de eerste
Nederlandse
Astronomen Conferentie

op 3, 4 en 5 juni 1941
in het Maarten-Maartens Huis te Doorn
een inventarisatie van in 2005 gevonden documenten
door

Evert Landré

zomer 2007

INVENTARISATIE van DOCUMENTEN van de NAC 1941
Vooraf
Het betreft in deze inventarisatie een map, bevattend het ”Dossier NAC 1941” en het ”Dossier NAC
1942”, door mij gevondenin een kelder van het Buys Ballot Laboratorium van de toenmalige faculteit
Natuur- en Sterrenkunde van de UU. Een gebeurtenis van grote waarde: in zijn ”De rok van het universum”, de 602 bladzijden grote biografie van prof. M.G.J. Minnaert, wijdt de biograaf, dr.ir. Leo
Molenaar, in totaal slechts 13 regels aan de astronomenconferenties (met name: de eerste, in 1941).
In ”Dossier NAC 1941”, dat helaas nooit door Leo is gevonden, staat te lezen dat in april 1941 de
hoogleraar-directeur van de Utrechtse Sterrenwacht ”Sonnenborgh”, prof.dr. M.G.J. Minnaert collegaastronomen van de sterrenkundige instituten van de Rijksuniversiteiten van Leiden, Groningen en de
(gemeentelijke) Universiteit van Amsterdam het plan heeft voorgelegd om einde mei een bijeenkomst
te organiseren van astronomen van de vier instituten samen met studenten, met name die, welke sterrenkunde als hoofdvak hebben, om zo te komen tot een uitwisseling van en discussies over resultaten
van wetenschappelijk werk.
In onderstaand overzicht hebben we te maken met:
1 - Geschreven of getypte brieven, al dan niet op officieel briefpapier van het betreffende instituut - de
door Minnaert geconcipieerde, door zijn secretaresse (mej. Ch. Van Sminia? - EL) getypte en verzonden brieven bevinden zich in het dossier in de vorm van door dezelfde secretaresse vervaardigde doorslagen,
2 - Geschreven of getypte teksten op een briefkaart,
3 - Ivoorkartonnen kaarten in (ongeveer) het formaat 10,5 x 14,8 cm met geschreven of getypte tekst
(in gefrankeerde enveloppe verstuurd) – meestal aangeduid met ”kaart”.
De datering verwijst naar de datum waarop een document tot stand is gekomen en (meestal ook) is
verstuurd. Het zou misschien wel zó kunnen zijn geweest dat een brief, die ’s ochtends op de PTTbrievenbus werd gedaan (of bij het postkantoor bezorgd) nog zelfs aan het einde van de middag bij de
geadresseerde werd afgeleverd!

