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De Barones* 
 

ALBERT BEINTEMA 
 
 
Velen in Eemnes zullen zich nog de Baronesse Van Til herinneren. Ze woonde 
in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw op de Raadhuislaan 
nummer 17 in Eemnes. Ze kreeg bekendheid omdat ze een aantal keren heeft 
meegedaan met tonnetje steken op Koninginnedag en omdat ze koningin/
prinses Juliana nog wel eens op bezoek kreeg. 
 
Toen prinses Juliana een klein meisje was op het grote kasteel Het Loo, waren 
er niet zoveel kinderen waarmee zij kon spelen. Gelukkig had burgemeester 
Tutein Nolthenius van Apeldoorn een dochtertje dat ongeveer even oud was als 
Juliana en dat aan de criteria voldeed. Hannie heette zij. Hannie en Juliana wer-
den hartsvriendinnen en dat zijn zij, zolang het leven dat toeliet, altijd geble-
ven. 
Later kon Hannie een baantje krijgen bij Juliana, die inmiddels koningin was 
geworden en zich had gevestigd op Paleis Soestdijk. Als Dame du Palais regel-
de zij de huishouding. Zij raakte verknocht aan de opgroeiende prinsesjes en 
ook met oma Wilhelmina kon zij goed opschieten. Wilhelmina en Hannie von-
den elkaar tevens achter de schildersezel. Zo zijn zij nog een paar keer samen 
naar Noorwegen geweest om daar de prachtige, sombere fjell- en fjordenland-
schappen te aquarelleren. In Nederland schilderde zij graag in de Eempolders, 
vanwege de daar altijd aanwezige mooie luchten. 
Hannie raakte haar baan op Soestdijk kwijt als gevolg van de beruchte Greet 
Hofmansaffaire. De jongste dochter van Juliana, prinses Marijke (zoals Christi-
na toen nog heette) was met een visuele handicap ter wereld gekomen en men 
vreesde ten onrechte dat er aan het kind ook geestelijk wat mankeerde. Juliana 
kwam in contact met Greet Hofmans, een soort Jomanda van toen, die met 
handoplegging en hypnose de jonge prinses misschien wel zou kunnen gene-
zen.  
Op een gegeven ogenblik kwam aan het licht dat occulte Greet ook op allerlei 
ander gebied een groeiende invloed op de koningin begon uit te oefenen. Dat 
leidde tot paniek in de regering en de onmiddellijke beëindiging van de relatie 
tussen mevrouw Hofmans en het koningshuis. Rond Greet had zich een kliekje 
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mensen verzameld, onder wie nogal wat adel, dat het antroposofische gedachte-
goed aanhing. Het ergste was dat deze mensen wereldvrede predikten en dat 
Juliana hier aan meedeed. Zij mocht voor het eerst op staatsbezoek naar de Ve-
renigde Staten, en zij stond erop haar toespraak voor de senaat aldaar zelf te 
schrijven, zeer tegen de zin van onze regering. Minister-president Drees heeft 
peentjes gezweet, maar het is goed afgelopen. In het Amerika van toen was (net 
als nu...) praten over wereldvrede erger dan vloeken in de kerk. We zaten mid-
denin de Koude Oorlog, de Rus was Onze Vijand en het jachtseizoen op com-
munisten was geopend. Juliana waagde het inderdaad te pleiten voor wereld-
vrede, maar ze deed dat zo charmant dat iedereen het slikte, ja zelfs geweldig 
vond. Juliana maakte vrienden overzee.  
Prins-gemaal Bernhard was uit ander hout gesneden en had andere vrienden in 
de VS, toen al. Zijn belangstelling ging meer uit naar het zogeheten militair-
industrieel complex. De hele affaire rond de funeste invloed van Greet op Julia-
na dreigde zodoende ook nog eens uit te lopen op een huwelijkscrisis in het 
koningshuis. Dat was voor onze regering volstrekt ontoelaatbaar.  
Er moest worden ingegrepen.  
Bij de entree van Greet Hofmans hadden ook leden van de hofhouding een rol 
gespeeld, en omdat niet meer duidelijk was wie er zo langzamerhand door wie 
beïnvloed was, werd uit voorzorg de halve hofhouding op straat gezet. Een 
grootscheepse zuiveringsactie. Iedereen die er maar enigszins van verdacht 
werd voor wereldvrede te zijn, moest eruit. Ook Hannie moest ontslagen wor-
den, want het was duidelijk dat zij als hartsvriendin van de koningin bij de ver-
keerde club behoorde.  
Het ontslag van Hannie heeft niet kunnen voorkomen dat zij en Juliana per-
soonlijke vriendinnen bleven. Geregeld probeerde Juliana aan het keurslijf van 
het paleisleven te ontsnappen, om even gezellig een kopje koffie te gaan drin-
ken bij haar vriendin. Die woonde in Bussum, vlak naast onze lagere school, en 
vanuit het raam van het lokaal van de derde klas had je uitzicht op haar voor-
tuin. Als daar een grote zwarte auto stond geparkeerd, met een verveeld wach-
tende chauffeur achter het stuur, wisten wij hoe laat het was, want de uitstapjes 
van Juliana waren toen nog publiek geheim.  
In de loop der jaren werd de bewegingsvrijheid van de koningin door steeds 
verder verscherpte veiligheidsregels ingeperkt. Wie kan zich nu nog een konin-
gin voorstellen die zonder bewaking in haar eentje door Baarn rondfietst? Zo 
werd het ook steeds moeilijker om uitstapjes naar Hannie te regelen. Haar met 
de grote zwarte auto opzoeken behoorde niet meer tot de mogelijkheden. Vaak 
regelden zij het nu zo dat Hannie Juliana op Soestdijk ophaalde met haar R4-
tje, om dan via een achteringang te ontsnappen, de koningin vermomd met een 
hoofddoekje. Hannie kon smakelijk vertellen hoe zij een keertje op een ietwat 
laat uur de koningin weer naar binnen wilde smokkelen, toen zij werden aange-
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houden door een marechaussee. “Waar gaat dat heen dames?” vroeg de jonge 
man bars, waarop Juliana haar hoofddoekje afdeed om zich te identificeren. De 
marechaussee sprong in de houding en mompelde verschrikt: “Sorry, majes-
teit!”  

