
vrijdmg konden zij naar huis. De Bus- 
sumers waren half mei 1945 aiiemaal 
weer thuis. 

Koblenz na de oorlog 
In Koblenz waren er jarenlang discussies 
of er een nieuw ruiterstandbeeld moest 
komen en uiteindelijk werd er m 1993 
een replica geplaatst. Wie nu m Koblenz 
is zal dit enorme standbeeld zeker het be- 
kijken waard vinden. Zoals m alle Duitse 
steden is er ook in Koblenz al jaren niets 
meer terug te vinden van de oorlogs- 
schade. De veiwoeste Altstad werd ge- 
heel herbouwd. Op de Jesuitenplatz m de 
Altstadt werd op 6 november 1984 een 
bronzen gedenkplaat onthuld ter herinne- 
rmg aan h& grote bombardement van 
6 november 1944 en aan de ovenge ver- 
woedmgen uit de oorlog. 

De plaats waar het a r b e w r  Feste 
Franzwasisernogsteedsenhtxâodc 
nog steeds Feste Franz. Hier en daar 
staan oude weekendhuisjes. ûp het mid- 
den van het terrein ligt een voetbalveld 
maar merkwaardigerwijs &breekt iede- 
re accammodatie voor de sportm. Ver- 
der is het grotaideels overwoekerd en 
hier en daar vindt men overw- 
puin. Of dit puin a&&g is van & 
verdwenen barakken is mij niet bekend. 
Niets herinnert er aan dat her een groep 
Bussumers bijna 2 jaar & aigetwijfeld 
meest bewogen tijd uit hun leveai door- 
bracht. 

Koos Ruijzmdaal 

De Fr6belschool I de naam 'BaaienrokkenbuutT 

De Fröbelschool 
In het &el van m e v m  F. Elshof 
over de Fröbelschool in het vurige Cm- 
tactblad is een venelende fout geslopai. 
Op pagina 94 staat: "Rechts een groot 
raam met daaronder een soort kier". Dit 
moe€ zip een hst. Onze excuses MX)T 
deze fout. 

Mevrouw Eishof weet inmiddels hoeveel 
geld er m de jam 193211933 m het geld- 
&e zat. Haar ais wist te vextellen dat 
er 31 cent m zat: 30 cent schoolgeld en 
l centje voor de missie. 

en roùk~ bestondai. Haar roeder wist 
te vertellen dat da een stugge m o k -  
acaittge siof was. In een inventarklijst 
o p g e m a a k ì d a i 5 d e v a n Q e i h ~  
1810 stond o.a. 2 e ñ b  * kalammke r&- 
ken, 1 damast I&, 1 zwarte kalaminke 
rok, 1 baaien rok. 

Mev~~~~Eishofvraagtzich afofer nog 
verschilwasinsodwolofkatoai? 

*Kalam& zekere d e n  stof aan & ene 
ziyk geglansd ais satijn meer gestreept dan 

(Uit: Dikk van Dale 1904) 

De naam 'Baaienrokkenbuuw 
W a m  & Baaimrokkenbuurt m ge- 
n d  werid weet mevr. Elshof niet, 
maar wel dat er vroeger baaien hemden 
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