
Seijst 2004. - Dl.34 HET SPROOKJE VAN 'DE GOEDE OUDE TUD&quot; - C.B. LABOUCHERE Het sprookje van 'de goede oude tijd' 99 ii MR C.B. LABOUCHERE Mr Charles Bernard Labou^chere (19024988) heeft opverzoek van zijn nicht A.J.A.Labouchere in 1982 enkelejeugdherinneringen opgeschre-ven. De twee hoofdstukkenhebben betrekking op Zeist,waar zijn beide grootoudershebben gewoond. Het ene echtpaar, Lahouchere-Voom-bergh, bewoonden Het Slot, waar zijngrootmoeder in 1908 is overleden. Tentijde van de &quot;jeugdherinneringen&quot; woon-den er hun zoon Rene en hun dtichterAgnes Henriette, getrouwd met jhr Leen-dert Schuurbeque Boeye. Zijn andere grootouders (van moedersleant), het echtpaar Blanckenhagen-deBruyn, huurden van 1893 tot 1907 de De buitenplaats Kersbergen circa 1900. In het raam Amelie J.E.M. Labouchere-Blanc-kenhagen. Voor de voordeur haar ouders Mr. O.M. Blanckenhagen en J.M. Blanckenha-gen-de Bruyn met haar zoontje George Labouchere.              collectie gemeentearchiefzeist 13



Seijst 2004. - Dl.34 Het Slot Zeist Dat we tijdens het leven van GrootmamaLabouchere ook wel eens op het Slothebben gelogeerd, weet ik alleen uit eenaantal los van elkaar staande herin-ner ingen. Ik heb herinneringen aan Grootmama'sslaapkamer waar ze ons een gouden hor-loge demonstreerde dat, na het indrukkenvan een knop, het uur en de kwartierensloeg waardoor je ook in het donker konweten hoe laat het was.Indruk op mij maakte ook de muurschibderingen in het trappenhuis die doorde overheersende rode kleur mij aanrookvlees deden denken. Ook weet iknog goed hoe door het open raam eenvleermuis even in de /earner kwam toende kinderjuffrouw, Liza Crouwel, menaar bed bracht en hoe Liza toen eenschort over haar hoofd gooide, omdat zcmeende re weten dat vleermuizen in jehaar verward kunnen raken. En dan dewandelingen, al of niet in de kinderwagen,om de grote we' achter het Slot met alseinddoel de overdekte zandbak waarin we buitenplaats Kersbergen en verhuisdendaarna naar Lommerlust. Zij dooptenhet huis om in Livland. Labouchere slootzijn &quot;jeugdherinneringen&quot; af met een

ver-standig vvoord, dat typerend is en om diereden de titel draagt van het artikel. Het genoegen om oude her inner ingen opte halen, kan men zien als een nostaigischverlangen naar &quot;de goede oude tijd&quot;. Strictgenomen beseffen we evenwel dat die tijdheus niet beter was en minder problemenopleverde dan de tijd waarin we nu (even,alleen waren het grotendeels problemenwaarvoor inmiddels een oplossing isgevonden. Ik getoof daarom dat die nos-taigische gevoelens mede hun oorsprongvinden in een wens die oude tijd opnieuwte beleven, maar dan met de kennis ende ervaring die we sedertdien hebbenopgedaan en, uiteraard, zander de huidigeproblemen. Op die manier kan de oude tijd wel heelgunstig voor den dag komen, maar hetbetekent wel het verlangen naar eensprookjeswereld. dan mochten spelen. Het zijn slechts flitsen van herinneringen,die ik niet in een geordend verband kanbrengen en waarvan ik niet eens weet ofze zich in hetzelfde jaar afspeelden. Ik kantoen hoogstens 4 jaar oud zijn geweest,waarschijnlijk zelfs jonger, want toenGrootmama sderfwas ik pas 5 jaar.Ook '$ Winters hebben we wel op