DE DOCUMENTEN
april 1941
01 - Folder van het Maarten-Maartens Huis te Doorn (gemaakt t.g.v. het eerste lustrum in 1938).
02 - Mededelingenblad van het M-M Huis van december 1940 (stencil), waarin verslagen van
werkweken van scholen in het middelbaar onderwijs en een overzicht van scholen die er zijn geweest
en nog zullen komen tussen 21 september 1940 en 4 januari 1941.
woensdag 29 april 1941
03 - Brief van Minnaert aan de manager van het M-M Huis, mej. A.B. van der Poorten Schwartz (in
deze inventarisatie verder AbvdPS te noemen), waarin hij haar bedankt voor de informatie en haar
deelgenoot maakt van zijn plan om een meerdaagse bijeenkomst met astronomen en studenten te
organiseren tussen 26 en 31 mei 1941 (getypt).
donderdag 30 april
04 - Brief aan Minnaert van mej. AbvdPS: omdat er in de voorgestelde week ook een schoolklas
verblijft, wordt aan Minnaert de suggestie gedaan dat zijn club de Kleine Zitkamer van 28 tot 30 mei
kan gebruiken (getypt).
05 - In een bijgevoegd briefje, van april 1941, vraagt de directie van het M-M Huis, vanwege de vele
aanvragen, om een garantie van F 10,- / F 25,- (getypt).
dinsdag 6 mei
06 - Kaart aan Minnaert van prof. Oort (Leiden) waarin hij meldt op de voorgestelde data niet te
kunnen komen (geschreven).
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woensdag 7 mei
07 - Kaart aan Minnaert van prof. Van Rhijn (Groningen), die meldt dat (Lukas) Plaut in Groningen
is, omdat hij als Jood niet in de kuststreek (Leiden) mag wonen, waarbij Van Rhijn ervan uitgaat dat
het M-M Huis niet voor Joden verboden is. Hijzelf kan niet komen (geschreven).
donderdag 8 mei 1941
08 - Opgave aan Minnaert van L. Binnendijk van de mogelijke deelnemers uit Leiden (geschreven).
09 - Opgave aan Minnaert van D. Koelbloed (Amsterdam) van namen van mogelijke deelnemers (getypte briefkaart).
zaterdag 10 mei
10 - Briefkaart aan Minnaert van M.A. Bierman (Amsterdam) waarbij hij zich opgeeft (geschreven).
maandag 12 mei
11 - Bedankbriefje van Minnaert aan D. Koelbloed (getypt).
12 - Briefje van Minnaert aan Oort met het verzoek mee te doen (getypt).
13 - Brief van Minnaert aan mej. ABvdPS: begeleidend schrijven bij het voorlopige programma, met
de inschatting dat 20 tot 25 mensen zullen komen (getypt).
14 - Voorlopig programma van wat dan nog genoemd wordt ”Een algemene bijeenkomst van de studenten in de astronomie”, op woensdag 28 mei, donderdag 29 mei en ”Vrijdag 30 Juni” (!) 1941 (getypt).
dinsdag 13 mei
15 - Brief van Minnaert aan dr. G. van Herk (Leiden), waarin hij hem verzoekt de inleiding ”Popularisering der astronomie” op zich te nemen (getypt).
16 - Brief van Minnaert aan het Theehuis ”De Pyramide van Austerlitz”, waarin hij meedeelt op
donderdag 29 mei met ongeveer 20 man een bezoek aan de pyramide te willen brengen (getypt).
woensdag 14 mei
17 - Brief van Minnaert aan jonkheer W.H. de Beaufort, Huize ’t Stort te Maarn, waarin hij de wens
uit met de twintig deelnemers aan de astronomenconferentie (die overigens toen nog niet zo werd
genoemd - EL) een bezoek te brengen aan het geologisch museum, dat zich op het terrein van de jonkheer bevindt (getypt).
18 - Brief aan Minnaert van mej. ABvdPS, waarin zij meedeelt dat het meebrengen van (voedsel)
bonnen verplicht is, dat zij nog gaarne de F 10,- garantie tegemoet ziet en dat een voet- en een handbal
aanwezig zijn (getypt).
vrijdag 16 mei
19 - Brief aan Minnaert van Hotel-café-restaurant ”De Pyramide van Austerlitz”, waarin de exploitanten (de gebroeders Van Kolfschoten, die ook het restaurant-dierentuin ”Het Jagershuis” aan
de Jagersingel in Zeist exploiteerden - EL) meedelen dat Minnaert en zijn groep van harte welkom zijn
(getypt op bedrijfsbriefpapier).
zaterdag 17 mei
20 - Brief aan Minnaert van G. van Herk (Leiden), waarin hij op het schrijven van M. dd 13 mei
antwoordt dat hij wel een inleiding wil houden, maar nog niet echt in het onderwerp zit (getypt).
Opmerking: Anno 1941 was dr. Gijsbert van Herk kennelijk nogal onzeker over zijn kwaliteiten voor
het populariseren van de sterrenkunde, maar oefening baart kunst: in 1983 schreef hij samen met Herman Kleibrink en Willem Bijleveld het boek ”De Leidse Sterrewacht - Vier eeuwen lang wacht bij dag
en bij nacht”, ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Leidse Sterrewacht.
maandag 19 mei
21 - Brief van Minnaert aan ”Den Heer Procureur-Generaal bij het Gerechtshof, Prinsengracht,
Amsterdam” waarin hij om toestemming vraagt van 28-30 mei of van 3-5 juni een bijeenkomst te
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houden waarbij door studenten resultaten van wetenschappelijk werk zullen worden uitgewisseld en
waarbij hij benadrukt dat onderwerpen van politieke aard niet besproken zullen worden (getypt).
22 - Brief van Minnaert aan de contactpersonen bij de drie deelnemende sterrenkundige instituten
(hoewel op het document geen geadresseerden vermeld worden, blijkt dit uit de inhoud), waarin hij
voorstelt de data van de conferentie te verschuiven van woensdag 28 tot vrijdag 30 mei naar dinsdag 3
tot donderdag 5 juni; M. verwacht ”omgaand” antwoord (getypt).
NB - De brief gaat vergezeld van exemplaren van het programma (niet in het dossier).
23 - Brief van Minnaert aan de redactie van het ”Faculteitsblad” (Drift 3, Utrecht), met het verzoek
een uittreksel uit het programma van de conferentie van de studenten in de astronomie in het blad te
publiceren (getypt).
24 - Brief van Minnaert aan ”Den Heer Ingenieur van den Weg der Nederlandse Spoorwegen,
