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De Historische Kring rBaerneÍ stelt zich ten doel het be- +
studenên van en belangst,elllng kweken voor geschiedenls in
het algemeen en van Baarn in het bijzonde?, Zij tracht dit
doel te bereiken door middel van het organiseren van 1e-
zangen, excursies, ten toons tel l ingen en het ultgeven van
êên êi crên fi ide^hriff

Naast deze algemene aktiviteiten bestaat de mogelijkhej-d
toe te treden tot de volgende vrerkgroepen:

1. Werkgroep Archeologie
InllchLingen: J.W.A.A. van der Laan, De Schoener 12,

3742 HD Baarn. Tel. 02154 - 11656.

2. Werkgroep A rc h le fon de rz oe k
lnlichtingen: G.H. Groo tendors t-Doornekamp, Van Beet-

hovenLaan 5, 3741 HW Baarn. TeI. 02154-
13133.

3. Wenkgroep Interviews en Reportages
Inlichtingen: J.M, v.d. Brink-van Wijkvliet, Prof.

Meijerslaan 10, 3741 XH Baarn. Te]. 02154-
201 61 .

4. !,lerkgroep Oudheldkamer
Tnlichtingen: W. v.d. Hoek-Baas, Burg. Penstraat 4,

3741 AH Baarn. Tel . 42154 - 2147O.
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VAN DE REDAKTIE

ïn dlt juni-nummer van rBaerner voert de heer F.J. Kramer
u terug naar de Baarnse zomers van weleer. Onze woonplaats,
indertijd een geliefd vakantieoord, bezal talnijke horeca-
bedrijven. Er was een gevarieerd aanbods terwijl de minder
draagkrachtigen een kamer (al dan niet met pension) huurden
bij particulieren, namen de besl gesitueerden graag hun in-
trek in het chique trBadhotelÍ aan de Julianalaan. Vele be-
kende persoonl ij kheden bezochten destijds, logies houdend
in dit hotel, ons dorp.

Degene, die van alle bezoekers aan onze woonplaats de be-
roemdste zou worden, kon zich echter nimmer de luxe van een
duur hotel veroorloven. De jonge VÍncent van Gogh arri-
veerde in 1877 per breln aan het Baannse sbafion voor een
bezoek aan zijn oom Cor, woonachtlg aan de Prins Hendrik-
laan. Uitgaand van dÍt gegeven schreef de heer H. Bronk-
horst een boeiend artikel voor ons blad.

Verder trert u in deze rrBaernerr een belangwekkend rapport
aan, geschreven door Thomas Cleij, lid van de Archeolo-
gische Werkgroep. In dit rapport staat hel onderzoek ver-
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neld naar het bodemarchief van het oudste gedeelte van
Baarn.

Naar aanleldlng van het stuk ÍOude Bekendenrr 1n het vorlge
nuÍnner tekende ons lid mevrou!'r E.G. Baart haar herlnne-
ringen aan andere narkante Baarnse figuren voor ons op,
Een artlkeltJe da! velen van u za1 aanspreken!

Een ander Ild van onze Krlng, mevrouw L. Egnond-Pluln,
verhaalo op levendige wijze hoe zlJ heel vroeger, als jong
meisje, 1n de nleuwe kleren gestoken werd.

Tenslotte melden $rij dat leden, dle nog niet in het bezit
zljn van het register bij de llende j aargang van rrBaernerr

dit desgewenst kunnen aanvragen blJ onze secretaris.
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BAARN ALS VAKANTIEOORD

rrBaarn, parel van het Gool
is als woonplaats wonderrnooi ! tl

Misschlen klinkt deze aanprijzing van Baarn iets te over-
dreven. Hij komt voor in één van de vakantiegidsen van
vóór 1940. De genatigder aanduidÍng van Baarn als r'lust-
hof van EemlandÍ klinkt al wat beter. AIs we van l-ustoord
spreken is dat niet zonder reden.
Na de aanleg van de spoorlijn door de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Mij in 1874 werd Baarn als woonplaats wakker uit
een slulmerend bestaan. Men vestlgde zich sleeds vaker in
Baarn, soms voor vast, soms had nen er een tweede huis
voor ln de zomen.
Maar niet alleen de vaste bewoners wislen Baarn le vinden,
ook de pensiongasten zochten hier in de zomer hun rust en
ontspanning. En zo kwam het dat Baarn steeds rneer bekend-
heid ging geven aan de mogelijkheden die heL te bieden had.
Er verschenen dan ook uitvoerige gidsen en folders. Een
naam die we beslisl noeten noemen was T. Pluim, die voor
iedere V.V.V.-gids werd gevraagd om een beschrijvlng Le
geven van Baarn, wat betreft histonie en andere zaken die
voor iedere gasl van belang waren. Voor vaste bewoners
van Baarn was hel belangrijk dat de belastingen zo laag
uruócrfJ 
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war Err.

