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ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 MAART 1992

Op 1.7 mèart vindt de jaarlijkse Algemene ledenver-
cadcrr r.Í vàn cle Hr si nri sí:hc Kri no nl aats in de
Spee l doos . Aànvang: 20 uur.
De ledên wor^den voor deze bijeenkomst van harte
urtgenodrgd. Bij de voorbereidrng vdn dit bIad, is
de agenda voor de vergadering nog niet officieel
vastgesteld, maar de volgende onderwerpen komen
,-.nn,>f wi 1fê1 I ^àn de Ofde.
- de Jàal'veÏ'slagen van de activiteiten van bestuur
Êrr welkgroepen - finàncieel jaarverslag - begroting -199: - de geplande activiteiten voor het komende
jaar err ver*nderinqen rn de best uurssamenst e I I ing.
o rnet dit laalste onderwerp te beginnen, voor de
leden dle nog niet zo l,1ng lid zijn van de Histo-
ris;he Krjllg" zett"en wj -j in het kort uiteen hoe het
Ï,ocl-rrrrr iq eaman,rcctê1,.1 . rr.\,,'\r^.7 i t f er a1- gemeen
sÉrretaï ls err penrringmeester^ (het dagelijks
f'+strrur r w,:rrlen in f unctie gekozen door de Algemene
1 e.lenvêr.Íêdr.rt ncÍ flc orrerirte }.eqlrrrrrql eden WOfden
in hÊt besLuur atgevaardigd door rie werkgroep
waBr-van zrj deel ultmaken,en weI een afgevaardigde
per- werl:groep- De Kring bestaat uit de volgende
vre].J{gloepen: Oudhe i dkamer, Archeo l og i sche hlerk-
!l1 oeË), Àrchief , Interviews, Redactie Baerne.
làr hrên/rt- irêi i.'f À I e Feqtrrrrr- nn acht t{rrn
z i t.t j ngste|mi jn bedraagt twee jàar met mogel i jkheid
tr-rt ve I eng 1ng .

In september' '91 is mvt. R.Uileman door het bestuur
benoemd tl-'t vice-voorzitter. De uitvoerende taken 

^vàn het voorzitterschap worden door haar verrjcht.
Voórzitter, Hr. C. C. M. Coi lard,vervuit vanaf dat
r-i jdst jp de reprensat-at i eve kant vên de voorzÍt*
tersfunktle. Deze splitsinq van taken,wordt op
verzoek van de Hr.Collard. ook in de komende
n.àri.\Ítê .1.,^y hêt hêqtrr"r- \r/r.,rt.Íê7êi
Ti jderrs de l edenvergader i ng zal de Kring op
passende wijze afscheid nemen van de Hr. H.Bon. Om
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gezondhe i dsredenen heeft hij zijn taken als
bestuursl id binnen de Kring en zi j)'r functie als
voorzitter van de Oudhe i dkamer , moeten neerleqgen.
nê Kri nrÍ iq ààn de Hf ,Bon VeeI dank rrcrqrhrrIdinrl
voor het vele werk cial hi ) volr de verenigjng he+Íi-
verzet. In beide functies wot dt de Hr. Borr opgevt-,19d
door Mvt-L.Luikinga, reeds vele Jaren actief tr:rrnen
de Oudheidkdmer, 1aàtst-el ijk als vrce-voorzitter
van deze werkgroep. HeL bestuur bestaat rlr.r uit r:le
volgende personen;
Hr. C. C . M. Co I l.rrd, voorzi t t cr, reg I errerrt 'r 1r af tr*:rlerrd
on hoenhilrh aon rrr,l norrÀo f p

- 
w\.aglrrul -._I-mt Jn,7 Mw. F.Muts, Aigemeen Secretàris.reglerrerrt-dil 'if

tredend en beschikbaàr voór êen volgencle Lel'lllr jlr,
Mw.R.Uileman, Vice*voorzi.ttu:r (tevens,rfgevaarcir'1,r"e
namens de Redact-ie Baerne) reglementdii' af tr^ederrd, -
beschikbaar voor een volgerrrle termi jn.Mw.T.ljrrls,
pênni n.Ímêêql-êr' h iêl- .if f r'.rlÊnd È,e<chl[1a61 1. ,;r1-

een volgende i:ermi jn, Mw. .'l-v..l .Brink (f nt.er --
views) reglementair aftredend, beschikbàar vc,!,r eell
volgende termi jn,Hr.H.v.Vught (Arr;|Lief ),Hr.v.d.Laan
(ARÍaIE) berden beschikbaar vc,crr een niÊLl\4re zittrrrg:r-
t-ermi jn van t-wee jaar. Nieuw tc,eqevoegd ó.,1n het
bestuur $rordt dus Mw.Luikinga (Oudheidkamer).
eveneens voor een zitti rrg:;periorlÈ v,f ir twee jéàr.
Àah.Íêzi êh pr rÍêên f crrcnLarrdií_iàf ên rr',n f S hUn
(her)benoeming slecht.s een f c-irmaI iteÍt.

