
Foto (1996): Hans R o b  in de sigarenspec&&aak C R o b  en Za 

En tevens ziet hij uit naar 10 mei Nog een heuglijke datum: op 13 juli 
1996: dan wordt hij in Saint Claude, 1996 bestaat de sigarenspeciaalzaak 
het centrum van de pijpenmakers in C. Roks en Zn. vierenzestig jaar. 
de Franse Jura, benoemd tot Maitre 
Pipier in de confrérie. Ina de Beer 

Ina de Beer: Van dichtbij 

Op 6 februari 1996 - op haar zeven- 
tigste verjaardag - verscheen van Ina 
de Beer de verhalenbundel "Van 
dichtbij ". 
Deze bundel is niet haar eerste: pre- 
cies vijf jaar eerder verscheen de 
bundel "Mkm en dieren zo". 
De in eigen beheer uitgegeven twee- 
de bundel bevat zeventien verhalen, 
een aantal limericks en vier door de 
schrijfster gemaakte pentekeningen. 
Ina de Beer, die zichzelf een m a -  

jaargang 12 nummer l (mei 1996) 

tew-schrijfster noemt, is bij de lezers 
van ons Contactblad goed bekend. 
Zij levert al vele jaren regelmatig in- 
teressante artikelen. In haar bundel 
'Y an dichtbij" blij kt zij haar inspira- 
tie te hebben gevonden in alledaagse 
gebeurtenissen. Waar de meeste 
mensen gedachteloos aan voorbij 
gaan, pakt Ina de Beer een pen en 
haar kladblok om vast te leggen wat 
zij observeert. Zij heeft daarbij oog 
voor detail. Na lang schaven en her- 

7 



schrijven blijven dan een aantal ver- 
halen over. Pas als zij echt helemaal 
tevreden is over het produkt worden 
de verhalen opgenomen in de bundel. 
Naast verhalen over de natuur in haar 
straat, huisdieren en toevallige ont- 
moetingen bevat de bundel een aantal 
verhalen over het reizen metde trein, 

het favoriet vervoermiddel van Ina de 
Beer. 
De verhalenbundel "Van dichtbij" 
kost slechts f 7,5O en is alleen te 
koop bij Boekhandel Los, Nassau- 
laan 33 Bussum en bij Ina de Beer, 
Olmenlaan 43 Bussum. 

Johan H.M. Klijnman 

Aanspreker Jan ter Weijden 

In het vorige Contactblad, blz. 94 e.v., werden de herinneringen van W. Majoor 
aan het Bussum van vroeger beschreven. Hij noemde als een van de andere 
aansprekers Jan ter Weijden. Mevrouw C. T. van Vuure reageerde op dit artikel. 
Zij had een mooie foto waarop Jan ter Weijden in vol ornaat stond afgebeeld 
Bovendien beschikte zij over enkele genealogische gegevens over hem. 

Jan ter Weijden 
geboren in Blaricum op 
31 augustus 1853, 
gedoopt (rk) in Blaricum 
op 31 augustus 1853, 
overleden in Bussum op 
1 O juni 1924, werkman, 
aanspreker, zoon van 
Klaas ter Weijden en 
van Jannetje Vos. 

Jan ter Weijden trouwde 
in Bussum op 3 1 mei 
1 88 1 met Johanna Ernst, 
geboren in Bussum op 
2 januari 1857, gedoopt 
(rk), overleden in Bus- 
sum op 22 december 
1906, dochter van Hen- 
drik Ernst en van Maria 
(Mietje) de Beer. 

Foto: aanspreker Jan ter 
Weyáen » 
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