Lezen we verder in deze gidsen, dan blijkt dal er meer
dan 100 geregislreerde adressen waren die in de zomer of
hêf. hêlê iaap dóón nênsinn hielden nê nni i'zên Vanieenden
van f 2150 tot f 6r-- voor volledig pension. In 1934 kost-
te in hotel de la Pnomenade logies met ontbijt f 2,,5Q en
voor een volledig pension rekende men Í 4,-- per dag.
In hotel zeiler kon men vanaf ,f 5,-- per dag volledig pen-
sion genieten. Veel comfort boden de meeste pensions toen
nog niet. Zo bleken verschillende pensions alleen maar
over gas te beschikken. Er hrerd speciaal bij vermeld als
er electricileit aanwezig was. 0p een wastafel met stno-
mend water moest rnen ook niel allljd nekenen. Lampetkan
en kon behoorden toL hel badEenief.
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Hoerarel. hoofdzakelijk Nederr-anders Baarn a1s vakantieoorduitzochten, Lrachtte rnen ook in het buitenland vakantie_gangers voor Baarn le interesseren. Hotel Zeilen saf cpnheel bijzonder gj.dsje ult in her Engets. F;;;;;-C;;;r";"hoe ruim en coÍnfortabel de rrbedroom; 

""", ,r""-ook hierzien rre de lampetkan en de waskom op Oe ácnfergrono.Dit a-11:: is in de tegenwoordlge tijd met net iere comfortnauwelljks neer voor le stellen.
Maar Ínet_de veranderingen is ook dê table d,Hóte verdwenen.Hoe gezellig moet het geweesl zijn ats een ieder op eenbepaalde tijd aan een open lafel aan kon schikken.In Frankrijk in de Dordogne hebben we dit eenmaal rneege_maakt, overlgens met veel genoegen. Jarnmer dat dit nietmeer in de holels voorkoÍnt.
Maar ook de vele hotels die Baarn rljk was, zijn er nielÍneer. 0m er naar een paar te noemen:

f\-

botel Regulations.
the whole year through.

doi-. :. -

coflce or chocolate. breacl. butter. cheese. smokecl

Elecrr. Lighr
Altend.nce
lncluded.



o

Het Badhotel (met zijn geneeskrachtige baden);
Holel Zeileri
Holel Velaars, later Hotet Centraal (nu Hema)i
Carlbon Family Hote1, schitterend gelegen op het mooiste

plekje van Baarn;
De Rustende Jager in de Ernmalaan;
Holel Tnier tegenover Paleis Soestdijk (nu flatgebouw)i
Hotel de Pauw, nu garage Van Kooy aan de Eemnesserwegl
Hotel Gnoeneveld, nu alleen nog restaurant;
Hotel Stork, nu flatgebouw.
Over noolste plekje gesproken.
Ook de café's wisten hun omgeving en dnanken aan te prij-
zen. In de Stations Bar koslte een halve liter pilsener
10 ct., een glas echt Miinchener Bier 15 ct.

STATIONS-BAR
MNEX NESTIURAIIT MEI BIIJIRÏ.

Bekend door de uitstekenrle

Consunrptie en billijken prijs.

'1" Liter Pilsener Bier. lO ct.
Dekselglas echt IVlunchener Bier l5 ct-

Annex Terras waar de bezoekers en hunne
Dames na de wandeling cen aangenaam zitje
hebben tot gebruik van ververschingen. -

srF HOEK LEESTRAAT, gezicht op
de schoone PBINS HENDRIKLAÀN.

^:,^lk.!cl,.r(I, 
A. LIEUWMA.



o

Hoe aantrekkelijk Baarn als vakantj-eplaats wel was, werd
duidelijk door de toenane van de bevolking in vakantietiid.
Deze nan, toen Baarn nog maar 8000 1nl^toners had, tot 14000
toe in de zornermaanden. De tearooms, de hotels en pensions
en de vêrdere r0iddenstand profiteerden hier in hoge Ínale
van. Er kwamen veel nieuwe winkels en de Laanstraat l^terd
wêl eens de Baarnse Kalverstraat genoemd.

Maar de tijden veranderden.
Kort na de oorlog kon men nog niet naar het bui'benland en
lras Baarn als vakantieplaaLs nog zeer in !rek. De vele
fiets- en wandellochten die men vanuit Baarn kon onder-
nemen waren erg populaj-r '
Langzamerhand echter Sroeide ook de belangstelling voor
het buibenland en het aantal vakantiegangers r.terd in Baarn
ninder. I'lie houdt er nu nog pensiongasten en van de hotels
bleven er ook niet veel over. Baarn als vakantieplaats bii
ulLstek bestaal niet meer. Maar een lusthof 1n Eemland
blijft hel.

F.J. KraÍner -

Bronnen :
T. Pluirn, Uit de GeschledenÍs van Baarn
Gidsen V.V.V.

I

íi-
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VINCENT VAN GOGH IN BAARN: riÍíAT IS HET DAAR MOOIrr

