunne handên
moeten wasschen tê welkcn elnde stee.ds een zindeliJke
franddoek aanwezig zal zí jÍr.
De kinderen zU11en moetên .gelêerd r!'orden zindê1,1jk ên
ordell-jk hun werk te vêrrigten en af te naaken en de sctrool-.
nj-et mogen verlaten voordat. el-k huÍrner zl-jn rdêrk behoorlijk
geborgen of aan de schoolv-rouïen ter hand gesteld trebben. !t
Alle werkjes rÍerdên niet alleen van het merk der Commisle,
màar ook nog wan een Letter voorzien, de. eerste letter van. de
voornaam van de vervaaJfdigstersr, opdat hlerdoor de vorderingên
der k j-nderên konden bltjken.
Hêt ging niet alleen rrom l".uisselJ.jke bekwaamhedenrr; op het
gedrag der me1sjes werd ook terdege gelet.
De schoolrriourren werden ernsti6' aanbewoLen zorg te dragen.
dat de klnderen niet vloekten of onge,qorloofde uitdrukklngen
gebmi-kten en onbetamel-ijke gêsprekken hieldên.:
Daarop yolgde: Mochten ouders of hunne kinderen dLt onderwijs
moedarill,ig verl^'aarlozen, dan moesten de Dames Directrices
daarvan in kenrris wordên gesteld en verbeterde trun houding
niet dan r'rerd het truisgezin van alle ondêrsteuning der
Commisiê uitgesloten
Dat was wel een duchtig dreigement !

Maar er lra?en ook bel-oningen.
Iedere leerllng kon op een jaarlÍjks extraatje rekenen, met
dien verstande datrtzodani! melsJe hetwelk de meeste vJ.Íjt
en leerzaamheid had betoond bij de jaarli.jkse priJsgl-treiking
als nrJlnmer één een keus moctrt maken ui.t de ge sctrerrkerr.
Àrtike]- / luidt:rlDe brei en naaischolen zullen ten kosten
van de Commissie vaí zít- en voêtbairken worden voorzien.
Des winters zaI aaír êlke schooi vJ-jf ton turf vordeá gegeven
tot.veï'warming wan verme1cle scholen, zullende nen altoos
zorg dragen dat het onderiÍijs in goede luchtige gebouwen
gegeven rdordt.
In een tijd vaí algemenê onhygiëne, in dagen ván rampspoed
aLs terj-ng en bloedarmoede, was deze maatregel aL heel-
bijzonder.
Ook de tractementen werden in de InstÈu4tiê vastgelegd.
De doceirten kregen elk jaar1l-jks vijftig gulden toegekêÍrd
en voor versctrotten van garen ên band werd nog t'ien. €rrldejn
extra uitgereikt.
Voor de orrkosten van hét spinnen betaalde de Coómissle nog
eens twintig gulden.
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De spj-nsters schijnen een klasse apart te zijn geweest.
Namen de leerlingen de wol van thuis mee omdat men welLl-cht
een schaap bezat,?
Daar wordt in de strrkken niet over gerept.
Vervolgens wordt de toelating van nie t -betroe ftigen of
gegoede lngezetenen onder de loupe genomen.
rrMogt men r,rrênschen dit nuttige onderwijs door hun kinderen
te laten volgenrrdan diende men zich bij de Commissie te
ve rvo e gen .
I,Iannêer geen redenen tot weigering van het verzoek bêstond
dan was bet woord aan de Dames Dirêctrices, die bepaalden
troe de schoolvrouwen moesten Ï'orden schadeloos gesteld, want
ook hierwoor moest er geld worden uitgetrokken voor materiaal .
Het b1ijkt dat de leswertrekken niet groot waren en het strekt
de Commissie tot eea' dat zij ten alle tijden de kinderen van
de allerarmsten voorrang gaven bowen beter gesitueerden.
rrHoewel het onzen begeerte is om deze nutti.ge inricbtlng de
meeste uitbreiding te gewen zo blijft toctr steeds onze
hoofdbedoeling om het lot der bel..oeftigen zoveel mogeliJk
te verbe terenrr .
Iêder jaar werd één keer feest gevierd. Dat gebeurde 1n
augus tus .
Men nam sêrl-eus examens af - hier togen de Dames Directrlces
aan h.et werk - en na deze enerverende gebeurtenis volgde de
prij suitreiking, rrwaarna het ovêrlgê van dien dag in vermaak
zal wol?den doorgebrachtrr.
Degenen, dÍe de school verlj-eten kregen een rrattest,
vermelclende den tijd gedrrrende welke zij het onderuijs genoten
hadden, hunne vordêringen, zedelijk gedrag en anderereer of
minder goecle hoedaniglieden; rr