Na hef f nrmel ê nêÍfeelte van dË Alo;nren+ I-*denver'*
gadering zaI de bijeenkomst worden af!Te-q'lnfen mêi êên .íê?cl I irt samclr zi in zoaIS CJt
tradit.ie is binnen de Kring. Het h.st rrur horrpt veql
hc I anrrqt r. I I cnrlc | êdên t r- mnrren herrrrrr.f 6111 .

NIEUWS IJIT DE VJERKGROEFEN

Tijdens de Jaarver'gaderrng wordt ruini àal)ciàcht
besteed aan iie activiteiten vàn de diverse wer^k



.Íróênên zodàt de redactie hier kèn volstèan met het
nog even onder uw aandacht brengen van de tentoon-
ste,i iing "Brinkstraat" van L3 L/m 1-6 mei, en "Voor
U bewaard, dan U getoónd" van 22 L/m 26 mei.
De Br i nkstraat tent oonste l l ing wordt gehouden in de
BrjnksLraat., " Bewaard-Ge t oond " in de SpeeIdoos.

DOKLIMENTATIE-ARCHIEF VOOR DE ARVíE

Al enkele jaren speelt bij de ARWE het ídee om een
dokumentat iê-archief op te zetten.
In de af gielopen vi jf t,ien jaren hebben we een
irnposarrte verzame] ing archeologisch materi aa l
i.erganrd, madr behoudens een aantal
cpgi avirrgsver s I agen 1s er nauwe l i jks
ílokumentat r emateriaa i aanwezig.
In drt dr:,kumentat i e-arch i e f zouden van el.ke
ol-rEr.rvrng en eIk onderzoek,hoe kle j.n ook,op zijn
mjnst een geschreven verslag met tekeningien en een
fc'tomap aanwezig moet.en zi jn.
Wat betreft de verslagen en tekeningen:met behulp
van de adntekeninqen kunnen we daar wel aan
vo jdc,,err. n)aàr voor het f otomateriaai zi jn we op de
leden en oudleden van de ÀRWE aangewezen.
ïíe zul ien dan ook in de komende maanden een aantal
van clr:ze mensen, van wie we vermoeden dat ze
fót-,)materiaal hebben, aanschrijven met het verzoek
di j: vc,or duplikatie besc-hikbaar te stelien.
Het kàrr naluDrl ljk zljn dat ook een aantal HKB-
ieden in het bezit is van foto's van ÀRl{E-aktivi-
teiten.Van hen zouden we graag horen om r^telke
aktivÍteiten en om welk aantal foto's het gaat.
Ool< de registratie van archeologische vondsten, in
Fa,rrn en nmrrerzinrr rÍê.1Áán .liê zi r-h in naftjcui ie}^e
verzamelÍngen Lrevinden is een vdn de de aktivitei-
t-en die bij her. dokument at i e-archi e f horen en ook
hier zijn we afhankei ijk van de informatie die we
van u kr i jgen.
AlIe jnformatie kunt- u schriftelijk of telefonisch
doorqeven aan:
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Jan van der Laan,voorzitter Archeoiogische Vrlerk-
groep.
De Schoener L2
3742 HD Baarn
Tel. 02154-11656
HKB-VERGADERING 25:2_1 99 2 .

DE BAKKERS VAN DE TURFSTRAAT

Het is alvreer bijna vjer jaàr geleden dat bakl,;er
Van Dijk zijn bakkerij voorgoed slooL. 91 jaar ianqy
voorzag de familie ons dorp van brood. I:r ciie f-i:d
ging de bakkeri: twee maal van vóder c,fi zoon ol./er-
en werden er in twee l]ezi.nnên ell< vi_t'f kinderÉr
grootgebracht.

Aan het eind van de vorige eeuw $/erkt€ ene Laurens
van Dijk bij zijn vader in de bakkerij in de
Gasthuisstraai te Hi lversum. Omdèt hij ging
trouwen. wi lde hi j een e igen bakker i j beglnnen. Dr e
rzond hi i Tn de Trrrfstraat woonde en werkte in die
tijd bàkker Hamer. Zijn naam 1s opqetekend in een
bevolkingsregister. Hjeruit- blijkt dat deze man al
omstreeks 1850 bakker was in de Turfstraat.
Deze bakker was oud en waarschijnlijk der lanqe
werkdêgen zat en hij hoopte nog van een levensavond
te kunnen qenieten. Daarom verkochL hjj de bakkerij
en het víoonhuis èan Ldurens van Dijk die er met
zijn vrouw introk in 1897. Laurens wès toen 24
jaar .