Vincent van Gogh 1s 110 jaar geleden een keer in Baarn ge-
weest. Dat gebeurt op zondagniddag 20 mei 1877. De 24-
jarige Vincent maaki dat uitstapie vanuit Amsterdam, hlaar
hij dan sinds 11 dagen inwoont bij zijn oom Jan, een bnoer
van zijn vader. Die oom, schoul bij nacht J. van Gogh, is
ln Amsterdam directeur van de narinewerf. Hii is een hteduw-
naar, wiens volwassen kinderen al uif huls ziin.
Vincent is op 9 rnei 1877 naar Ansterdam gekomen om er te
studeren voor het staatsexamen, $tan t hii heeft het plan
opgevat om aan de universileit theologie te Saan studeren.
Dat staatsexamen heeft hlj nodig om toegelalen te worden
lot de theologische facultej-t, oÍndat hij slechts enkele
jaren H.B.s. heeft gehad.
Na die H.B.S.-tijd is hij in 1869 als 16-jarÍge jongen
bediende geworden in de kunslhandel Goupil in Den Haag'
dÍe werd opgericht door zijn oom VincenL (rroom CenLr').
De jonge Vincent zou, evenals zijn oom en naarngenoot Vin-
cent, zijn carrÍère in de kunslhandel gaan maken. Aanvan-
kelijk schijnt daar een goede toekomst voor hem te liggen.
Hij werkt in de zaken van Goupil in Londen en Pariis' maar
na enige tijd zijn zijn superiêuren nieL meer levreden
over hem. Hij kan niet op de gewenste manier mef de cliën-
Lèle omgaan. Zo r,tordt hij op 1 aprll "1876' als hii op de
hoofdzetel van Goupil Ín Parijs werkt, wegens incompetenLie
onlslagen.
Van Panijs relst hij naar Engel-and ' waar hlj in Ransgate
hulponderhrij zer wordl en vervolgens in Isleworth hulppre-
diker. Maar ook daar is het geen succes.
Bij terugkeer in .Nederland, in januari 1877' werkt hii
enlge maanden ln de boekhandel van Blussé en Braam in Don-
drecht. Maar hij houdL zich, in de tiid van ziin baas'
meer bezlg met bijbelvertalen en penteken inge lj es maken'
dan mel het werk dal hem als bediende is opgedragen. Op 2
mei krljgt hij zijn ontslag en een week later is hii dus
in Amslerdam.
Hij krijgt daar les in Grieks en LatÍjn van een bekende
leraar oude talen, Dr. M.B. Mendes da Costa' en Vincents
oon J.P. Strlcker, een predikant, houdt toeUicht op de studie.
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Vincent van Gogh ca. 187?



Hij zou lwee jaar voor dat slaatsexamen moeten werken en
dan nog een jaar of vijf aan de universj.Leil, om tenslotte,
evenals zijn vader en als zijn groobvader, hervormd predi-
kant te r,rorden. trlk wil herder worden, net als patt, zeeí
hij. Maar ook dat zeer ambitleuze plan wordt aI heel spoe-
dÍg een mislukking. Vlncent heeft die studie rnaar ruim een
jaan volgehouden. Hij kan zich niet concenlreren op de
grannaticars crÍeks en Latijn en hij wil niet de vereisle
Lhemars maken. TenslobLe zegL hij dat hij niet r^reet waarom
je al die geleerdheid nodig zou hebben als je hel evangelie
vrilt prediken. In juli 1878 verlaat hij Amsterdam, om naar
een school voor evangelisten in Brussel te gaan,

In het bos van Baarn

Maar laten we terugkeren naar de eerste naand van zijn
Amsterdamse periode. 0p maandag 21 neí 1877 schrijft hij
vanuit Amsterdarn een brief aan zijn broer Theo, waarin hij,
in één lanee zin vertel! van hel bezoekie aan Baarn:
rrGisterenmid ben ik met oom Jan naar Baarn hiat

wande in de van s

Vincent, die veel me! de trein neisde, ls ongetwijfeld rnet
de treln van de Hollandsche lJzeren Spoonweg Mij van Amster-
dam naar Baarn gekomen, om uil te stappen op het slation,
dat drie jaar te voren vras geboulrd, boen in 1874 deze lijn
naar Amersfoorl was aangelegd.
Nu komt dan de vraagr wat deden Vincent en zijn oom in
Baarn, anders dan een mooie bosr^randeling maken? We mogen
aannemen, daE zij naar het builenverblijf van oorn Con gin-
gen, een vil1a op de hoek van de Prins Hendrlklaan en de
Amalialaan. Weliswaar heeft oom Cor zich pas op 18 april
1878 officieel laten inschrj-jven in het Baarns bevolklngs-
register, maar het is nlet uitgesloten dat hij er in het,
voorafgaande jaar aI in het voorjaar en de zomer van tijd
tot lijd verbleef (oom Cor was in die bijd elgenaar van
verscheidene huizen in Baarn ) .



Wie was oom Cor?

Wie was onze plaatsgenoot,
die door Vincent in zijn
brieven oom Cor, maar
meestal C.M., wordt ge-
noemd?
Cornelis Marinus van
Gogh, broer van Vincents
vader, was de jongsle
zoon van Ds. VlncenL var
Gogh. Deze zoon Cor l^terd
15 maarL 1824 in Breda
dól1^-êh Tiih rr.rlêF ia

daar dan predikant.
0p 1 9-jarige leeftlj d
komt Cor als klerk in
dlenst bij de ontvanger
der regislratie in Oos-
+êhh^',+ rlHi i rr^l d^êt

daar heel goedrr, volgens
een geluigenis uit die
lij d. Vervolgens promo-
r'Àêrt hi: ;n 1Rl!l! n^^?

de registratle in Breda,
^m 

.l êêh i ràF I 
^1-êÍ'

boekhouder te worden in
de kunsthandel van zijn
oudere broer Hein in
D^+l êF.i.m hi i Ltiê hi i

ook invíoont.
In 1849 gaat Cor zich zelfstandig vestigen a1s kunsthande-
laar en boekhandelaar in Amsterdam op het adres Leidse-
straat 190. rrDe zaken gaan voorspoedi8. Hij !íeet zich ge-
acht te maken en ondervindt veel goedsrr' zó verLeIE ziin
zuster M.J. van Gogh. Later vesti8g Cor zich meL ziin zaak
op KeizersgrachL 449.
Hlj trouwL op 12 juli 1855 met Phoebe Ellsabeth Reinhold'
'rnog heel jong, maar lnnig liefr" dle al in oktober van het
vofgend jaar komt te overlijden.