Dienst van Weg en Werken, Utrecht”, waarin hij toestemming vraagt om met zijn studenten op
woensdag 4 juni de afgraving op NS-terrein in Maarn te mogen bezoeken (getypt).
25 - Kaart aan Minnaert van prof. Van Rhijn (Groningen), waarin hij vraagt of het mogelijk is de
reis- en verblijfkosten aan Plaut te restitueren (geschreven).
Opmerking: Dit is een antwoord op een door Minnaert geschreven gestelde vraag, die zich niet in het
dossier bevindt (er is geen kopie of doorslag).
dinsdag 20 mei
26 - Kaart aan Minnaert van L. Binnendijk, waarin hij meldt dat Leiden geen bezwaar heeft tegen de
verschuiving van de data en een opgave doet van sprekers namens Leiden (geschreven).
27 - Kaart aan Minnaert van Oort waarin hij meldt op de ochtend van dinsdag nog e.e.a. te doen te
hebben, maar dat hij om ± 2 uur in het M-M Huis aanwezig zal zijn (geschreven).
28 - Kaart aan Minnaert van A. Blaauw (ook namens Plaut) waarin hij meldt dat het verzetten van de
data geen bezwaar ontmoet (geschreven).
29 - Brief aan Minnaert van ”De Wnd Ingenieur van den Weg” van de NS, waarin hij aangeeft dat
Minnaert met zijn studenten de afgraving te Maarn kan bezoeken (getypt).
30 - Brief aan Minnaert van D. Koelbloed (Amsterdam), waarin hij een vijftal deelnemers aanmeldt
voor de bijeenkomst in het M-M Huis (getypt).
woensdag 21 mei
31 - Brief van Minnaert aan de sterrenkundige instituten te Leiden, Amsterdam en Groningen,
waarin hij meedeelt dat alle instituten akkoord zijn gegaan met de verschuiving van de bijeenkomst
naar 3, 4 en 5 juni 1941 (getypt).
32 - Brief aan Minnaert van de procureur-generaal te Amsterdam, zijnde de originele brief van M.
aan de p-g, voorzien van de volgende getypte tekst namens de p-g:: ”Geen bezwaar, mits geen onderwerpen van politieken aard ter sprake worden gebracht, direct noch indirect.” De gestempelde naam
van de p-g is onleesbaar. Verder is in rood de volgende getypte tekst te lezen: ”GEEN BEZWAAR,
mits Rector-Magnificus ook geen bezwaar maakt. Utrecht, 21 mei 1941, de Hoofd Commissaris van
Politie”. Naast deze tekst het stempel van de hoofdcommissaris.
Opmerking: Deze originele brief van Minnaert is op 20 mei ondertekend door de p-g en dezelfde dag
nog doorgestuurd naar de politie in Utrecht, waar hij op 21 mei door de hoofd-commissaris van een
stempel is voorzien. Opmerkelijk is dat in de brief het zinsdeel ”van Dinsdag 3 tot Donderdag 5 juni”
met blauw potlood is onderstreept. Twee mogelijkheden: 1) dat heeft Minnaert zelf gedaan op maandag 19 mei, toen hij, nadat de brief was getypt, definitief besloot dat de conferentie verschoven moest
worden naar 3-5 juni (en daarover later op die 19de mei de andere instituten inlichtte), 2) dat is in
Amsterdam gebeurd, nadat de p-g op maandag 20 mei telefonisch aan Minnaert heeft gevraagd welke
data de correcte waren – M. kon dat later op die dag weten omdat hij de reacties uit de andere instituten binnen had.
33 - Brief van Minnaert aan Oort, waarin hij zijn vreugde uit over het feit dat O. toch naar de conferentie komt (getypt).
34 - Brief van Minnaert aan ”De Pyramide van Austerlitz”, waarin hij meldt dat het bezoek is uitgesteld tot4 juni tussen 4 en 5 uur ’s middags (getypt).
donderdag 22 mei 1941: Hemelvaartsdag / geboortedag van Evert Landré te Eindhoven
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donderdag 22 mei
35 - Brief aan Minnaert van A.J.J. van Woerkom uit Sliedrecht, waarin hij zich aanmeldt als deelnemer en meedeelt dat hij zich op woensdagmorgen per fiets zal vervoegen bij de Utrechtse sterrenwacht (geschreven).
36 - Brief aan Minnaert van jonkheer W.H. de Beaufort te Maarn waarin hij zijn excuses aanbiedt
voor het feit dat hij nog niet heeft geantwoord op Minnaerts schrijven van woensdag 14 mei, en waarin
hij schrijft dat M. en zijn mensen van harte welkom zijn op woensdag 28 mei, maar dat dat gemeld
moet worden bij ”Natuurmonumenten” te Amsterdam, aangezien het landgoed ”’t Stort” aan die vereniging in bruikleen is afgestaan (getypt).
maandag 26 mei
37 - Amice-briefje aan Minnaert van een zekere ”R”. Uit het feit dat ”R” zich niet vóór 24 mei heeft
aangemeld, kan M. opmaken dat ”R” niet in Maarn aanwezig zal zijn (geschreven).
Opmerking: Uit de zin ”Vooral aan het gesprek over popularisatie zou ik dolgraag deelnemen” en uit
de verzuchting in Document 20 (brief dd 17 mei) van Van Herk over de inleiding, die hij zou moeten
houden over popularisering van de astronomie ”Als Raimond tot de deelnemers behoort, zal er wel felle kritiek van die zijde komen.” is af te leiden dat met ”R” diezelfde (Jean-Jacques) Raimond is.
38 - Brief van Minnaert aan jhr De Beaufort, waarin hij meldt dat de bezoekdatum 4 juni is
geworden (getypt).
39 - Brief van Minnaert aan Natuurmonumenten waarin hij schrijft dat hij, zonder tegenbericht,
ervan uitgaat dat de vereniging akkoord gaat met het voorgenomen bezoek aan het landgoed van jhr
De Beaufort (getypt).
Dinsdag 27 mei
40 - Brief van Minnaert aan A.J.J. van Woerkom, waarin hij meedeelt hem op de lijst van deelnemers te hebben geplaatst (getypt).
41 - Brief aan Minnaert van Lukas Plaut, waarin hij schrijft dat hij het programma via de heer
Blaauw heeft ontvangen en op 3 juni te 1140 in Utrecht zal zijn (geschreven).
42 - Brief aan Minnaert van Natuurmonumenten – begeleidend schrijven bij de vergunning voor het
betreden van het Geologisch Park in Maarn (getypt).
43 - Vergunning van Natuurmonumenten, ondertekend door de voorzitter, mr. P.G. van Tienhoven
(getypt).