De Dames Directrl.ces moctrtèn de naa1- en brei-v-rorrwen bij die
ge1êgeÍl.lteid met rf eenig gêschenk 1n Li.nnen voor betoondê vlj-jt
en goed gedrag; beloonen. rl

De Instructle werd ook aan de Dames Directrices uitgêreikt.
ïn een laatste ali-nea wijst de Comrnissie er op, dat deze
Instructie tên alle tijdê kan worden veranderd naarmate het
de leden doeJ.matig zal voorkomên.
Dat was dus de zakelijke instructie ofwel tret huishoudelJ-Jk
reglement.
!Íaar' er rras meer. Àan de vermelde, op fraai gesctrept papier
opgestelde Lnstructies rr'a s een aarÉrangsel toegevoegd, onder
de titel: Formu].ier der gebeden ên titels van boeken 1n
gebruik op de werkscholen van de Commissie van l{eldadigheid.2

'Bij het aangaan der school bad mên3 Goede God, !.ri j danken u
voor het voorrecht, dat Gij ons boven zoovele kinderen geeft,
om i.ets goeds te mogen leerenl leer ons in dit uur gêtroorzaam
en vlijtig ons r,rrerk verrigten, bewaar ons daarbij voor de
zonden en zêgen ons en alle onze weldoeners met Uwe Genade.
en Liefde, om Jezus rwil, Amen.
Zat het werk erop dan mocht men niet naar huis zonrfer c1e

Dankzêgging te frebben meegesproken3 Hemeïsche Vader, wij
darrken U wan gansctrer trarte, daar Gij ons op deezen dag zoveeJ-
onderrf,i j s gegeven hebt.
Leer ons U lieflrebben bowen allesi het kwaaC der zonden te
verïnijden opdat.wij goede kinderen en brave Christenen worden,
en alzoo tot wreugde zijn van alle die ons weldoen.
Bewaar ons en a1len die ons dierbaar zíjrr" en vergeeft ons
onze zondên, om Christusr wiJ-, Amen.
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BY APPOTNTMENT TO HIS MAJESTY
KING WILLEM tII OF THE NETHERIáNOS

BY APPOINTMENTTO HEFI MAJESTY
OUÊEN El,llvlA OF IHE NETHEBLANOS
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Naai- en brêi s ctrool
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BY APPOINTMENTTO HIS ROYAL HIGHNESS
!VILLEM II CFO'I/N PRINCE OFÍHE NETHERTANOS
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Of de kj-nderen .hierdóor gesterkt naar huis gingen of dat
zij klompen-kl- e t send e1kaar uit jóuwden en daarbij
rrzedeloo.ze taalrr bêzigden, vêrnel-den dê stukken niet.
Men }.eeft sl-echts zijn vermóedens. . . .. .

De Titels der Boeken, gelezen wbrdende door één dêr meísjes
ondel hêt verrigten van hun náai'- of breiwerk, liegen e.r
niet om: I

Eelhart, der mênschen vriend, in 18O4 'uit€iekomen.
Zêdekundl-ge vêrfral-en en voórbeê.1den voor hulsgezinnell, een
uitgavé van het Nut van t t Algerireen, uit 1808.
WiLfre1mina, een trandboek voor het vrouwelijk geslagt, ork'
ín 1808 uitgegeven.
En als klapstuk kwain- ondér op hetl:ít5StJe voor! 

_zamenspraak over de koefok 'ínenting, atàt ií 1806
kwam.
Zouden de luisterende kinderen echt hebben genoten van dle
1êcturr?
It/ij wÍI1êí het hopen.' . ,, ..

8,. witsenburg - Horsman .

O-o-ó-ro-O-O.

Heuge l ijke
op de markt

HET LOKALD ÏNTDRVÏEW e NUTTIG OF NIDT?

ïn Spiegel ï{istoreael v.an september j.1. r'erd een ].ang arti-
kel- gewi jd aan rlHet i.ntervi-€w a1s mettrode bi j lokale en
regionale ge sctrie.dbeoe f ening, rt met a1s voorbeeJ-d de leef-
gemeente van Oo s tz aan.
Het b1eek een zer:r leerzaam betoog
al1een de 1ro,or- maar ook de nadelen
woornamelijk ouderen r^rerd belicht.
Men is er .zeer gÍ'ondig te rrerk gegaan, .zelfs een
voor zu1k een rrverhoorrr verd aangegeven". ;.