Op 10 augustus 1909 lrerd Laurens van Dijk junior
geboren, Víi j kennen hem nu als de oucie bèkker Vdn
Dijk, die jn dugust-us 1989 tachtig jaar werd en op
dÍezelfde dèg vrerd geridderd door de burgemeester.
Voor het gemak noem ik zijn vader "bakker (1)".

F
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Aàn het begin van de eeuw zag de Turfstraat er heel
dnders uit dan nu. Het was een zandpad tussen
grèslànd, waaraan twee turfschuren lagen en onder
meer een huisje met een qebroken kap; de bakkerij
annex woning van Van Dijk.
De trrrfboer (ene De Ruyt-er) woonde in een boerderij
op de hoek.
L,at-e1- maakten de turfschuren plaats voor een
melkfabriek en nu staan op die plaèts kleine flats.
De wÈrkdag jn die oude bakkerij begon om half twee
's nachts. Dan werd de oven aangemaakt met hout en
turf. Daarna werd het brooddeeg bereid. Dit -gebeurde t<;en nog met de hand.
Dll was een zwaar karwei. AIs je nu kijkt naar de
handen van de oude bakker dan zie je dat zijn
vrngers krom zijn. naar dat zware $íerk zijn qfaan
st-aan.
lnt.rrssen was de oven heet genoeg. De as en de
I-esten gloeiend hout en turf werden uit de oven
qehaald en in de daêrvoor bestemde doofpot gestopt.
De rrven werd met vochtige doeken, vastgemaakt aan
een st..k. schoongeveegd en het brooddeeg $terd,
qelrakt in bussen, gaar in de nagloeiende oven.Deze
procedure herhaaldè zjch tot al het brood was
oehakk.:n Tn diê ti rrl bestond het assortiment uit
rvj t br ood,brurn brood,vrítte kadetjes, puntjes,
viechtjes en roggehrood. Veel later pas werd dit
>>nzionl i i1: rr'il-rrptrrpid É{cl deprr \/^.!r r.^rr.Íêhr.\,.\.i!9 v!r v rs r

was te zwààr om met de hand te kneden. Maar daar
wa:: een oplossingi voor. De nu oude bakker weet zich
nog LÈ herinneren hoe zijn vader op blote voeten 

^door het meel 'holde' .

-Gelukkiq eras mÍjn vader erg potig, erant het was
zwaar werk. ZeIf heb ik het ook gedaan in de
eel^s t e wereldoorlog. -
Aan het meel !^rerd $/ater en zout toegevoegd en de
jonge Laurens - hij lras toen ongeveer 15 jaar -
moest door het- deeq dansen, wei tvtintig minuten
Iang, tot het voldoende gekneed was.



?

De bakker (1) kocht zijn meel bij Hooghiemstra,
molenaars uit Utrecht. Die hadden een depot in (1e
Schoolstraat.
Tjjdens de ee:rste wereldoorlog was er gêbrek adn
gist. Írliat er aangevoêrd vierd, was zes maanden of
ouder en di.entengevolge roze. wit en geel uitgesla-
gen. Dit mèàkte veel indnLk op de jong:e Laurens.
Hij herinnert zich nog dat het brood irr die ti jr:l
"kIotste", als je het heen en weer schudde,nadat_
het gebakken $/ès. Veel later ln de Tweede
I{ereldoorlog was er wederom gehrek adn gist. T*eri
hadden de bakkers zuurdeeq, waardóor het hrcrotl we I
droog en vêst werd .

Laurens van Di Jk I eerde het bakkersvak voorname I r -jl.l
vèn zi jn vader in de Turf stràat . Màar hi j Erng r,'- i1ki i ,i i- ^-^^+.,5r^" in Hi IVeÏ.St_[n in dÊ, leeï Ên
volgde hler en dadr een cLIrsLls . Hi j werht-e VitÏ \./o l-
gens alti jd met zijn vÀde] in de bakkeri -.t.
Een oudere broer en een zusl-er" van de h"rakher'.
Herman en Suus van |)i jk, óngeveer t ie n en el f jir,rr'
oud, brachten om zes uLrr 's molgè)-rs al le eer'stÉ:
br,..,den op dE- fiets bij d+ l<]anlen aan hurs.
sneciaal hi i die mensen die wr^,reo van hlrli ntí)ê5'Ê j-

