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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Baiije van Utrecht (7) 

De boerderij ccHet Duitsche Huis 
Laag Nieuwkoop 30, na 1815 

J.G. Bokma 
Daslook 51, 3621 RR Breukelen 

De 18de-eeuwse boerderij die we thans kennen als 
de Baron van Nagell Hoeve (zie Afbeelding 1), 
was - zoals ik eerder in dit tijdschrift beschreef - tot 
1815 eigendom van Annigje Hannisje van Vliet, 
weduwe van Jan Boerefijn. Na haar overlijden 
kwam de hofstede in handen van Louis Verheul, 
wonende te Gerverskop, Gemeente Harmeien, voor 
de prijs van ƒ 1600,-. In 1817 verkocht Louis Ver
heul de boerderij aan de op 17 april 1792 in 
Breukelen-Nijenrode geboren A.Jzn. van Kooten. 
Daarna bleef de naam Van Kooten meer dan een 
eeuw met de boerderij verbonden. 

Het koopcontract, gepasseerd op 12 juni 1817, 
luidt als volgt: 

EXPEDITIE 

Voor Mr. Jacobus Bredius, Openbaar Notaris, residerende te 
Woerden, en in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede 
ondergetekende getuigen Compareerde Louis Verheul, Bouw
man, wonende in Gerverskop, Gemeente van Harmeien. 
Dewelke bij deze tegenwoordige Acte heeft verkocht, afgestaan 
en overgedragen, onder vrijwaring van alle Stoornissen, Evic
tion, Substitutiën, Hypotheken, en andere Verhinderingen hoe 
ook genaamd aan 
Antonie Jacobusse van Koten, Bouwman in Laagnieuwkoop, 
Gemeente van Breukelen, woonachtig, alhier tegenwoordig, en 
accepterende koper, voor hem zelve, zijne Erfgenamen en 
Regtverkrijgende. 
I e Den Opstal van een huis, twee bergen en twee schuren, ge
tekend numero 3, staande onder Laagnieuwkoop, Gemeente 
van Breukelen, strekkende van den dijk, tot aan het weiland, 
belend aan beide zijden, het Land van het Duitschenhuis. 
2e Acht morgen Land, leggende gemeender voor met het Land 
van gemelden Duitschenhuis, strekkende van de Dijksloot, van 
de Lage Haar, tot over de Portengensche Landscheiding, belend 
aan de eene zijde Adrianus Veldhuizen, en aan de andere Rijk 
Masop. 

Of zoodanig dezelve goederen, aldaar zijn strekkende en gele
gen, zonder iets daarvan uit te zonderen, noch af te houden, 
verklarende den koper, alles wel te kennen, daarmede te vreden 
te zijn en geene nadere beschrijving daarvan te begeren. 
Ten einde den Comparant koper daarmede te doen handelen, 
als met goederen aan hem in volkomen eigendom toebehoren
de, en daarvan het genot te doen hebben, voor zooveel de Lan
derijen aangaat te rekenen van den eersten January dezes Jaars, 

Eenduizend acht honderd zeventien, en der huizinge en verdere 
betimmeringen met den Eersten Mei laatstleden. 
De voorschreve goederen behoren aan den Verkoper, als daar
aan den eigendom verkregen hebbende, voor eenige gedeeltens, 
bij Acte van Transport gepasseerd voor den ondergetekenden 
Notaris Mr. Jacobus Bredius, den vijftienden Maart, des gepas-
seerden Jaars, Een duizend achthonderd zestien, behoorlijk ge
registreerd den negentienden daaraan volgende, en voor het 
resterende gedeelte bij Acte van Transport gepasseerd, voor 
den ondergetekenden Notaris Mr. Jacobus Bredius, den tienden 
Juny des gepasseerden Jaars .Eenduizend achthonderd zestien, 
behoorlijk ten zelve dage geregistreerd. 