'I,Iant troe gaat tret vaak bi j zo I n onderhoud?
In de l-!op van het vragen- en antwoordenspel krijgen,,onbê-
].a4grijke zaken.wel eens de overhand; sommi-ge onderv-raa.gden ,,

woelen zictr verre van zeker a1s het om bijzonderheden gaat
en ook .spe.len angst voor of weerzin tegen de cassette-
recorder nogal eens een ro1.
T.ch bJ.ijkt dit technische huJ-pmiddel de meest, aaÍ\gewezerL
manier te zi-jn om wedef,rwaard1ghedêÍr te regis,treren.
Het beste .j-s om de gang van zaken gemoede1ijk op .te. vang.en..
Wat hinderd het of er op de band koffiekopjes rinkelen of
dat huisgenoten zich ongevraagd in het gesprek mengen?
AJ.s de sctrichtighe1d voor dat itrare instrumenttr eenmaal J-s
ovêrl/on-rren dan blijkt het slachtoffer al gauw op zrn
praatstoeL te. zitten en dan hoeft de .vr.agens telJ.er maar af
en toe in te grijpen om het ve.rha-a1 j-n goede banen te ].eiden"
De voorstanders r4an het intè?view stelden een.keurig lljstje
op om aan de weet te komen hoe de bevollrj.ng vroeger leef,de.
Men hield zj.ch aan verschi]-]-ende categorieën: school en
werk, huise1ijk leven, vroulren en haar ro1 in het .huis-

t9 zí jn" waarbij niet
van gesprekken met

grondpat?o on
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houden, mannên ovêr írdll bezigtreden, kerkelijk leven,
vri j eti j dsbestediïrg.
A1 die onde?de1en konden riaar believen worden uitgebouwd
of verbonden met elkaar.
Itïie het onderwi j s bJ- j de kop nam ging in op de kwest j-e
leerkrachten, 1oka].err, 1e ermidde 1en, meubi l air .
Voor vrout'en kr^ram tret leven binnenshuis ter sprake s hoe
kleedde men zich, wat kookten zij ( streekgerechten),
hoe zat. tret met sanitaire voorzieningen en vêrl1chting?
Natuurelijk gingen de gesprekken ook over dê twee rdereld-
o or1 o gqp .
Degenen dj.e zj.ch de periode 1914 - 1918 herinnerden fradden
het vooral over inkwartiering ên trêt stiekum verkrijgen van
extra voedsel i bij de tweede wereldoorLog vormden .het
vel.zete onderduikers en zwarte handel de voornaamste punter-
van ge sprek.
Den hele serie vragerr kregen de medewerkers keurig op een
papiertje mee: namen, ook van ouders en 6rootouders moesten
tÍorden gênoteerd, plus geboorte- en soms sterfdata.
Beroep en opleiding kwal]ren ter sprake, spelletjes thuis en
op straat, bij tret uitgaansleven werden caféts en café-
bezoek besproken.
Winke].s van vroeger vormden een belangrj-jk onderdeel bij
het vragenspeti óok de indeJ-ing ván êen huis werd niet
vergeten: l']o e kwam j e bj-nnen, troe kookte de vrouw, waar
s]iep menr Lroe waste men zj-ctl en hoe werd de $'as gedaan?
lfas er een rrmooie kamerrr ?
A1s al deze onderdelen grondig kunnen worden besproken dan
kunnerr de r'esu1taten van zotn onderhoud zeker een truJ'pmiddeJ.
zLjn tot vergroting van kerrnis van de 1okaIe ên regj.onale
hi s t.'ric .
Jammer genoeg zijn 1ang níet a1le ondervraagden in staat
om de antlroorden op de vragêrr goed en helder te formu1eren.
De meeste bejaarden vervallen a.1 gauw in per'soonl-ijke,
lang nj-et altijd ter zake doende, herinnet'ingen; zij herha1en
zícbzelf rrogal eens en worden na verloop van tijd wat vaag
over bepaalde onderr,rrerpen.
Gebleken is dat men niÈt langer dan één, hooguit andertralf
uur van gedackrten moet r^risselen.
Daarrra treedt steevast verrnoeidheíd op die zictr uit in
vergissingen en versprekingen.
Dan kornen er feiten r:.aar woren, die in tret getreel niet blijkên
te kloppen met de waarheid.
Vooral wat tret dateren betreft komen nogal eens rlisrekeningen
voor.
Ti.j dsvêrs cfrillen kunnen soms tientallên jaren omspannen.
Natuurlijk kan de interwiewer we1 eens de trelpende hand
reiken met vragen a1s: h.oe oud was u toen?
Was u a1 ge trouwd?Le e fderr uw ouders nog?
Maaf ook dan kan er nog sprake zijn van ontsporingen.
Het is dus zaak cm a1le gegevens van een gesprek na afloop
grondig na te trekken, anders loopt men de kans, foute
gegevens te gaan verwerken.
De kans op onjuiste mededelingen is levensgroot. i