 
Koninginnedag 1978. In deze periode nam de baronesse Van Til deel aan het tonnetje steken in 
de Kerkstraat van Eemnes. 



102 HKE jaargang 31 

Op latere leeftijd, na het overlijden van haar echtgenoot, verhuisde Hannie naar 
Eemnes, naar een eenvoudige woning in een rijtje, middenin haar geliefde 
Eempolders met de mooie luchten. Op een zonnige namiddag bij een kopje 
thee in de achtertuin liet Juliana haar hondje ontsnappen. Het mormel had een 
kat gezien en was daar achteraan verdwenen, onder de heg door, naar de buren 
toe. Verbouwereerde inwoners van Eemnes hebben die middag van het won-
derlijke schouwspel kunnen genieten met een koningin (inmiddels redelijk op 
leeftijd) die al roepend achter haar hondje aan over de linkerheg de achtertuin 
binnen kwam zeilen, om vervolgens over de rechterheg weer uit het zicht te 
verdwijnen.  
Hannie had een groot hart, niet alleen voor prinsesjes en andere mensen, maar 
ook voor de natuur, die volgens haar alle bescherming nodig had. Om aan dat 
doel een bijdrage te kunnen leveren zat zij in het algemeen bestuur van de Ver-
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten, destijds gevestigd in een deftig, 
monumentaal pand aan de Herengracht in Amsterdam. In de lijst van bestuurs-
leden, voorin de jaarverslagen van de vereniging, paste haar naam niet op een 
regeltje, want zij was getrouwd met baron Van Till, schout-bij-nacht buiten 
dienst, en zo werd haar naam voluit baronesse Van Till-Tutein Nolthenius. In 
het lijstje bestuursleden misschien niet de langste naam, maar wel de naam met 
de mooiste cadans. Er waren meer bestuursleden met namen die twee regels in 
beslag namen, want het Natuurmonumenten van toen werd bestierd door ouder-
wetse regenten: bankiers, meesters in de rechten en de adel.  
De Barones, normaal gesproken aangeduid als mevrouw Van Till, had een ei-
gen roeibootje in het Naardermeer liggen, bij Kale Dijk. Vaak trok zij er in haar 
eentje op uit, de plassen op, om naar vogels te kijken of om te aquarelleren, 
want ook boven het Naardermeer komen fraaie luchten voor.  
Of zij schilderde vluchten lepelaars, tegen de avondlucht op weg naar het IJs-
selmeer, waar ik ze bij Fort Ronduit stond op te wachten.  
Mevrouw Van Till was voor ons geen vreemde. Niet alleen hielden we vanuit 
het schoollokaal haar voortuin in de gaten, maar mijn ouders kenden haar om-
dat een van haar zoons bij mijn zus in de klas zat en de ander bij mijn broer op 
de padvinderij.  
Mijn moeder behoorde tot het soort dat kinderpostzegels verkoopt en collec-
teert. Zo kon het gebeuren dat zij bij mevrouw Van Till aanbelde om een aal-
moes te vangen voor een of ander goed doel en even werd binnengelaten omdat 
er naar kleingeld gezocht moest worden. In de woonkamer waren schoorsteen-
mantel en alle bovenkanten van kastjes gevuld met rijen portretten van prinses-
jes van Oranje, in alle leeftijden. Midden tussen die portretten prijkte een opge-
zette fuut, zonder oogjes. Het was een zelfgemaakt cadeau van de man van de 
werkster, boer Kruiswijk, die als rietsnijder in het Naardermeer werkte en in de 
De Fuut aan de Karnemelksloot woonde. Het gesprek kwam op de fuut, het 
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Naardermeer, de vogels in het alge-
meen, en langs die weg op de zoon 