Deze verkoping geschiedt onder de navolgende Conditien, 
Clausulen en voorwaarden, tot welker vervulling en nakoming, 
den Comparant koper, zich verbindt te weten. 
Artikel 1. Om te voldoen, de regten en kosten, waartoe dit con
tract aanleiding zal mogen geven. 
Artikel 2. Om te voldoen de grond- en alle andere Lasten, 
geene daarvan uitgezonderd, hoedanig die ook zouden mogen 
worden genaamd, waarmede de voorschreve goederen be
zwaard zouden mogen zijn, te rekenen van den eersten January 
dezes Jaars Eenduizend achthonderd zeventien. 
Artikel 3. Om te gedogen de lijdende Servituten, zichtbare of 
verborgene, welke op de voorschreve goederen mogten zijn be
rustende behoudens aan den Koper om zich daartegen te ver
zetten, ende heerschende ten zijnen voordeele te doen gelden, 
alles te zijnen bate en schade. 

Deze Verkoping geschiedt bovendien voor de somma van 
Een duizend zeven honderd Gulden, welke de Verkoper er-
kendt bereids uit handen van den koper te hebben ontvangen, 
en daarvoor te Quittteren, bij deze zonder eenige reserve. 

Enz., enz. 

Opmerkelijk is dat Van Kooten in het contract 
wordt aangeduid als bouwman (- akkerbouwer) in 
Laag-Nieuwkoop, Gemeente Breukelen. In 1812, 
dus ten tijde van de inlijving van Nederland bij het 
Frankrijk van keizer Napoleon, was Laag-Nieuw
koop een van de verscheidene gebieden die onder
gebracht waren in een grote Gemeente Breukelen. 
Maar in 1815, toen de nationale onafhankelijkheid 
alweer een paar jaar was hersteld, viel die Gemeen
te Breukelen uiteen. In dat jaar werd een Gemeente 
Laag-Nieuwkoop gevormd, bestaande uit Laag-
Nieuwkoop, Gieltjesdorp, Vijfhoe ven bij Kortrijk, 
Zuideinde van Portengen en Loefsgerecht van Ru-
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Afb. 1. De hofstede "Het Duitsche Huis" (foto H. van Walden/een, 1998, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

wiel (gelegen onder De Haar). Het adres van Van 
Kooten was dus duidelijk ontleend aan inmiddels 
verouderde informatie. 

Anthonie van Kooten trouwde met de ongeveer 
vijf jaar jongere Catharina de Jong, geboren in Vin
keveen. Zij kregen drie zonen en twee dochters. De 
boerderij stond toen bij het gemeentebestuur ge
noteerd als Laag-Nieuwkoop nr. 73. Drie en dertig 
jaren was Anthonie van Kooten eigenaar en bewo
ner van de boerderij geweest, toen hij deze verkocht 
aan de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van 
Utrecht voor een bedrag van ƒ 5500,-. 

De verkoop vond plaats op 27 februari 1851, ten 
kantore van de Utrechtse notaris Gerardus Hendri-
kus Stevens. Naast de notaris en Van Kooten was 
namens de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) aan
wezig de Rentmeester-Generaal de heer mr. Pieter 
VerLoren van Themaat. De RDO kwam door deze 
koop in het bezit van, zoals in de akte staat om
schreven: "Eene Bouwmanswoning, gemerkt nom
mer 3, met erf en grond, benevens twee schuren 
en twee bergen, groot vier en dertig roeden tachtig 

ellen, staande en gelegen onder Laagnieuwkoop, 
kadaster Sectie A Nummers" (volgen 45 nummers 
met omschrijving van in totaal 37 bunder 79 roeden 
63 ellen land), etc. etc. 

Van Kooten als pachter 
Anthonie van Kooten was op dat moment al 

sinds 1 januari 1828 pachter van 28 bunders (= hec
taren), 50 roeden (= aren), 52 ellen (= centiaren) 
wei- en hooiland te Laag-Nieuwkoop. Deze grond, 
die ook eigendom was van de RDO, grensde waar
schijnlijk aan de verkochte boerderij of lag in de 
onmiddellijke nabijheid ervan. Deze pacht werd ver
lengd in 1834, 1840 en 1846, waarbij het gepachte 
oppervlak een beetje kon wisselen in grootte. 

Na de aankoop door de RDO in 1851 moet een 
zekere herverdeling van de verpachte oppervlakten 
zijn doorgevoerd. In een nieuwe pachtovereen
komst, ingaande 1 januari 1851, voor de periode 
van zes aaneenvolgende jaren, staat beschreven dat 
Van Kooten pachtte: "Eene hofstede bestaande in 
eene bouwmanswoning, gemerkt Nommer 3, twee 
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Schuren, twee bergen, erf en grond, bouw- wei-
hooi- bosch boomgaard en tuinland, weg en water, 
te zamen groot vier en dertig bunders, een en dertig 
roeden, drie en vijftig ellen, staande en gelegen in 
de gemeente Laagnieuwkoop, bij het kadaster be
kend in Sectie A onder de nommers 522 à 531, 533 
à 542, 542a, 543 à 553, 555 à 564, 567 à 581, 1072 
à 1075." 