Cornelis Marinus van Gogh
(oom Cor )



0p 30 mei 1862 trouwt Cor voor de tweede Ínaa1, in Amster-
dan met de 26-jarige Johanna Franken. Mevrour," Van Gogh-
Franken zal LoL haar dood op 16 juni 1919 in Baarn blijven
wonen.
Vincenl komt vaak in de kunslhandel van oom Cor. Hij zlet
er $/erken van Jozef Israels, Anlon Mauve, Johannes Bosboom,
Charles Rochussen en H. Valkenburg. Maar C.M. van Gogh is
ook boekhandelaar. Hij verkoopt bijvoorbeeld de serie
Musées de la Hollande. Bovendien heeft hij de eerste jaar-
gangïiEgêgêven-ïán h-et tijdschrift De Kronlek, ner pnenren
van Marius Bauer en met litho's van Jà;-Tê Lh':-I n zíjn zaak
staan, volgens een brief van Vincenb, rtmooie kaslen, waar-
in de heele GazeLLe des Beaux Arts in roode bandenr'.
VincenL nee rÏ-ááí'-Z ij n-86fi-e6i s 12 stadsgezichtjes
(tekeningen) kunnen verkopen voor Í 30,--, dus voor een
rijksdaalder per stuk. Vincent schrijft oven dje opdracht:
rrHet is een lastlg karwei, waar voor meer dan ,f 30,--
moeite aan zltrr. Vincent had wel meer en belere zaken wil-
len doen met oom Cor, maar de relatie is stroef en vaak
antwoordl oom Cor gelroon niet op de brieven van Vincent,
die zich daarover begenover Theo beklaagt.
Oom Cor had dus naast een Amstendamse woning een buiten-
verblijf in Baarn. Het huls aan de Prins Hendrlklaan heeft
hij waarschijnlijk laten bouwen door de archilect, Theo
Colenbrander, die vooral de kuns tgeschledenis is ingegaan
als de eerste Nederlandse industriële onthrerper.
Oom Cor is de faatste jaren van zijn leven ernslig ziek.
Hij overlijdl op 3 september 1908 in Leiden. Zijn zaak is
dan al overgenomen door zijn zoon Vincent, die echten zijn
vader niet lang overleefb. Deze kunsthandelaar Vi.ncent van
Gogh, neef van de schilder, overl"ijdt op 25 auguslus 1911
in Nunspeel, slechts 45 jaar oud.
Da! is dan het verhaal van de bewoners van Baarn C.M. van
Gogh en zijn vrouw Johanna en van hun neef Vincenl, di-e op
een moole voorjaarsdag van 1877 in onze bossen is konen
wandelen.

H. Bronkhorst.
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Geraadpleegde lilerabuur:
- Vincent van Gogh: Verzarnelde brieven, Anslerdan. 1974,
- Marc Edo Tralbout: Vincent van Gogh, London. 1969.
- De Navorscher, 61ste jaargang, Aosterdan. 1912.
- Nederlandrs Patriciaat, rs-Gravenhage. 1964.
- T'l!i-anmAder en-F6írde Harunacher: Van cogh, Amsterdan.

't982.
- Dank aan mevrou$r G.H. Grootendors U-Doornekanp voor ge-

gevens uit het bevolkingsregis ter van Baarn.

ONZE OMROE PERS

Een oprnerkzame lezeres maakte ons attent op het felt, dat
hef ambt van omroeper in onze gemeenge toL 1947 heeít be-
slaan. De laatste plaatsgenoot die net bekken en slagstok
rondglng, heette Koffrle. Hij schijnt een bekende figuur
gei{eest te zljn, dle zijn werk met de nodige zhrier ver-
richtte, In de oorlogsjaren had hij we1 eens moelte net de
berichten die hij moest doorgeven en hij schj.jn! zelfs een
keer rrvastgezebenÍ te hebben op het politj-ebureau.
De hechtenis was echter van korle duur; kwaad had deze ras-
echte Baarnaar nooit in de zin.
Tn 1947 ríerd er deflnitief met het omroepwerk gestopt.
Radio en televisie kwanen aan hel woord; zlj verzorgden
in den vervolge de rronroeprr. í(s'\
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AKT]VITEITEN OUDHEIDKAMER

0p '13 en 14 maarL jl. heeft de werkgroep oudheidkamer een
succesvol Open Huis gehouden. Zowel vrijdagavond als zater-
dag slroomden de belangs tellenden naar de kelder van het
Gemeentehuis. Heb thema was ditmaal rrBaarnse verenigingen'r.
Er waren twee borden opgesteld met fotors van de meest uit-
eenlopende vêrênigingen uit heden en verleden. Ook waren
fotors en albums met fotors van bekende Baarnaars en be-
kende verdwenen plekjes van vroeger te bezichligen, De oude
ansichten hadden naluurlljk ook veel aftrek.
Tijdens het Open Huis rees het plan de borden en albums in
de bejaardencentra tentoon te slellen, Dit werd snel ver-
wezenlijkt en zo konden de week erop de bewoners van Sant-
voorde van het gebodene genieten. Weer een Lreek later ven-
huisde alles naar Schoonoord en hier was de belangstêlling
zêl fe n^o oF^fêr