Owerigens wil men in Oostzaan ook anderen, nj.êt autochtonen
biJ het tristoriscl. onderzoek betrekkên.
In aanmerking voor een vraaggêsprek komen b.v. een burge-
meester ert dê hrrisarts.
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TTTUS PLUÏM EN RINKE TOLMAN

,r3
Ook zl.j kunnen waarschijnlijk vêe1 rn'et ensvraardigs .vertel-1en.over hUn gémeente, hun patiënten. En zij gev'en vermoedelijk
de gang van zaken in het veÍleden wat nuchterder, althans wat
afstandelijker weer.
De letterlijke wèergave van een gesprek aan tret slot van het'
artl-kél ín de Spiegel Hj.storiael leverde niet veel rnerkl'aardigs
op. Men ondêrvroeg een oude inwoonsber, o.a. over blJnámen en
scheldnamen, die J-n deze streek nogal eens schênen voor te komen.rrEffe. prakkíàere.... nou ja, scheldnamen? Je kende natudi:.lijk
wel mensen die el-gen].i.jk anders Èeetten.... Nou, waarbm nou,
rn-i1 u dat nou echt weten? Aanbtond-s àeggen ze nog.. Hoe heb je
ze d.at kunnen vertê1lên? Zet ze dtr ouwe vader voor sctrut....
Nee hoof . rr Met zul,ke opmerklngen kom je als ondervrager natuur-
lijk niet vêr. Hêt blijft dus oppassen l-n de praktijk. Maar de
opzet is pri j z enswaardig.
De Hl-stor1èche Kring Baerne bezit ook versclrillencle lnterviews
op cássettebandjes, die in een enkel geval bru1kbaar zijn ge-
bleken bij het natrekken van 1oka1.e gebeurtenis s en.. Dus tàctr'
maar doprgaarr met interviews? ïn elk, gêvaL heeft Oostzaan ons
een duideli.jk voorbeeld gegeverr hoe rnen de zaak moet aanpakken.
En dat is ook wat waard.