van mijn moeder die zo van vogels 
hield en zo graag eens in het Naarder-
meer zou willen kijken.  
In tegenstelling tot de hooghartige 
meneer Würster bood mevrouw Van 
Till onmiddellijk ruimhartig aan mij 
een keertje mee te nemen het meer op.  
Ik moest maar bellen voor een af-
spraak en na enige schroom te hebben 
overwonnen deed ik dat. Ik was zes-
tien jaar oud en zat in de vierde klas 
van de HBS. En zo zette ik mijn eer-
ste schreden in het Naardermeer.  
Na een paar gemeenschappelijke be-
zoekjes aan het Naardermeer gaf me-
vrouw Van Till mij de sleutel mee van 
het hangslot waarmee het bootje aan 
een boom was geketend en kon ik er 
alleen opuit trekken. Ik moest dan wel 
van tevoren opzichter Schaap bellen. 
In principe waren deze uitstapjes ille-
gaal, maar ze werden gedoogd. Toch 
was deze situatie op den duur niet 
wenselijk, en mij werd dan ook aan-
geraden de toestand te legaliseren door een brief aan het dagelijks bestuur en de 
directie van Natuurmonumenten in Amsterdam te richten, met het verzoek mij 
een wetenschappelijke vergunning te verlenen tot het doen van ornithologische 
waarnemingen. De vergunning werd verleend en daarmee was de beer los.  
Gedurende de rest van mijn middelbare schooltijd sleet ik vele vrije middagen 
en dagen in de weekenden op het Naardermeer, soms tot diep in de nacht, of tot 
grote zorg van mijn moeder tot ver in de volgende ochtend.  
In de voorwaarden van mijn vergunning stond dat ik jaarlijks een verslag dien-
de in te leveren met mijn waarnemingen. Verder stond erin dat ik het recht had 
mij te doen vergezellen door één persoon. Qua karakter lijk ik misschien toch 
wel meer op meneer Würster dan op mevrouw Van Till. Verzoeken om mij een 
dagje te mogen vergezellen op het Naardermeer heb ik over het algemeen ge-
weigerd.  
In een poging wat Naardermeeraquarellen van mevrouw Van Till op te duiken 
heb ik onlangs haar beide zoons nog eens opgezocht. Zij waren niet moeilijk te 
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vinden. De oudste bleek in de ouderlijke woning in Bussum te wonen. Of er 
nog aquarellen van het Naardermeer waren, wist hij niet. Na haar overlijden is 
het schilderwerk van zijn moeder hoofdzakelijk verdeeld onder de kleinkinde-
ren, die inmiddels over de hele wereld verspreid zijn. Hij herinnerde zich nog 
heel goed hoe zijn moeder met Wilhelmina naar Noorwegen ging om te schil-
deren. Zij werden dan met de regerings-Dakota naar Oslo gebracht. Als dat in 
een weekend gebeurde, mocht hij als klein jochie mee op en neer, voorin bij de 
piloot in de cockpit. Maandagochtend had hij dan op school wat om over op te 
scheppen.  
Na enig rommelen op zolder kwam er een aquarel tevoorschijn met een groen-
gevlekt nat landschap dat waarschijnlijk een stukje zomers Naardermeer weer-
gaf. Verder kwam stoffig en wel de legendarische door boer rietsnijder Kruis-
wijk opgezette fuut zonder oogjes tevoorschijn, waarmee het wat mij betreft 
allemaal begonnen was.  
De andere zoon bleek in het oosten des lands te wonen, niet ver van mijn huidi-
ge woonplaats. Na zijn pensionering had hij zich in het voetspoor van zijn moe-
der bekwaamd in het aquarelleren. Ook bij hem kwam na een zoekactie op zol-
der een aquarel tevoorschijn, van een winters landschap aan de Karnemelk-
sloot, met besneeuwde boerderijen.  