Na dlt geweldige succes werden dadelijk voorbereidÍngen ge-
troffen voor de tentoonstelling l.g.v. het Gouden Huwelijk
van H.K.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard. Deze Lentoon-
stelling werd gehouden in de showroom van rrHet Kapenschiprl
in de Brinkstraat, welk pand lrelhrillend door de heer Wes-
terhof werd afgestaan, waarvoor onze hartelijke dank.
Van 30 april L/n 5 nei vJerden fotors, prognammars, medail-
fes, borden, bekers en verder allês wat op de verLoving,
het huwel-ijk en de rrblijde inconsterr j.n Baarn betrekking
had getoond. Ook hier was de belangstelling enorÍn.
Vooral op Koninginnedag was de beschÍkbare ruimte veel te
klein orn alle bezoekers te onlvangen. Men was verbaasd over
de hoeveelheid aan artikelen en fotors, die na 50 jaren nog
ber^raard gebleven zijn.
De werkgroep Oudheidkamer heeft met deze zo kont op elkaar
volgende ten toonstell ingen veel werk moeten verzetten, maar
kan dankbaar terugzien op deze geslaagde manifeslaties en
dankt allen die hieraan hebben meeAewerkt heel harteli.ik.

I

I

n

De !,lerkgroep.
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STADSKERNARCHEOLOGIE IN BAARN

Inlelding
In februari 'l 982 is door de Rijksdienst voor het oudheid-
kundig Bodemonderzoek een onderzoek gepubliceerd, getiteld:
rrHet Bodemarchief bedreigd. Archeologie en planologie in de
binnensleden van Nederland. tl

Het boek houdt zich bezig meL de ondergrond van 197 Neder-
landse binnensleden. Deze ondergrond is als eên archief,
waarin tal van interessante zaken uil het verleden van de
steden liggen opgeslagen. Door moderne bouwaktivi tei ten
wonden steeds grolere aanslagen gepleegd op dit archief.
Het r.rordt bedreigd,
Het boek wljst op deze ernstl8e situabie, maar geeft tevens
rnaalregelen aan om het gevaan af le wenden. Archeologisch
onderzoek op de meest bedreigde plaatsen is een dergeliike
maatregel, een bestemming genicht op het behoud is weer een
andere. Het neesl effectieve middel is de aanstelling van
een s tadsarcheoloog,
Het boek is het resultaat van een enquête onder de 197 ste-
den verricht door een werkgroep vanuit de R.0.8.
De uitkomst van de totale analyse 1s schrikbarend. De publi-
catie laat geen andere conclusie toe dan dat er concrete
maatnegelen getroffen moeten worden,

De bedoelÍng van dil rappont is:
I te laten zien $raL er in 1982 is geconstateerd met bê-

lrekking Lot het Baarns bodemanchief'

II aan te geven welke maatregelen door de gemeente Baarn
zijn getroflen als neaktie op het onderzoek van 1982'

III te bekijken hoe de situatie anno 1987 is'
IV aan le geven welke maatregelen in de toekomst zouden

moeNen wonden getroffen om het bodemarchief te be-
schermen of bij drelgend verlies te kunnen bestudenen.
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I. SITUATIE IN 1982 VAN HET BAARNS BODEMARCHIEF

De onderzoekers hebben de toestand van he! bodemarchief van
de 197 steden gemeten. Aan de hand van die metlngen hebben
ze eLke stad een getal gegeven, dat aangeeft hoever de
erosie in die stad is gevorderd. Dj.L gelal is de êrosie-
factor. De cijfers lopen van I tot en met IV. Zij zijn als
volgu tob stand gekomen. Eerst zijn de percenlages verloren
en bedreigd voor de blnnenstad bij elkaar opgeteld. Daarna
zljn de sleden al naar gelang de hoogte van de son van hun
bedreigings- en vernietigingsquotiënt in vier klassen in-
gedeeld:

f son 5% niet direkt verontrustend
II son 5 -10% verontrustend

III som 1O-15% zeer ernstig
IV som 15% ramPzalig

De erosie-factor voor Baarn wêrd door de onderzoekers vast-
gesteld op II. De toestand van het Baarns bodemarchief bleek
dus veronlrustend te zijn. Dit kwam door het vernletlgings-
quobiënt daL 5r5% bedroeg. over de hoogte van het bedrei-
gingsquotiënt was geen conclusie mogelijk. De onderzoekers
constateerden dat Baarn meerdere gebieden in de stadskern
verLoren had, naar dat er geen belangrijke gebouwen e.d.
door boulraktiviLei ten op archeologisch gebied waren verlo-
ren gegaan. Ook werd vermeld da! in Baarn geen Middeleeuws
s tadskernonderzoek had plaatsgevonden, maar dat er wel ar-
cheologisch onderzoek naar de kerk was geweest.

TI. GETROFFEN MAATREGELEN DOOR DE GEMEENTE BAARN

0p de ultslag van het onderzoek is door de GeÍneente Baarn
niet gereageerd. Dit had bijvoorbeeld gekund door het tref-
fen van één van de in de inleiding genoemde maatregelen.
Deze zouden 1n samenwerking Ínet de in Baarn functionerende
Archeologische Werkgroep (ARWE) mogelijk kunnen worden ver-
wezenlijk!. En zou in ieder geval getracht kunnen worden om
een verslechtering van de situatie van heL bodemarchief te
voorkomen. Maar de ARWE werd nlet op de hoogte gebracht van
de resultaten van het onderzoek.
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In 1986 is door de ARWE meL succes
met de afdeling Publleke Werken van
daardoor een betere grip te krijgen
archief. De sarnenwerking is helaas

opnieur^, kontak! gezocht
de Gemeentê Baarn om
op het Baarns bodêm-

nog wel- erg kleinschalig.