Wj-t s enburg-Horsman

=====É==========a:==========

Enige tijd geleden schonk een lid van de Historisctre Kring ons
een eigenhandig geschreven brief van onze Baarnse geschl-ed-
vorser Titus Pluj'n. ÍIet epistel l.s geri-cht aan Rinke Tolman.
Met die naam zatên r{ij even te plrz%eleÍf. Rinke Tolman.... }ras
dat nj.et een tekenaar? Of een sclrrijver? De. encyclopedie bracht
geen uitkomst, ook navraag Lrier en daaa' leverde weinig op.
Jongeren keken trel- ee fd-werwonderd en moestèn bekennen nog nooit
wan de man te hebben gehoord. De oudere generatie k$am niet veel
verder dan dat de naam hun niet onbekend voorkwam. Een vroegere
medèwerkster van 4e Openbare Leeszaal- tê Amsterclam meende zich
te herinneren dat êr lang geleden boekjes van Rinkê Tolman in de
rrrritl.eenri zateÍre maar over de írrhoud .ruist zij niets mêer te ver-
téllerl. De Baarnse Bibliotneek blijkt nog.een reêks g':schriften
van hem te bezitten! Vlinders, Vogels,in Boomgaard en rond het
huj-s, Vogels in Loofbos en aan ,beekjes, Vogels van Moeras en
Rietl.and, benevens het tijdschrift Wat er 1êeft en groeit, de
Wereld van diercn en planten, r^'aarin o.m. Jan Strijbos publi-
ceerde. Rlrrke Toiman bleek dus een natuurvorser te zijn. A1s'veriassing kwam er uit d€ stoet ondervraagden tot slot j.emand.
naar voren die wist te vertellen dat Tolman in de jaren vóór en
vlak na de Tweede Were1doorlog .een expert was op het gebied wan
plant en dier. HJ- j moet heel orid geworden zijn en van lieverlede
is zijn werk op de ac}..tergrond geraekt. Hij woonde o.a. in Den
Dolder ên Soest en vermoedelijk was hj.j een min of meer 1okale
grootheid. Dat blijkt o.a. uj"t de laaiend enttrousiaste brief die
P.1uim op 26 meí 1J1) aan hem sctlrêef . Na enkele zakelíjke op-
merkingen ower drukproeven gaat hij verders Ik weet nu .wie Rinke
Tolman is en kan trem - wat ik reeds lang gewensctlt heb - eens
zegge/j. ltoezeer ik zijn stukken natur.rrbe sctrÍi j vj-ng bewonder.
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Na die eerste al-l.nea vertelt de meester van de ll/esterschool iets
over zijn eigen pennev-ructrten en het moêt gezegd worden dat hj.j
zic}rzelf ,ni-et rdegcijfert. Maar met zijn staat van dienst màg dat
eigenlijk wel. Hi j vertel-t 3 rrReeds in mi jn rrFlegel jaïrrerr schreef
ik gedj-chten en ook later heb ik mij eraan bezondigd. fk was op
twintl-gjarigen leeftijd redacteur van een 1etterkundig b1ad,
stond met de Nieuve Gidsers op goeden voet en vertaalde vele van
hun gedichten in. een Duitscl.. blad, Magazin ftlr die l,Íe1t1itte-
ratu'r, Nog onlangs sctrreef ik een handl-eidiÍrg voor Dichtvormen
en Dlchtsoorten, zodat ik - der langen Rede kurzer Sinn - mij
niet geheef. erl al a1s leek besctrouÍ' en mij eenigszins tot oor-
delen gemachtigd reken.rr Daarna uit hij zijn grote bewonderíng
voor de geadressêerde: rrBn dan moet j-k zeggen dat de brokken.
natuurbeschri jving van Rinke ToLman al1es overtreffen, wat tot
nog toe i-n onze letterkunde rrgeliestetrr werd. tr/at een treerlijke
zinnen zijn dat vaak; al1es klank en k]-eur en gloed. Irrat iB dàt
Holl-ands toch mooi. Maar ook.... wat een dichterlijk hart, dat
dit aLles zoo àíet en hoort en zegt ! Daar zijn stukken bi-J, die
in de bLoenÉezingen voor onze jongelui een eerste plaats moestên
beslaan! En rrat I'eet u het eenvoudigste onderwerp aantrekkelijk
te makeÍr. rJ moet we1 een echt natuurvorscher zijn. rt

Het bJ-ijkt dat Pluirn Rinke Tolman graag zou willen ontmoeten en
dat hij zich trad voorgesteld om mee te doen aan een vogeltocht
op Groeneveld, waar zijn idool ook aanwezig zou zijn. Helaas
verhinderde een eerdere afspraak deze samenkomst. Maar hiJ geeft
de moed niet ops rrAls u j-n Baarn komtrzal het m5.j troogste aan-
genaam zijn eerts kennis met u te mogen maken. Mijn huis (bij de
school ) is gemakkeJ-ijk te vinden en ongeveer J minuten van hêt
Hotel Groeneve].d.rr Hi- j tekênL zel-fs volijverig een plattegrondje
om het de bezoeker makkelijk te maken. Vêrmoedelijk kreeg hij
per ommêgaande antwoord (de post werkte we1 wat vlugGer dan
tegenwoordig, zotíL zestig jaa? geleden), want reeds op 2 Juni'19i9 stuurde Pluim een brlefkaart aan hct volgende adres 3