hetSlot gelogeerd en wel met Kerstmis. Wijwaren dan ondergebracht in de vleugel diebewoond werd door oom Leen en tanteFoe/ Schuurbeque Boeye. Kerstmis werdnamelijk met alle kleinkinderen op het Slotgevierd. In de ruime biljartkamer stonddan een grote kerstboom en in presentievan de ouderen kregen de kinderen diversecadeaux. Om te beginnen Icregen ze alieneen linnen zakje of een mandje waarophun naam was geborduurd of geschilderdom hun geschenken in op te bergen.In aansluiting daarop kregen de kinderenen hun gouvernantes hun Christmasdinner in een aangrenzende kamer, deouderen kregen dat elders. Toen ik, nazon kerstviering, naar bed werd gebracht,



Seijst 2004. - Dl.34 HET keek ik eerst nog even uit het raam enzag tocn voor het eerst in mijn leven eenheldere nachtelijke kernel en vroeg aanonze nurse, miss Bean, wat dat voorwitte puntjes in de lucht waren. Toen zemij onthulde dat dat sterren waren, wasik diep teleurgesteld. Mede vanwege deversieringen in de kerstboom, had ik mijdie heel anders voorgesteld.Voordat ze gingen slapen, kregen mijnzusters papillotten (curl rags) in hun haaren om de een of andere reden maakte mijdat jaloers. Om aan mijn gezeur een eindte maken besloot miss Bean mij ex ook eenpaar te geven. Of ze die expres wat te strakhad aangetrokken weet ik niet, maar toenik in bed lag deden ze me pijn. Toen missBean mij vroeg waarom ik huilde, durfdeik niet te bekennen dat het de curl-ragswaren en zei ik: &quot;my tears trickle so&quot;.Ik werd toen wel uitgelachen maar ookbevrijd van mijn papillotten.Toen de jongste kinderen groot genoegwaren om wat langer op te blijven redenwe na de Kerstviering per rijtuig naarUtrecht terug. begonnen de scholen weer begin Septem-ber, maar voor die maand kregen we eenschoolabonnement op de tram, die

sinds1909 electrisch was en dus voor een snelleverbinding zorgde. De schooltram vertrokom 8 uur uit Zeist. Achter Livlands grote tuin en dito moes-tuin, lag een stukje bos met loof en naald-hout en tussen een paar lage heuvels waseen vijver, die echter zo zuurstofarm was,dat alleen een paar ongelukkige goudvis-sen kans zctgen daar een kort leven te lei-den. Achter in de tuin, tegen het bos aan,lag een glad cementen tennisbaan die inonze recreatie een belangrijke rol speelde,aanvankelijk voor rolschaatsen en vlie-gende hollander maar weldra ook voortennis. In het spreekkamertje op Livlandlagen nog wat oeroude tennisrackets vanvreemd model maar successievelijk kreegiedereen zijn eigen tenmsracket. Wij waren ook geregeld te vinden in demoestum. Voorin, het dichtst bij de straat-weg, stond de tuinmanswoning waarde tuinbaas van Eck (voor ons &quot;baas&quot;) Mijn eerste pogingen om op schaatsenvooruit te komen hadden plaats op deSlotvijver. Mijn voornaamste herin-neringen daaraan zijn koude voeten eneen pijnlijke vol. Moeder kwam juist metanderen voorbijrijden en ik riep haartoe:&quot;Yve broken my

arm&quot;. Toen Moedervroeg: &quot;which one?&quot;, stak ik mijn rechterarm omhoog en riep: &quot;this one&quot;. Ik oogsttegeen medelijden maar veroorzaakte welhilarkeit. Vacanties Vele jaren betekende de grote vacantievoor ons een verblijf op Livland bij onzegrootouders Blanckenhagen in Zeist.Voordien ontvingen onze grootouders onsop Kersbergen, dat tegenover Livland lag,maar daaraan heb ik geen herinneringen.We vertrokken uit Utrecht zodra devacanties waren aangebroken, in de eersteweek van juli. Ik zie nog de grote geslotenpaardewagen waarmee onze omvangrijkebagage werd opgehaald. Een respectabelaantal koffers, want we hleven steedsin Zeist tot begin Oktober. Weliswaar