III. DE SITUATIE VAN HET BODEMARCHIEF ANNO 1987

In de afgelopen 5 jaar is de situaLie van heL Baarns bodem-
archief zeer verslechterd. Na een inventarÍsatie blijkt dat
ongeveer 15,9% van de stadskern van Baann verloren is ge-
gaan. Bij de tolstandkoning van dil cijfer is voor de slads-
kern het gêbied genomen, dat in 1840 redelijk dicht bêbouwd
was. VerLoren gebieden zijn de gebieden in die sladskern
waar na 1945 bouwakbivi tei ten zijn geweest. Het is ook nu
niet mogelijk gebleken een bedre igingsquo fiënt vast te slel-
'Iên Tn ^noêvêêr' 

q irAF hl i iLi êr' rll's êên vê}.s1 ê.hiÊr'i n.r
van de siluatie van het Baarns bodenarchlef te zijn opge-
treden van erosie-factor II naar IV! Erosie-factor IV houdt
in dat we met een ranpzalige sj.tualie te maken hebben.
Hier komt bij dat bij de bouw van de HEMA (hoek BrinkstraaL/
Brink) de fundaties van één van de belangrijkste gebouwen
van Baarn zijn verdwenen; namelijk die van hel Rechthuis.
Ook mag niet vergeten worden dal in de laalste jaren in een
vrij aanzienlijk gedeelte van het centrurn nieuwe niolering
is aangelegd. De vernietiging van archeologische gegevens
onder de straten worden niet meegerekend in het vernieti-
gingsquotiënt. Zou dit wel gedaan worden, dan zou dit quo-
liënt voor Baarn nog eens flink stijgen.

IV. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN BAARN

Helaas is nog sleeds niet bekend wanneer de geschiedenis
van Baarn is begonnen en r.raar de oorspronkelÍjke nederzeL-
bing van Baarn moet hebben gelegen. Dit kornl omdal er nauwe-
lijks archeologisch onderzoek in het cenbrum is gedaan.
Dil hreinige onderzoek bestaal maar voor een klein gedeeLle
uit systeÍnalisch archeologisch onderzoek. Het grootsLe ge-
deelte bestaat uit enkele snel aenoÍnen waarneninaen in een
DOur^tput.



Voor de stadskern van Baarn is het gebied genomen waanop in
1920 aL een redelijk dichte bebouh'Ín8 stond. Het lijkt niet
onwaarschlj nl ij k dat hier de oonspronkelijke nederzetting
van Baarn moet hebben gelegen, omdat de 14e eeuwse PauLus-
kerk vrij centraal in dit gebled staat en er volgens Pluim
in 192'l in de Kerkstnaat blj de bouw van de Aloysiusschool
een vroeg-Chrls bellj k kerkhof is gevonden. Dit verslerkte
de gedachte van sonmige historici dat bij de Brink al voor
1000 een nederzetting moest zijn geweest.
De verbazing was dan ook groot toen bij een kLein archeolo-
gisch onderzoek in 1986 in de Leeslraal nr. 14 op de bouw-
lokatie van een garage enkel"e 12e eeuwse scherven werden
gevonden. Deze scherven lagen in een kuil met hutteleem en
houtskool. Dit zou erop kunnen wijzen dat er middeleeuwse
bewonlng in de nabijheid is geweest. Het kan ook gaan om een

'rafgedwaalderr boerderij oF een toevallige kuil. Dit zou ar-
cheologisch onderzoek in de toekomst in de omgeving van de
Leeslraat moeten aantonen.
In de ongeving van de Bnink is één 13e eeuwse scherf gevon-
den. De eerstvolgende menselijke sporen komen uit de 17e
eeuw in de vorm van afvalkuilen van een vensberglasfabriek.
Echte bewoningssporen in de omgeving van de Bnink dateren
pas uit de 18e eeur.r. Dil zijn enkele watenputten en grote
hoeveelheden scherven van eenvoudig gebnu iksaardewerk.

V. CONCLUSÍE EN TOEKOMST

Tot nu toe is door de Gemeenle Baarn geen aandacht besleed
aan archeologie in de stadskern. DIL blijkt tot gevolg te
hebben gehad dat de toestand van het Baanns bodemarchief
raÍnpzalig is. De Gemeente Baarn zal dus op korte benmijn
rnaaLregelen moelen lrefflen om de vennleLÍging tot slaan te
brengen. Hiervoor zuflen de graafvJe rkzaamheden in de sLads-
kenn en ln iebs mindere mate in de omgeving van de Lee-
straat gecoórdlneerd moeLen worden. De Baarnse archeolo-
gische werkgroep (ARWE) zou hierbij een beLangnijke rol
kunnen spelen gezien de daar aanwezige ervaring en man-
kracht op archeologisch gebied. Zo zaI bíj het onLstaan van
een eventuele bouwlokatie rekening gehouden moeten wonden
met een grootschali€i archeologisch ondenzoek.
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Hi.ermee moet dan alsnog geprobeerd worden oni de geschiede-
nis van Baarn naar boven te halen. De grole onkosten die
een dergelijke opgravlng met zich meebnengen zouden opge-
vangen noeten wonden door subsidies, sleun van het be-
drijfsleven of door een stelpost op de begrotlng van de
bouwwerkzaamheden ( 1 %-regeling ) .
Er moet NU iets gebeuren. Laten vre hopen dat de vernieti-
ging van het Baarns bodemarchief lot staan wordt gebracht
en dal de Gemeente Baarn zich in de toekomst zal kunnen
beroepen op het feit dat 1n haar stadskern op professionele
wijze aan STADSKERNARCHEOLOGIE wordt gedaan.