Van Kooten ging ƒ 800,- aan pachtpenningen 
per jaar betalen, alsmede een aantal op het land of 
de overeenkomst drukkende lasten. Die ƒ 800,- was 
een verdubbeling ten opzichte van het vorige con
tract. Hij moest die pachtpenningen persoonlijk in 
Utrecht komen brengen. Er staat dat de "huurder 
zich verpligt te betalen, ten woonhuize of kantore 
van den Rentmeester Generaal van voornoemde 
orde in der tijd, binnen Utrecht, in twee gelijke ter
mijnen jaarlijks, waarvan de eerste verschijnen zal 
den eersten Julij dezes jaars, de tweede den vijf en 
twintigsten december daaraanvolgende en zoo ver
volgens in ieder jaar, tot aan het eindigen dezer 
huur, alles in grove zilveren nederlandsche geld-
speciên" enz. enz. 

Deze pachtovereenkomst werd in 1857 voor zes 
volgende jaren tot het jaar 1864 verlengd met ge
lijkblijvende pachtsom en ook overigens zonder be
langrijke wijzigingen. Ingaande 1 januari 1864 
droeg Anthonie van Kooten de pacht over aan zijn 
meerderjarige ongehuwde kinderen, Gerrit (roep
naam Geert; geboren in Laag-Nieuwkoop op 10 fe
bruari 1840) en Geertruida (roepnaam Truijtje, later 
Geertrui; geboren in Laag-Nieuwkoop op 18 juni 
1837), "beide wonende in de natemeldene hofste
de". Zij gingen drie jaar ƒ 1350,- en daarna drie jaar 
ƒ 1400,- betalen. Uit de pachtovereenkomst voor de 
periode 1870 - 1876 blijkt dat Geert van Kooten in
middels was getrouwd met Willemijntje Versteegh. 
Deze overeenkomst werd opgemaakt te Utrecht 
door notaris Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer, 
kantoor houdende "aan de Nieuwenkamp, Wijk A, 
nommer 1180". Namens de RDO was aanwezig 
hun Rentmeester-Generaal mr. Frans Julius Johan 
Baron van Heemstra, wonende op den huize "ter 
Leede" onder Sassenheim. De pachtsom werd ver
hoogd naar ƒ 1400,- voor de eerste drie huurjaren 
en ƒ 1500,- voor de laatste drie huurjaren. 

Pachters en hun verplichtingen 
Pachters hadden ook verplichtingen. De contrac

ten legden die meestal uitvoerig, soms wat bondiger 
vast. Zo las ik in de pachtovereenkomst van 1881 
de navolgende interessante bepaling, waarmee de 
pachter rekening diende te houden: 

"De huurder moet gedurende de huurtijd voorzien zijn van 
genoegzaam haaf en vee, paarden enz., en wel minstens vol
doende voor de huurprijs van één jaar; hij is alzoo verpligt de 
weilanden behoorlijk met hoornvee en niet meer dan met zijn 
voor het gebruik noodige paarden te beweiden, terwijl het af-
hoeden met schapen verboden is. Het hooiland mag maar één 
maal per jaar worden gehooid. Ook is hij verplicht 's winters 
minstens 28 stuks hoornvee en 2 paarden op te stallen en uit te 
voederen tot 15 April. Voor elk ontbrekend stuk vee kan de 
verhuurder voor ƒ 50,- mest ten koste van den huurder laten 
aankoopen en verwerken." 

Aanleg spoorlijn Harmeien - Breukelen 
In 1868 kwamen de plannen ter tafel voor de 

aanleg van de spoorlijn Harmeien - Breukelen. Op 
30 mei van dat jaar vond in Utrecht de onderteke
ning plaats van de koopakte (no. 11) tussen de Ne
derlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij (NRM) 
en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. 
De RDO verkocht aan de NRM voor de aanleg van 
het spoorwegtracé in totaal 59 roeden en 4 ellen 
grond (zie Afbeelding 2). Het betrof gedeelten van 
de kadastrale nummers Sectie A nrs. 531, 533, 
1072, 1073, 534, 535 en 545, alsmede het hele per
ceel 542 (erf). 