Seijst 2004. - Dl.34 HET SPROOKJE VAN DE GOEDE OUDE TUD' - C.B. LABOUCHERE en zijn vrouw (voor ons &quot;tuinvTomu&quot;) woonden met hun drie Heine kinderen,Jan Arnold, Arnold Jan en Bertha.Halverwege de moestuin, links, standeen oranjerie met daarvoor een broeikaswaarin druiven en ook wel tomatenwerden gekweekt. Aan de andere langezijde van de moestuin, door begroeiingmin ofmeer afgesloten, stond een schuur-tje annex varkensstal met twee varkens.Op dit terrein was ook een vuilnishoopvoor huisvuil en een mesthoop. We moch-ten ons vrijelijk bewegen tussen de bessen-en kruisbessenstruiken am ons dan aande vruchten te goed te doen maar werdenniet verondersteld hetzelfde te doen in deaardbeibedden. Van wat vroeger tuin, moestuin en boswas is niets meer terug te vinden. Metterrein is geheel volgebouwd en de nieuwebuurt die daar is ontstaan heet Lommer-lust, de vroegere naam van het huis voor-dot Grootpapa het omdoopte tot Livland.Vroeger stond langs de straatweg opongevcer 10 meter afstand van het grotehuis het z-gn. kleine huis en daarin waren wij, kinderen met onze

kinderjuffrouwenondergebracht. Met een eerste verdiepingen een zolderverdieping was het nogallogeabel maar wel piepklein. We kregener ook onze maaltijden die werden overge-bracht uit de keuken van het grote huis.De groten onder ons mochten beurtelingsZondags de lunch op het grote huis mee-maken, waar dan altijd kip, rijst en sla ophet menu stond. Alle groenten kwamenuit de moestuin evenals de vruchten:lessen, aardbeien, frambozen, kruisbes-sen, perziken, meloenen en zelfs vijgen.Als de fruithandelaar Warmoltz met z'nwagen langskwam werden er alleen maarpruimen gckocht, Reine Victoria en ReineClaude. Veelal logeerden s vomers oom Frank entante Sis van Lennep met (hun linderen)Sylvia en Eric bij tante Agnes van Loonop Hoog Beek en Royen. In de regelkwamen oom Frank en Eric 's ochtendsnaar Livland, vooral Eric, want die wasevenals wij een verwoed tennisspeler. Wegingen dan meteen naar de tennisbaan, tenzij we eerst onze bijdrage moestenleveren voor het huishouden. Het kwamnogal eens voor dat baas van Eck een paargrote manden met eru>ten, tuinbonen of sperciebonen in de veranda had

gezet voordirecte consumptie en de inmaak, en diemoesten eerst warden gedopt of afgehaaldwarden voordat er getennist kon warden.Deze werkzaamheden, waaraan ook oomFrank en Eric deelnamen, werden opge-luisterd door het zingen van liedjes dieoom Frank ons leerde zoals: Trijn troet varkenssnoet Trijn wat is je manMijn man is opperman,trekke z'n jas maar an. De kleinere kinderen moesten 's middagstot 3 uur rusten. Ik herinner mij goed hoeik daaraan de smoor had, maar ook hoeblij ik was als ik daarna mijn witte matro-zenpak moest aantrekken. Dat betekendenl. dat ik met Grootmama en Moedermeemocht om visites te rijden. Er was danbij de stalhouderij van Arkel een rijtuig