I

Thomas

I uERLoR€H
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OUDE BEKEND EN

Onder die titel werden enkele bekende oude Baarnse figuren
beschreven in he0 vorige nunmer van Baerne. Het artikel
werd besloten met de woorden: Misschien dat de lezers van
Baerne weer andere opmerkêlijke figuren ui! vroeger dagen
kennen. In dat geval ontvangen wij graag nanen en gegevens.
Een nieuw 1id van onze rrKringrr ging j.n op dit verzoek.
Zij meldde ons het volgende:

Wat ik mij van vroeger herinner aan Baarnse figuren rnÍll ik
graag aan ur4Í verhaal toevoe8en; fiSuren van zorn vijftig
jaar geleden: Broeder Gerritsen van het Leger des Hei1s.
Deze kleine, zeer opgewekte nan in uniforrn en dito-pet,
fi.etsLe regelmatig op zljn (melsjes-)rijwiel door het dorp
en had voor ieder een aardig woord; hij had een heel hoge
stem en Ínen Írisl al van te voren dat hij in aantocht was.

De heer Looyenga liep door alle buurten met een handkar,
waaronder een zvrarte hond als trekdier diende. Hij ver-
kocht manufacturen. Iedere keer als hij in de volgende
straat of laan k$ram kondigde hij als volgl zijn $raar aan:
rrcaren, band, veters, knopen, knopenhaakjes, elastiek en
aanbrelwerkrr (wat dat dan ook wezen mocht). En tijdens de
oorlogsjaren voegde hij er, wanneer Koninginnedag (31
augustus ) naderde, nog aan toe: rren Oranj e-direc toires
naat 50r. Werigens was zijn hondekar toen al vervangen
door een bakfiets met aanhangwagen en rrvolgrij tuigrr.
Toen ik tien jaar r^rerd en hlj die dag loevaUig in de
buurb r.ras, kon ik niet nalaten hen dil te vertelleni ik
vond tien jaar heel gewichtig. Van Looyenga kreeg ik als
cadeautje een metalen vingerhoedje voor kinderen, nunner 0,
de kleinsle naat. Dat heb ik steeds bewaard en is nu vijftig
jaar oud.

Uit Soest kwam elke wêek een kleine man lopend naar Baarn,
genaaÍnd Johan Bridée. Hij had een stok over dê schouder met
daaraan aan de rugzijde hangend slopen nel zgn. rrballen-
bussenrr met boterballetjes elc. He! bijzondere aan deze man
was dal hij aan de bovenlip een grole blauwachtlge bult had.
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De heer Looyenga met zijn bakfiets rnel aanhangwagen.

A1s hij niet sprak slikte hij als het Írare de bult in,
naar a1s hij sprak kwam de bult naar builen. Hij had dan
ook de bijnaarn Bultje. Als wlj (mijn vriendi.n en ik) naar
school gingen en hem tegenkwamen op de Torenlaan, konden
wij het uiteraard nÍet nalaten oÍn hem op luide toon met
Bultje aan Le spreken. Hij werd dan zee" boos en rende
voor zover dat kon achLer ons aan en dat vonden wij dan
kreer eng. Hij bracht Íiel eens een bezoek aan de fanilie
Kraaijenhof aan de Eemstraat en kreeg daar r^rat te eten en
te drinken. Omdat lk met de dochter bevriend was, zag ik
hem daar Írel eens binnen zibten en dan vond ik dat nlet
prettig. Iedereen weet ook nog wel de slogan van de htasse-
rij van Kraaijenhof3 rrledere huisvrouw zingt de 1of der
wasserij van Kraaijenhof ! rl

Bultje sliep rael eens sliêkeÍn in heL Zwitsêrse chaletje
iê.'ên.1vên PêL i no



Een andere bekende was Thijssie Ravenhorst, een typische
kleine man die alle voetbalweds trlj den van Baarn, zowel
uj.t als thuis, bijwoonde. Hij liep met een handkar met
zeep, zeeppoeder en 'rpopjeblauwrr (bleekmiddel) langs de
deuren. Toen er tijdens de oorlog niet meer aan zeep te
komen was, schakelde hij tijdelijk over op de verkoop van
Dlanten.

E.G. Baart.

WINKELEN IN BAARN ANNO 1912

Wanneer j.k zie mel hoeveel gemak de tegenwoordlgê jeugd
hun ganderobe kan aanvullen, moe! j-k nog wel eens denken
aan vroeger als mijn zus Annie en ik, o.a. tegen Pasen,
nieuvre kleren moesten hebben.
Nu gaan ze een rrtienerrrzaak binnen, passen een spijker-
broek en enkele fleurige T-shirts en zien er weer vlot en
rnodern uit.
Anno 1912 was dat een lijdrovende bezigheid. 0m te begin-
nen moeslen we met moeder een lange lrandeling naken van
de Ferd. Huycklaan naar de Brink, wanl daar achter de kerk
víoonde onze naaister, Alida Bongers. Haar vader was jaren-
lang Hoofd van de school geweesL in de Lage Vuursche.
Nu hij pensioen had woonde het grote gastvrije gezin
Bongers in een ruim huls achler de kerk in Baarn.
Er waren 7 dochters en 1 zoon, dus die grote woning was
wel nodig.
Mijn moeder was voor haar huwelijk ondervrijzeres bij de
heen Bongers en daaraan bleef een goede vriendschap oven
me! de fanilie.
Alida had boven haar ateller, daar stonden dozen met aller-
lei stalen waaruil we een keuze konden maken. Deze keer
gtng het om nieur^re jurkjes voor Annie en mij, de stoffen
werden bekeken en belast tot r^re een keuze gernaakt hadden.
Nu de modebladen op tafel! Als lre het over het model eens
geworden waren en de maten van ons nauwkeurig genoteerd



tadrr.