Tijdens deze onderhandelingen over de aanleg 
van de spoorlijn waren de kinderen van Anthonie 
van Kooten, Geert en Geertruida, pachters. In de 
onderhandelingen met de NRM was namens de 
RDO aanwezig mr. Frans Julius Johan Baron van 
Heemstra, Rentmeester-Generaal van de RDO Ba
lije van Utrecht, in de "hoedanigheid van specialen 
gemagtigde van Ie den HoogWelGeboren Heer 
Willem Anne Baron Schimmelpenninck van der 
Oije, wonende te Voorst, 2e den HoogGeboren 
Heer Jan Derk Graaf van Rechteren van Ahnem, 
wonende te 's-Gravenhage, en 3e den Hoogwelge
boren Heer Jan Arent Baron van Ittersum, wonende 
te Hardenberg, allen Commandeuren van en uit
makende de finantiè'le Commissie der voormelde 
Orde". 

Vastgesteld werd dat aan de RDO een bedrag 
van ƒ 837,35 moest worden betaald voor de ont
eigende grond. Tevens ontving de RDO van de 
NRM nog een schadeloosstelling van ƒ 1050,19 
wegens o.a. waardevermindering van hun overblij
vende bezit. In 1869 werd de spoorlijn aangelegd. 

Pachters 1864-1937 
Geert van Kooten trouwde met Wilhelmina 

(Willemijntje) Versteegh, die op 20 juli 1847 in 
Westbroek was geboren, maar vóór haar huwelijk 
ingeschreven stond in de Gemeente Ruwiel. Zij kre
gen drie zonen en drie dochters. Wilhelmina stierf, 
51 jaar oud, op 9 juni 1899. 
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K W I T A N T I E 
YOOS DE 

BEDONGEN S C H A D E L O O S S T E L L I N G . 

s. De ondergeteekende «• 7( //ans , &«*,./,*/£/>-, ïrfrth /*£» /Y/rs»^ --' 

' s " '" ' " /. / ^ , . . . ^s/ 'S/? . /S... Ssïtd / 

verklaart te hebben ontvangen van de Nederlandsche Khiju-Spoonves-Maiitscliappij, 

,/f ' ^/^ ^ ^ ^ Z  
""" A —7 —^-en zulks tot voldoening van het bedrag, hetgeen door hem bij den verkoop van 

//>/<? //?«- yYrtZsJiS.&'i •*.*&*.•* f;'S/V S / . f' f > 

" ' { f? - J 7 , 
gelegen onder de Gemeente \- /?.s?&/j. t-Zs//.' A. e û/l 
Kadastraal Sectie t/f/ K<Joâ/ /ß3S , /C?2,/f?« 

>f^óV, 'ft/f i A *?£/& //?* frsrs/s -ra- sz../i„ <-// 

/'/ 

K jCtié.Y/S'ù. é'}^ , K Wa/y"c #<#>*- <//r/"/<i/~ , volgens overeenkomst 

d.d. / / c/Auf ( /f/6 G boven den koopprijs is bedongen ter 

vergoeding van de waardevermindering, welker-in zijne overige eigendommen 

lijdt, van de lasten waaraan 4**f zich bij dien verkoop heeft onderworpen en 

van de schadeloosstellingen die 4*^- daarbij jegens derde belanghebbenden 

heeft op -zich genomen. 

Waarvoor kwitantie 

/t/râ&^Y den J/> ( /{j_te~. 186/. 

# / ^ . „ (/nz/#'/"J y~///. 7' /'S?* '^'L/Yf't •i/Zs*—.. 

Afb. 2. Kwitantie d.d. 30 mei 1868 voor de schadeloosstelling door de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij 
voor de onteigende grond van de Duitsche Orde bij de aanleg van de spoorlijn Harmeien - Breukelen. 
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Op 10 april 1907, in de pachtperiode 1905 -
1911, overleed de pachter Geert van Kooten en ging 
de pacht over op zijn twee jongste kinderen, Adria-
nus (roepnaam Arie) en Aaltje. Zij waren tweelin
gen, geboren op 12 februari 1883. De pacht werd 
hun geheel op dezelfde voorwaarden verleend. In 
februari 1909 deed Aaltje afstand van haar deel in 
de pacht van de hofstede. Arie was daarna de enige 
pachter. De pachtsom was inmiddels verhoogd tot 
ƒ 1650,-. 