Seijst 2004. - Dl.34 HET SPROOKJE VAN 'DE GOEDE OUDE TIJD' - C.B. LABOUCHERE besteid - bij warm weer was dat een openVictoria - en er was bij gezegd dat Hoen-dervanger ais koetsier moest meekomen.Ik vond dat altijd een plezierig tochtje,laiigs verschillende buitens in Driebergenen Doom. Ik mocht naast Hoendervangerop de bok zitten en bij de huizen aanbeLlen om te vragen: &quot;ontvangt mevrouw!&quot;.Voor het geval dat niet zo was hield ik alostentatief de kaartjes in mijn hand. Somsgebeurde het wel een of twee keer op zo'nmiddag dat een mevrouw wel ontving endat betekende dan dat ik telkens 7 a Wminuten moest wachten. Langer dan datduurde een bezoek nooit. Ook gebeurde het wel dat oom Rene, dieop het Slot woonde, ons de hittewagenmet koetsier ter beschikking stelde om 'smiddags een ritje te maken. We vondenhet dan heel gewkhtig als we een tijdjeook zelf mochten mennen. Meestal gingzo'n rit in de richting Bunnik en Odijk. Debuitenwegen waren toen alle grindwegenmet alleen in het midden een smalle strookvan klinkers voor de hoefslag. Soms ging Vader golf spelen op deDoornsche

Golfclub in Driebergen enmeestal ging ik dan met hem mee. Mijn voornaamste taak was dan mee te helpenmet zoeken als de bal in de hoge hei wasterechtgekomen. Voordat ik zelf fietstestand ik dan achter op Waders fiets op destep hetgeen altijd pijn in mijn linker kuitveroorzaakte. De golflinks lagen op het terrein van Hei-destein dat aan de familie (de Wetstein)Pfister behoorde. Zij hadden ook een privezwembad waar we ook gebruik van moch-ten maken en waar dan de gehele familiete water ging. Eerst even langs het huts omde sleutel op te halen, en dan hadden wehet rijk alleen. Onze grootouders vonden we oudemensen en toch waren ze toen ze stierven,resp. in 1911 en 1913, pas 63 jaar oud.Grootpapa herinner ik mij alleen als eengrljsaard en Grootmama was op het eindvan haar leven zelfs spierwit. Grootmamaheb ik het beste gekend. Zij kon heel goedmet kinderen omgaan en we waren erg aan haar gchecht. Ik heriimer me dat ik, alleen met Lous,een paar dagen bij haar op Livland hebgelogeerd en dat we ons toen uitstekendhebben geamuseerd. Zij leerde ons allerleispelletjes en het leggen van patience enhad een,

ook voor kinderen van onzeleeftijd (9 a 10 jaar) zeer begrijpelijkesense of humour. Er was een zeer nauweband tussen haar en onze familie, nietalleen doordat wij 's vomers 3 maandenbij haar logeerden. Als Vader en Moedereen paar weken naar Zwitserland gingenvoor de wintersport, nam Grootmamahaar mtrek bij ons en bestuurde daar hethuishouden. Na onze avondmaaltijd in dekindereetkamer rende ik dan naar bovenom met Grootmama een partij Halma tespelen. Aan het einde van de bovengangstond Grootmama dan al vaak in degeopende deur van Moeders zitkamer opmij te wachten. Het Halmaspel lag dan alklaar op tafel. Eigenlijk kwamen er het gehele jaar doorwel dingen op tafel die wezen op onze bandmet Grootmama en Livland. Van de door
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HET SPROOKJE VAN 'DE GOEDE OUDE TIJD' - C.B. LABOUCHÈRE 

Grootmama gemaakte jam, "trois fruit s" 

van bessen, frambozen en aardbeien, was 

altijd een ruime voorraad in de kelder 

aanwezig en de ingem.aakte groenten die 

we 's winters aten, waren afkomsüg van 

Uvlands moes tuin. 

Ook na grootmama's overlijden gingen we 

nog 's Zomers naar Uv/and, dat wen door 

oom Willy en tante Kiet), werd bewoond. 