De winkel van de dames Lagerwey, hoek Laans tnaat /Spoor_
s tnaaL .

waren, gingen we huiswaarts maar nu langs de zaak van de
dames Lagerwey, hoek Laans t,raat,/Spoors tnaat. Bij de t.wee
zusters konden we garnering uitzoeken; er kwamen dozen rnet
pnachtig galon, met kant, zljde, ffuwelen lint en alte
soorten knopen op de toonbank. Ik vond dat als kind zofeest.elijk, dat. kiezen uit al die mooie dingen. Het was
wel moeilijk, maar her lukte uireindeljjk L;ch.
En dan maar wacht,en op een brlefkaartje van Alida, dat we
moesten komen om le passen, garnering meebrengenl
Als het. zover was togen we ween naar hulze Bongers en bij
het passen wend hler en daar nog iets veranderd tot het
in onde was. Alida bracht zelf de jurkjes bij ons thuis,
dus zo ven waren we al klaar. Maan... vroeger moest je
alNijd een hoed erbij dragen. Daarvoor gingen we naar de
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Nieuwstraat blj juffrour^r Roos. Ik zie haal. nog voor me,
een rijzige dame met blozende vrangen en een klein brllle-
tje op.
Die hoeden werden toen trkaalrr verkocht, nl. zonder enige
garnering. Dus klramen ook hier weer de grote dozen te-
voorschijn met bloemen, Iint, venen, gespen en wat aI meêr.
Het $rerd passen en nog eens passen voor we tevreden wanen.
Enige dagen laler kwan het rrloopneisjerr net een grote
ronde, blaur^re hoedendoos aan haar arm onze aankopen thuls
bezorgen. Zo konden we met Pasen werkelijk op zrn 'rPaas-
beslirverschijnen.

L. Egxnond-PluiÍn.

AKTTVITEITEN ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP

Het tweede Open Huis van de ARWE is toch nog succesvol af-
gesloten. Het aantal- bezoekers in het weekeinde van 8 en 9
mei bleef i.v.rn. het schitterende weer tot een mlnimum be-
perkt. Slechts een 40-tal belangs lellenden konden we dat
weekeinde begroeten. Hlenop $rerd besloten de expositiê met
één weekeinde !ê verlengen om belangs tellenden alsnog de
kans te geven om te komen kijken. Dit bleek een zeer ge-
waardeerde gesle te zijn. Het bezoekersaantal betekende
voor een ARWE open Huis een record. Niet minder dan een
kleine 200 bezoekers kwamen naar de expositie kijken.
De reakties waren zondermeer positlef te noemen, terwljl
ook van de nogelijkheid eigen bezit Le laten detênrnineren
en te dateren druk gebruik werd gernaakt. Een kl-eine greep
uit de meegebrachte voorwerpen: een l5e eeuws pijpaarden
madonnabeeldje, delen van een Fnies spreukenbord en een
bodemíragrnent van êen l7e eeuwse Chinese schaal , a1J.e ge-
vonden in de Praamgrachl. Voorts een enorme Chinese vaas,
ca. 50 cÍn hoog, gevonden in het U bij AtnslendaÍn, een
ronde houfen bal van precies 5 kE zwaay, waanschiinlijk
een voorloper van de kegelbal, die in heL Eemdal gevonden
is en verder een keur aan kruikjes, potten etc.
Voor het komend seizoen staal in e1k gevaL een avondie
restaureren c.q. copiëren op het pnograrnma. Bii voldoende
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interesse zullen dit zeker twee avonden worden. Verder zijn
we nog steeds niet klaan met he! invenlarisêren van de ARWE-
vondsten. Een deel zaI, na beschrijving, worden overge-
bracht naar een kelder aan de G. Doulaan. wefke ons ter be-
schÍkking is gesteld.
Voorls zal Hans Fokkens gevraagd worden om een rneen alge-
mene dialezlng over archeologle te houden, terlrijl Thomas
cleij ook nog een dialezing voor ons in petto heeft.
Hoewel de eerste kontaktavond pas in september is, betekent
heL niet dat de ARWE de konende zomenmaanden helemaal niets
doet. De Landesaufnahmen c.q. veldverkenning en de opgraving
in Austerlitz gaan gewoon doon. De leden die hieraan willen
riêêl nêmên :r'à;ên ,è ,.ti i n^o niêf êêr.lêF oa.l.àn hêhhêh

kunnen dit kenbaar maken aan ondergetekende.

Vender wil ik iedeneen nog een fijne, zonnige en interes-
sante vakantle toewensen. Maakt u veel fotors enlof dÍars
en wilt u de ARWE-leden hiervan laten nêêgeniêten? We maken
héél graag gebruik van uw aanbod en het hoeft echl geen
archeologische f olo-,/d i ase ri e Le zi.jn.
Tedereen veel plezier LoegewensL in de komende vakantie-
rnaanden en tot ziens op woensdag 2 september a.s.!

Jan van den Laan.
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