Arie van Kooten bleef pachter tot zijn dood in 
1936. In de volgende pachtovereenkomst (no. 20), 
die alleen gold voor het jaar 1937, stond de pacht 
voor ƒ 1700,- op naam van zijn weduwe, Elisabeth-
Maria Kemp. 

Diverse verbouwingen van de boerderij 
In 1889 vond de eerste verbouwing (of eigenlijk 

een gedeeltelijke vernieuwing) en verlenging van 
de hofstede plaats, waarbij de RDO de opdrachtge
ver was; Geert van Kooten was toen pachter. De 
kosten waren geraamd op ƒ 4900,-. Na een aanbe
steding op 28 januari 1888 werd de uitvoering van 
het werk gegund aan aannemer Anthonie van Soest 
uit Kockengen, die als laagste had ingeschreven 
voor ƒ 5175,-. Andere inschrijvers waren, in volgor
de van laag naar hoog van hun inschrijvingsbedrag: 
Anthonie van Soest (Kockengen), Pieter Berghoef 
(Kockengen), Engelbertus van Benthem (Jutphaas), 
M.B. Krommenhoek (Harmeien), Dirk Barneveld 
(Vreeswijk), Nicolaas Engelbert Gerwig (Breuke-
len) en Gins Hubertus van den Wilt (Breukelen). 
Op de bouwtekening van de boerderij staat in de 
bestaande toestand een kaaskamer aangegeven, 
waaruit blijkt dat daar toen al geruime tijd werd 
"gekaasd". 

In 1925 vond er een tweede verbouwing plaats, 
ditmaal van het voorhuis. Op 3 juli 1925 schreef de 
architect J.C. Wentink, Onder-Rentmeester van de 
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, in 
een brief aan B&W van de Gemeente Laag-Nieuw-
koop, dat de Duitsche Orde het voornemen had het 
woonhuis van de hofstede "Het Duitsche Huis", be
woond door G. van Kooten (moet zijn A. van 
Kooten), kadastraal bekend Gemeente Laag-Nieuw-
koop, Sectie G nr. 1286 (moet zijn Sectie A m. 
1350) af te breken en weer op te bouwen. 

Bij schrijven van 20 juli 1925 verleenden B&W 
toestemming voor deze bouwplannen. In een korte 
werkomschrijving, behorende bij de vergunning
aanvraag, uit begin juli 1925, valt te lezen dat toen 
onder andere twee bedsteden werden verplaatst van 

Afb. 3. Situatiekaartje van de omgeving van de hofstede. 

beneden naar twee zolderkamertjes en de muren, 
vloeren, kasten e.d. werden gemoderniseerd. 

Jan van Eek als pachter 
In de pachtovereenkomst (no. 21) voor het jaar 

1938 kwam er een nieuwe pachter: Jan van Eek, 
wonende te Kockengen. Deze pachtte een hofstede 
bestaande uit woonhuis met veeschuur, zomerhuis 
met schuur, een schuur, hooiberg, wei- en hooiland 
en boomgaard, kadastraal bekend gemeente Laag-
Nieuwkoop, Sectie A etc. etc, te samen groot 33 
hectare, 70 are en 65 centiare en bekend onder de 
naam hofstede "Het Duitsche Huis" thans "Baron 
van Nagell-Hoeve", Wijk B96 te Kockengen. Dit 
laatste is vrijwel zeker een abuis, aangezien Laag-
Nieuwkoop in 1938 nog geen deel was van Kock
engen. (Misschien ontstond die vergissing doordat 
Kockengen en Laag-Nieuwkoop van hetzelfde ge-
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meentehuis gebruik maakten, dat in Kockengen 
stond.) Pachtpenningen: ƒ2100,- per jaar, te vol
doen in twee termijnen. 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog vond 
een derde verbouwing plaats. Op 9 juli 1941 deed 
de architect-opzichter van de RDO Balije van 
Utrecht, de heer A. van den Bovenkamp uit De 
Meem, namens de Rentmeester-Generaal een schrif
telijk verzoek aan B&W van de Gemeente Laag-
Nieuwkoop om vergunning te verlenen voor het 
bouwen van een stoep- en wringhuis aan en in de 
boerderij. De bouwkosten werden geraamd op ca. 
ƒ 2500,-. De ingediende bouwaanvraag werd door 
B&W ter goedkeuring doorgezonden naar de Al
gemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en 
voor de Bouwnijverheid in 's-Gravenhage. In een 
brief gedateerd 26 augustus 1941 kwam de vergun
ning uit Den Haag, met de toewijzing, tot omschre
ven maximale hoeveelheden want in de oorlog was 
alles 'op de bon', van de benodigde bouwmateria
len voor het werk. 