Wij werden wen allen ondergebracht in 

het grote huis omdat het kleine huisje het 

domein was geworden van de moeder van 

tante Kiny, mevrouw d'Hamécoltn; wij 

zagen haar nooit. Ze bleef de hele dag 

in huis, waar ze zich voornamelijk bezig 

hield met het bespelen van haar {)iano; 

niet mooi, mam' wel kei/wrd, zodat het in 

de omgeving van het huis goed te horen 

was . Tante Kilty, die haar geregeld bloe

men bracht, beklaagde zich altijd dat haar 

moeder uit een vorig boeket alle /eeltwe

bekken had o{)gegeten. Een beetje zonder

ling was mevrouw d'Hamécolln wel. 

(n die tijd was voor ons, kinderen, op 

Woensdagmiddag de tennisbaan niet 

beschikbam', omdat er dan tennismiddag 

was voor de ol.lderen: Vader, Moeder, 

oom Willy en een aantal genodigden. 

Tante Kiny s{)eelde niet mee maar schonk 

de thee in , die met de bijbehorende eetwa

ren, ot) een tweeverdiepings rieten wagen

tje naar de tenn isbaan werd gereden. 

Vade r was berucht om zijn harde eerste 

sel"vice, die echter alleen ot) mannelijke 

tegenstanders werd afgevuurd, Moeder 

had een under/wnd service (hetgeen voor 

dam es algemeen gebruikelijk was) die zo 

"gesneden" was dat de meesten er moeite 

mee hadden. Vader en Moeder s{)ee/den 

beide linkshandig, al hun kinderen deden 

dat rechtshandig. 

De wps{)indrive was nog niet uitgevonden 

maar zou, indien dat wel het geval ZOLI 

zijn gewees t, in dit gezelscha{) wel niet zijn 

wege{x lSt. Een dro{)s/lOt kon achter het 

net kwam aUeen {)er ongehlk voor, in welk 

geva l het goed gebruik was daarvoor zijn 

excuses aan te bieden. De sterkste s{)eler, 

en teven de jongs te, was Anhur Quarles, 

een roodharige jongeman die aan zijn 

service veel effect wist te geven, hetgeen ik 
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elg bewonderde. Ik was n.l. in zoverre bij 

het s/Je! betrokken, d(/[ ik als ballenjongen 

dienst deed. Ik kreeg daarvoor van Vader 

een m tiver. Maar de grootste beloning was 

I.vel als ik aan het eind van de middag, als 

alle dames vermoeid en wel om de theew

fel waren geschaard , mee mocht s/Jelen in 

een heren double. Ik was dan zeker niet de 

slechtste s/Je!er. 

Na af/oo/J wachtte mij de wal< de ballen 

bijeen te zoei<en en dat viel niet altijd mee , 

want er was altijd een dozijn ballen in het 

s/Jel. De hoge afmstel'ing aan de /<ane 

zijden van de baan waren die/u begroeid 

met wingerd en oostindische kers, waarin 

en waartussen de ballen soms onvindbaar 

se/n/.i! gingen. Er was altijd één doos met 

betreHelij/< nieuwe ba llen en één doos met 

ballen van een olldere jaaJgang, de enige 

waarmee wij als kinderen mochten s/Jelen. 

De buitenplaats Lommerlust, tussen 

1906 en 1980 bekend als Livland, circa 

1905. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST 

Dat waren /wal afgesleten ballen met een 

ondel'ling sterl< verschillend switvemlO

gen. We wisten /Jrecies welke ballen de 

slechtste waren en maa/<ten in onze tal<

tiek \Ian die wetense/w/J ook wel gebruik. 

Tijdens de eerste wereldoorlog werd de 

im/Jort van Engelse tennisballen moeili

jker, WClt Vredestein o/J het idee bmcht 

in die behoefte te voorzien. Ow waren 

gladde, onbeldede ballen die zeer hoog 

stuitten en hee sJJe/ daardoor nodeloos 

moeilijl<er maa/<ten. Wij hadden ze ook 

maar gebruikten ze nooit. 
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