BIJLAGEN
44 - VOORLOPIG PROGRAMMA (getypt)
Vervolgversie (1,5 bladzijden): de tekst op het Voorlopig Programma van 12 mei 1941 (Document
1941-14) wordt in deze versie vooraf gegaan door een inleiding. De bijeenkomst is nog steeds gepland
op woensdag 28 mei t/m vrijdag 30 juni (moet natuurlijk ”mei” zijn - deze tikfout staat er nog steeds
in!) en nog steeds is het eerste reisdoel de Pyramide van Austerlitz.
45 - PROGRAMMA (getypt)
Vervolg op Document 1941-44 met meer details (tijden). De bijeenkomst is nog steeds op 28 mei t/m
30 juni (nog steeds staat er ”juni” i.p.v. ”mei”!). Einddoel van de heenreis is nu het Maarten Maartenshuis; de tocht naar de pyramide is verschoven naar de tweede dag.
46 - PROGRAMMA (getypt stencil) – twee exemplaren
Vervolg op Document 1941-45 met nog meer details (nog ontbrekende tijden zijn ingevuld). Men gaat
nog steeds uit van 28 en 29 mei en 30 juni (!!!). Op één van de exemplaren is boven de titel met inkt
geschreven eerste conf. 1941 en daar boven met potlood aardapp of bon (dan tussen haakjes iets dat
niet is te ontcijferen) pyama. Tot slot het dringende verzoek aan de deelnemende instituten om om
vóór 24 mei een opgave te doen van de deelnemers aan de conferentie.
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47 - Lijst met Utrechtse deelnemers (geschreven)
Uit Utrecht komen: Ru Lijdsman, W.J. Claas, H.C. van de Hulst, A.H. Wapstra, E. Abas, D. Kijne, C.
de Jager, Joke Oudendal, Catreien Lokker, A.J.J. van Woerkom, J. Hollander.
Van Woerkom behoorde tot de Leidse delegatie en is op de lijst gezet nadat hij zich per brief aan
Minnaert had aangemeld als deelnemer (zie Document 1941-35 en Document 1941-40). Opmerkelijk
is dat bijvoorbeeld Houtgast ontbreekt. Idem Minnaert, die de lijst heeft aangevuld met de namen Van
Woerkom en Hollander en bij de naam Catrien Lokker de opmerking ”komt bij goed weer per fiets”
heeft geplaatst.