Weledelen Heer Rinke ToJ.man, Journalist, Den Dolder (Zeist),
waarop -hij meldde dat het Irem zeeÍ aangenaam zou, zLjr: een bezoek
te mogen ontvangen. Hij kon veel kwijt op een kaart; zijn hand-
schrlft was klei-n maar treel duidelijk. ïiennelijk had hj.j ontdekt
dat Tolmanrs echtgenote dichtte en vertaaldes rrMet de Reisebilder
zal zíj we1 succes tre-oben; ik trerinner mij nog altijd welk een
grote aantrekkingskracht die fijne humor van Heine op mij uit-
oefende. Ik gebruikte dj-e Reisschetsen dan ook voor lectuur a1s
ik aan volwassênen .les j.n I t Dul-tsch gaf .rl
Hij besluit: rrMocht ik eens per fiets langs Den Dolder komen,
wat in den vacantietijd wel eens gcbcurt, dan hoop ik ook u in
de echt landelijkê om6eving op te zoêken.rr Onder ziJn handtekening
zet hij het stempel van zijn school3 T. P1uj-m, tioofd der Wester-
sc} ool, Baarn, met daaronder een klein krabbeltje tussên haakjes
(Schrijwer van de Historie van it Gooi, Baarn, Soest, enz.l.
Of het -ooit tot een samentreffen is gekomen is ons niet bekênd.
Ona werC tenslo'.Jte maar 6én brief ter hand gesteld.

E. Ifi t s enburg-Horsman

o-o-o-o
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HOFLEVERANCTBRS IN NEDDRLAND

Voor zovêr mJ.j békend is, hangt er nog naar één hofl everanc iers -
,bord in Baarn, nl . het bàrd ván Slagerii Bónne de Vries in'de
Laanstraat 'lJ, Tot vooi kort kendèn wê nog het bord boven de
winkelingang van slagerii Gèlderb1on, náar aangezierr beide
winkelicis geèn officiéló ho fl, everanc i crs rreer zijn, scÏIonk de
heer Gelderblom zijn bord vórig ia.ar aarr onze Oudheidkaner en
de be.zóekers aan onze Dmma-tèntoonstellang hebben het daar kunnen
bewonàeren. Digenlijk kent Baarn nog maar trvee bedrijven, die
zJ-ch offÉoleeI tro fleveranc i-er nogen noemen, de fJ-rmars De Ruyter
( v..tt a. muisjes) en Albert Heyn. De laatste iaien Ls er nogal
eens wat geharrewar geweest omtrent het begiip |tho f l everanc ier rr

en tret is daarom verhelderend dat Uitgewerij de Bataafse Leeuw
een boekje. treeft uitgegeven, Setiteld: Hoflêveranciers in Neder-
land, geschreven door R. v.d. Krogt.
Uit zijn studie blijkt, dat in 1814, tijCens de Soevereiniteit
dei Verenig-de Neder].anden, vooir het eerst de erêtl-têl varr
lrKoopman des Koningstr wordt toegekend. Het commerciële gebruik
daarvan is in een advertentie 1n de I s-Gravenhaagsê Courant van
25 ar'r'í]- 1814 terug te vindens
t',J.. Weygand, Koopman in muzl-êkr muziekins trumenten, landkaarten
en prent'en, vaí Zijne KoninkLiJke Hoogheid den. Prins van Oranie
Na'ssáU Souvereine' Vorst der Verenigde Nedertranden
Een jaer 'later vervangt ttliLlem .f bet I(oopman dês J(onings door
de terlnl!Ho'fleïeranc ier. Nederland .vas toen net bev-riid van de
FranseÍrr' die, het land dani6 tradden leeggeplunderd. Uillem I
wilde met tret geweri wàn zorn predikaat de.economie stl.muleren.
AanvankêLi-.jk kon elk 1id van. de KoniÍrk1iike tr'amiJ-ie iemand tot
hofleverancier benoemen. Dat werd'dan afgehandeJ.d door hun
partj-culiere secre.tar'issen, maar nauïelj.iks biigehouden.
Het resultaat ïras een tr/ildgroei, die allq opvolgende vorsten
tot wanhoop dreef. ttrillem III was de eerste die l-ngreep. Hii
saneerde zljn hofleveranciers. E:' kwam een nieuwe lijst en de
hofleveranciers die op deze l-íist kwa"men te staan kregen nieuwe
brevetten en wil1em III verklËrarde de oude voor vervallen.
Met deze saneríng ver:.'lel ook de voorwaarde, dat de aanvrager
daaclwerkelijk aan het hof moest hebben geleverd. BedrLiven Cie
zich voor vo].k en vaderland verdiènsteliik rnaaktenr kwamerl nu
ook in aanmerking voor tlet predikaat; met de uitdrukkelijke
bepalJ-ng erbij dat rrdit geen recht gceft tot het doen van leve-
ranc ie s t en Hove rr .
De firma Peck en Co krijgt in 1859 bi-jvoorbeeld zo tn brevet
voor. traar werk aarr het fuirsterdamse waterleidingnet. Peck en Co
mag dus we1 rs Konings wapeir boven dê deur hangeni maal de in
dienst zijnde loodgieters wordeD. niet toegelaten tot de Konin-
kliJke gootsteen. Sinds die tijd is het eigenlijk een ongê-
l.ukkig begrip 6leworden, omdat de meeste mcnsert ook nu nog denken
dat een hofLeverancier aan het vórstenhuis levcrt ên det j.s be-
s.list nÍet al bi jd waar. Koningin lrilhelrnj-na besloot het hof-
l evebancj-or s chap alleen nog maar op eigen initiatl-êf te verlencn
of op persoonlijke voordracht van d.e Conrmissaris der Koningin.
Wie nu trofleverancier ra'il worden kan daarvoor e en. ' schrift e]-ijk
verzoêk l-ndienen bij de burgêmeester of bj-j de commissaris varr
de Koningin. Op elk provlnciehui.s zit een arsbtenaar. Kabinets-
za"k.er.. die het doopceel len de aanvraBer licht. Het kost veel
geld, want het schlJ-d bowen de voordêur mêt hêt vapen van de
regerêndê vorst móet jê a1s hof].everancier zelf laten maken en
een wapen uitgevoerd in zink kost Í 44or--, rcaar wie goed voor
de dag wí1 komen is a1 gauw Í 3.OOO'-- kwijt. Men moêt ze darr
wel zelf beschi1deren.
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Gerommeld is er altiJd met het predikaat, want bi-j de lÍêt is er
\^'àt betreft de besctrerming van het brevet wei.nig geregeld, Het
gaat oL'r een predikaat dat door tr.ct tr.of wordt verleend, dus zaI
het hof zelf aktie moeten ondêrnemen als iemand zich ten onrechte
hofleverancl-er noemt en dat gebeurt niet zo gauw.
Ook de kontrole is volledig zoek. EIk jaar rarijzigt de 1ijst van
ho fl everanc J.ers , zonder dat het Í'rordt bi jgefrouden.
Firmars rrorden opgetreven, fuseren of veranderen van elgenaar
ên biJ elke weranderj-ng Ín de bedrj.jfsvoering moet voJ.gens de
voorscbriften verlenging van het predikaat worden aangevraagd.
Bij werzuirn vervalt het ho fl evêranc j-êrschap, maar wie kontro-
J.êert dat? Koningin Beatrix heeft misscfrien ook daarom de onder-
scheiding in Ïrerowerweging genomen. De aanvragers krijgen nu
een brief, dat ze te zijner tijd in aaímerking zullen komen voor
een gerrijzígd predikaat van frof].everancier.