De laatste bekende bouwactiviteit was in 1966. 
Toen werd aan de bestaande veestal een nieuwe 
woning gebouwd. Dit werk werd uitgevoerd onder 
verantwoording van het architectenbureau L.C. van 
den Bovenkamp en M. van Guilik uit Holten en 
Eist. De totale kosten voor deze nieuwbouw be
droegen ƒ 54 000,-. 

De huidige situatie 
De hofstede "Het Duitsche Huis" oftewel de 

"Baron van Nagell-Hoeve", nog steeds eigendom 
van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 
Utrecht, heeft sinds 1938 tot op de dag van vandaag 
een Jan van Eek als pachter. In 1942 werd Laag-
Nieuwkoop deel van de Gemeente Kockengen. Per 
1 januari 1989 ging deze laatste geheel op in een 
nieuwe Gemeente Breukelen. De hofstede is anno 

Landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche 
Orde Balije van Utrecht (1918 -1936) Anne Wil
lem Jacob Joost baron van Nagell, naar wie de 
boerderij "Het Duitsche Huis" in Laag-Nieuwkoop 
in 1937 is genoemd, werd geboren in Lochern op 
25 december 1851, als oudste zoon van Mr. Justi-
nus Egbert Hendrik baron van Nagell, heer van de 
beide Ampsen (1825 -1901) en Sophia barones 
Schimmelpenninck van der Oye (1826 -1897). Hij 
was 1e luitenant der rijdende artillerie, burge
meester van Barneveld, lid van Provinciale Staten 
van Gelderland, kamerheer van koning Willem III 
en kamerheer in buitengewone dienst van konin
gin Wilhelmina. Op 14 augustus 1879 huwde hij te 
Barneveld Johanna Magdalena Cornelia barones 
van Zuylen van Nieveit. Zij kregen twee dochters 
en een zoon. A.W.J.J. baron van Nagell overleed 
te Velp op 24 september 1936. Hij werd herdacht 
in de buitengewone vergadering van het kapittel 
der orde op 12 januari 1937. 

2000 het laatste agrarische bezit van de RDO in de 
Gemeente Breukelen. 
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Nogmaals MICA 1936 
In ons tijdschrift jaargang 15, nr. 3, blz. 182, publiceerde ik een 
foto van een feestelijke bijeenkomst op de Nieuwstraat te Breu
kelen, met in het midden een groot spandoek "Mica 1936". 
Mijn vraag was: waarvoor stond Mica? 

Mw. L. Waterdrager was de eerste die me wist te vertellen 
dat het "Middenstandscampagne" betekende. De foto onder
steunde die verklaring. Links van het spandoek is een vlag te 
zien. Daarop staat bovenaan duidelijk "Middenstands" te lezen. 
Verder kijken met een vergrootglas leerde dat aan het onderein
de van de stil hangende vlag in spiegelbeeld "pagne" te lezen 

valt. De overige letters van "campagne" zijn niet te zien, omdat 
een deel van het woord in de vouw van de vlag verscholen zit. 

Mw. B. van Asselt-Voorneveld herkende de meisjes in het 
wit, rechtsonder op de foto, die een donker gekleurd bord om
hoog houden, waarop te ontcijferen valt: "Hier wordt weerge
geven Mica's jong ontluikend leven". Het meisje links is Ans 
van Santen, het meisje rechts mw. Van Asselt zelf, terwijl 
achter hen Carla Prikkel uit een eierdop kruipt. Deze groep 
behaalde de eerste prijs. 

Henk van Walderveen 
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