48 - Beknopt programma (getypt)
Dit zou het programma kunnen zijn geweest dat Minnaert op 19 mei heeft gestuurd aan de redactie
van het Faculteitsblad (zie Document 1941-23). Het voldoet in ieder geval aan de omschrijving die
Minnaert er zelf aan geeft: ”een uittreksel uit het programma”. De data van de conferentie zijn 3, 4 en
5 juni.
49 -DIVERSEN (aan elkaar geniet)
49.1 – Als Document 1941-46, met dien verstand dat de onderste helft van pagina 1 is afgescheurd (de
laatste zin luidt: ”Afstand Utrecht – Doorn circa 18 km.”), dat als data zijn te lezen (met de pen geschreven): ”Dinsdag 3 Juni” en ”Donderdag 5 Juni” (”Woensdag 4 Juni” zou op het afgescheurde deel
van blz. 1 hebben kunnen staan) (stencil). Bovenaan bladzijde 1 is geschreven ”No 1. 1941” (Vermoedelijk door de samensteller van de dossiers NAC 1941 en NAC 1942, Ru Lijdsman - EL).
49.2 - Krantenknipsel (origineel)
Het gaat om de avondeditie van Algemeen Handelsblad van vrijdag 6 juni 1941, waarin een tweekoloms artikel staat afgedrukt onder de kop TOEKOMST DER ASTRONOMISCHE STUDENTEN
en daaronder Studiebijeenkomst Nederlandsche astronomen. Vervolgens heeft de ontvanger van de
krant er met wat knip- en plakwerk één kolom tekst met een lengte van 31 cm van gemaakt: een verslag van de astronomenconferentie van 3 t/m 5 juni 1941 in het Maarten Maartenshuis in Doorn.
49.3 - Deelnemers aan de Conferentie te Doorn (geschreven)
Door prof. Minnaert geschreven definitieve lijst van deelnemers aan de astronomenconferentie van
1941. De lijst telt 25 namen, waarvan er twee zijn doorgehaald: de Leidenaren Van Woerkom (die zich
nog wel persoonlijk bij Minnaert had aangemeld) en Dirks. Achter iedere naam is in potlood aangegeven wat het onderwerp van de voordracht van de betreffende persoon zou zijn.
Utrecht
Prof Minnaert
J. Houtgast
R. Lijdsman
W.J. Claas
H.C. van de Hulst
A.N. Wapstra
E. Abas
D. Kyne
C. de Jager
Joke Oudendal
Catrien Lokker
J. Hollander