J. I(ruidenj.er.
Bron: Hof]-everanciers in Nede?l-and, R. v.d.. Krogt.

ItWie houdt de hofleverancJ-er j-n de gatenrr, Het Parool,
F. Bosman.

O-O-O-O

Onderstaande adressenl-i;st wond ik in een jaargang uit 1897 van
de Baarnsctre Courant, uitgegeven door eên drukkerij, waarvan ltet
adres Br1nkstraat C BO was. Zij noemen zictr Baarnse Boek,
Courant en HandelsdrukkeÍ'ij . Dê eigênaar v/as de treer Burch,
naar ook de heer I,tI. Mur is lange ti jd eigenaar geweest.
Deze lijst geeft ons enig inzicht omtrent de bewoners en de
namen yan diverse l-illa t s in de vorige eeuw. Ik denk dat men
deze namen doorgaf om vrienden en kennissen te 1atên weten dat
de fami1íe weêr op trun zomerverbll-jf was aangekomen. lJe moeten
hierbij nl . beCenken, dat :;rcn nog geen telefoon had. líaarsclrijn-
lijk was dèze lijst niet voor de lêveranciers bestemd, dJ-e het
l-n deze tl-jd 610tendeê1s van de villabewoners moesten hobben.
Zij wisten al]-ang van hun komst, waÍrt ook in de vorige eeuar rtras
de c oncurr'entie groot .