Maan
Fr. Lijnen
Kijker
T Zon
O2-banden

+ Slaapzak

0.30

Leiden
Prof. Oort
A.J.J. van Woerkom
Dr. v. Herk
Dr. Wesselink

Internationale samenwerking

Ellipt. nevels

Popularisering Kleine planeten directe maansinvloed op de (onleesbaar)
Bedekkingsvariabelen (+ onleesbare naam)
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Binnendijk
Dirks

idem (R.W. Tauri)

Groningen
Blaauw
Plaut

Bewegingen van B-sterren
Schatten van verand. Sterren op Franklin-Adams platen
Enkele opmerkingen over eclips. veranderlijken

Amsterdam
J. Weenen

----------

N. Dijkwel
Th. Walraven
M. Bierman
D. Koelbloed

Reductie van sterspectra op het A’damse Instit.
Verband astronomie en maatschappij
---------Fotografische Fotometrie der Zuid. Melkweg

50 - Foto’s van de NAC 1941
Zie de beschrijving van de foto’s van de NACs 1941 en 1942, met als bijlagen: de gescande foto’s, de
oplossing van het mysterie-Kremer en een omschrijving van het soort foto’s.

Oentsjerk / Huizen, 26 juli t/m 3 september 2007

Evert Landré

BIJLAGE 1 bij BESCHRIJVING FOTO’S NAC 1941
(meerdere personen op een foto worden van links naar rechts genoemd)
De door prof. M.G.J. Minnaert georganiseerde eerste Astronomenconferentie vond plaats van dinsdag 3 t/m donderdag 5 juni 1941 in het Maarten-Maartens Huis te Doorn. In totaal 22 à 25 gevestigde en aankomende astronomen uit Utrecht, Leiden, Groningen en Amsterdam namen eraan deel. De foto’s nr 01, 05, 06, 09 en 10 zijn van
N. Dijkwel (UvA), de nrs 02 en 03 zijn van een tot nu (1 september 2007) onbekende fotograaf, de nrs 04, 07, 08 en
11 zijn gemaakt door L. Binnendijk (Leiden). Zie verder de Beschrijving van de foto’s van NAC 1941 en 1942.
(Informatie over de personen op de foto’s werd verkregen van één van de deelnemers: prof.dr. Kees de Jager)

01 - Lodder, Wapstra, prof. Minnaert en Kremer (bij diens
voordracht)

04 - Blaauw, Weenen, Claas, Abas, van de Hulst, Oort

02 - Kijne, Minnaert, Houtgast, Dijkwel en Wapstra
05 - prof Minnaert

03 - Zandafgraving in Maarn, 5de van rechts Minnaert

06 - Walraven, Bierman, onbekend, Blaauw ?, Lijdsman

07

08 - Lijdsman

Op de foto’s 07 en 10 staan links van de zonnewijzer: Oort, van Herk, Minnaert, de dames Oudendal en Lodder,
Claas, Abas, Houtgast. Rechts van Houtgast 1) op foto 7: Weenen, Blaauw, Dijkwel, Kijne, Wesselink, Plaut en
Koelbloed, 2) op foto 10: Weenen, Blaauw, Kijne (met voor hem: Plaut), Binnendijk, de Jager en Koelbloed. Op
foto 7 en 10 zittend links van de zonnewijzer: Hollander, en verder zittend: Walraven, van de Hulst, Wapstra,
Lijdsman en Bierman. Rechts van de laatste zit op foto 7: de Jager.
11: Lijdsman, mej. Lodder, Wapstra, mej. Oudenal,
Kremer, Oort, Plaut en een halve Van Herk (vlnr).

09: Oort
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NAC 1941
BIJLAGE 3: DE GROEPSFOTO VAN DAVID KOELBLOED

Behalve door N. Dijkwel, L. Binnendijk en C. de Jager, werd tijdens de eerste Nedeerlandse
Astronomen Conferentie in het Doornse Maarten-Maartens Huis in 1941, óók een groepsfoto - in
kleur! - gemaakt door de leider en contactman van de delegatie van het Sterrenkundig Instituut
van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, David Koelbloed.
De opname werd in 1993 aan de samenstellers van het boek ”Bolwerk van de sterren” (over 350
jaar Utrechtse sterrenkunde) als dia aangeboden door prof. Ed van den Heuvel, directeur van het
Anton Pannekoek Instituut van de UvA (voorheen: Sterrenkundig Instituut).
Ik houd het erop dat we hier te maken hebben met een reproductie op diafilm van een
oorspronkelijke kleurenfoto. Hij wordt hier gepresenteerd zonder dat enige kleurcorrectie is
toegepast.
Staand van links naar rechts:
Prof. Oort, prof. Van Rhijn, prof. Minnaert, dan de dames Oudenal en Lodder, met tussen hen in
Claas; vervolgens Abas, Houtgast, Weenen, Blaauw en Kijne. Dan (met gestreepte stropdas de
fotograaf van een andere groepsfoto) Dijkwel, met achter hem het hoge voorhoofd van Wesselink;
tenslotte Lijdsman, Plaut en (ook fotograaf van een groepsfoto) Binnendijk
Zittend van links naar rechts:
Walraven, Van de Hulst, naast de zonnewijzer Hollander, vóór de zonnewijzer Wapstra, dan De
Jager en Bierman.
Koelbloed, nog te zien op foto 07 en 10 (beide malen uiterst rechts) is de maker van deze foto en
ontbreekt derhalve.

Huizen, 20 september 2007

Evert Landré