T. dê Ruig.
In verband met de 1en6te van deze namenlÍjst, zu11en we deze Ln
gedeeJ.tes afdrukken (de redaktie) "

{+rsgsgPs-g{y*rp9-rr-9ê+Br-(l 3-spr- l92z)
De heer G. Hulstede, bij mevr. Tesselhof, vil1a Zandheuvel

. De heeren K. NiJkerk en Duits, bij mej. wed. Vervloet, Eemnesser-
weg

De treer Berkman Roosenburg, biJ den heer J. Bakker, vilLa Bouw-
. zicht

Mej. Meulman, bij den treer J. Bakker
De trqer Van Kempen, vi11a Excelsior, Eemnesserweg
Baron Van Wassenaer, vi-1la AleiCa, Eemnesse]:vee 241
De heer D. ?o1]-enaar, vi1la Dennenhorst, Eemnesser\reg 26
Mr. J. Kalf rr., bij mej. Bierman, Mollerusstraat 101
De hecr L. Bectrt, villa Ll-vadia, Dêmnessêrweg 71
De treer M. Verrijn Stuart, villa Latourelle, Demnesserweg 8
De treer C. de Wljn, vi1la Rustoord, Eemnesserweg
De heer D. Held, Oude Utrechtseweg 173
Mev-r. De Bruin, bij den heer Henning, Kerkstraat
Mewr. Burger, bij nevr. wed. Van trJictlen, Erirrkstraat
De treer J.I,iI.N. v.d. ZaÍLdt ) Dalweg 217
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Mevr. Ilken, Javal.aan
Mevr. wed. P.W. Schoonebeek, CaítonlaaÏl 292
De heer J.C" Koops, Cantonlaan
Mej . Pennj-s, Javalaan
Prof. Grinwis, vi1la Casa Nu.ova, Demnesserweg 2f2
Famill.e Kortha]-s À1tes, villa Casa Cara
De heer V.d, Vijzel, bíj mejr wed. Pas, Dalwe€t.

(wordt vervol-gd )

-o-o-o

::ï:ï:l::=l:::
fn dit blad treft u een acceptglrokaart aan voor de kontributie
beta1ing voor 1986. De kontributie bedraagt 3

- voor gêuone leden Í 25"--
- voor gèzinnen Í 35r--
- voor jeu6dleden (tot t8 Saar) Í 12r5o

met dien werstande, dat u een korting wan f 21 50 op bo.rren-
'staande bedragen kunt toepassen bij betaling vóór 1 maárt 1986.

Gwone Leden betalen in dat geval dus Í 22t5O' gezinnen í 32r5O
en' jeugdJ-eden j 1O, --,.
NamenÉ onze penningmeestêr harteliik dank voor uw spoedige
ovei"making.
Bànkrekenin€ï[rmmer ? 3A.47.28.292 t.n,v. H.K. Baerne
Postgironummer e 4l9Z133 t.n.v. H"K. Baerne

Het Bestuur'.
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Dinsdag 14 januar1
2O.OO uur Dla-avond door de l. eer C. v.d. Steeg.

Een serie lxincler bekende afbêeldingen
van oud Baarn staat op het prograr:nna.

Maandag 1O februari
2O.OO uur

Dinsdag 11 maart
2O.OO uur

Dinsdag 15 april
2O.OO uur t Lezín'e door Drs. D.J" wan Dijk ower.

Koning- Stadhouder lirillen ïfI.
ze-terd.ag 24 mei
+ 9.OO - 18.OO uur s Excursie naar het Openluctrtmus eu.m in

EnLhuizen.

Toegang tot deze evenementen - met uitzoncleríng van de jaarlijkse
.1edenvergadêring - is vooI. niet-Ieden mogelijk. De dia-avonC op
14 j anuari en de lezi-ngen op 10 fêbruari en .15 april zullen
worden gehouden in Het Trefpunt bij de Nicolaaskerk, Kêrkstraat
17. U kunt tret Trefpunt bereiken. over Lret pad rechts achter 1angs
de kcrk (Joh Vermeerlaan). Van niet-letlen rvordt een bijdrage in
de kosten gevraagd valr Í 2.5O p.p.
Ook deelname aan de excursie op 24 srei j.s voor niêt-J.eden moge-
.tijk, echter ultsluitend na opgave vooraf (tot zaterdag 10 nci
bij de heer B. Braat, teL, 12J2) of bij de l.eer J. Kruidenier,
te1. 17860). Entree-kosten uiteraarcl voor eigen rêkening,
evenals kostên van vervoer. Gereisd worCt zo ntogêLl-Jk met autors,
met dien verstande dat degenen, dj-e niet ovcr eigen vervoer be-
schikken bJ-j anderen rrorden ingedeeld. Uiteraarcl arorden de
benzinekosten hoofdeJ.ijk omgeslagen.

Lezing met díats door de heer H. Bronk-
horst over de Impre ssionis ten.

Jaarlijkse .hlgemene Ledenvergadering.
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