Die mensen woonden in "het park". Zo werd de br.:urf
l crrrd de Wl lhe lminavr jvêr genoemd.
Hier verrezen grote vi I ia's, waarin veela.l Àmster-
damse zakenl reden mel hun gezrn en per-soneel itwarnerr
wonen . Ook woonclen er vee I oud-Indj ër;anffet-s i n (le
grote vi I Ia's.
De heren die niet rentenierd.en gingen sc,ms à l orn
half zeven met. de tr^eirr rraar Amsterdam en het was
toen heel normaal ciat je aan het ónthi j1-, ook op
dat uur, vers brood at .

À15 het brood gehakken wàs, gjnt cle bakker(1) mr:c
de hondekêt' brood bezorgen hij zi:n klanlen. Het
enige wat de oude Van Di jk zich dà-rrover nog weet
te herinneren is dat die honl1 heel groot was.
Toen Laurens zo'n jaar of zeven v/às, had zijn vader
êcn kncírht r1 í e I anfls ;le Ëem n i no om ïiyr'c,d te
rrcrknnen aan rlc qrhr nnerq .'l ". hr'.'r'_.._en op
Zuidereind. Later narn een broer van Laurens. Co. dat
.,\7êr 'q Mnrrrenq herl d62g een kantOOfbaan en 'S

F
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,,,1.{,-:l^^- nihd È, 1i mêf dê mandf iets de Eem over, toen
,.1a r,r rrl r. hrr r,**- -- *s.

Irr Ílie tijd stond bij hoog water, het water tr:t aan
Ïr,^t- tolhuisJe. ZL.rals velen weten, maar weinÍgen
z j(rh l{rrnnen her i nneren, st.ónd het water tijdens de
wai-ersn.rod van L916 tot aan de Brink. Voor Co van
I)iJl{ was het eÉn duidelijke zaak: het brood kon
L j e t- bezorg(i word('n \)p Zuidere ind. Maar zi jn vader
dachL daar ànders over. Hij vond dat hij dan maar
niet hel- brood r:ver Amersf oori, moest fietsen naar
ZLlidereind, want jÈ kon de klanten niet zonder
br,-,,od. iat-en zitlen. En zo gebeurd(het.
In 1926 werd de oude bakJceri j afgebrcrken en liet de
bakker (l) het huidige pand bouwen. De hout- en
turfoven wer-d vervangen door een moderne, een
kolenoven.Pds in 1960 zou deze vêrvangen worden
dóor een gasoven.
Van 1928 tot en met de tweede wereldoorlog !.raren
het slerrhte t-i jden voor de bakker (L) en zijn
gezin. Sommiqe mensen konclen het brood niet betalen
en velen l(óchten op de pof. Dit nam soms grote
vcrmen aan. L,aurens senior was een heeI zachtaardigi
rrran, nret het gevolg dat veel rekeningen nooit
hetaald zr jn.
Ti jdens de motriijsàtie moest Laurens junior in
dienst. Van het ene op het andere mÍrment wès hij
van bdkker vrachtwagenchauf feur in hare majësteits
1eger. Toen Nederland bezet wès,
moest hi j zicÏt aanmelden bij de "ArbeÍqeinsatz",
mdaï- dat deed hij niet. Hij bleef bij zijn vader in
cie bal.,keri j werken en had verschi 1lende adressen
waar hij kon onderduiken.
In de ooriog ging ook het brood op de bon. De
zuster van de hakker, Aly, was verpleegster in
Hi lversum Zi i zorode voor extra bonnen, die weer
ten goede kwamen aan gezinnen met veel kinderen.
Tê.Íên hêt ci nd van de oorl c'o toên hêt voedsel
schaars vrer-d, was er per persoon slechts een hèlf
brood per vteêk beschikbaar.
ïn de oor'log leerde Laurens junior zijn vrouw
kennen. Zij trouwden en kregen vijf zonen.
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ïn 1952 stierf de oude bakker(1) Vèn Dijk en toen
pas wès de bakkerij van Laurens junior. Op papier
was dat al zo vanaf 1936.
De klant kon in de jaren daarvoor soms zeer
airrcnzinnirr .zi in ZoaIS die dame die pjcf thrris rrafvfYv.rgf.rrr4Y

als een zoon van de bakker het brood kwam bezorgen,
maèr later op de dêg wei opbelde en vroeg waar de
bakker toch biêef. Zij was pas tevreden a1s de
bakker zelf aan de deur was geweest, zelfs als zij
niets nodig had. Toen mevrouvl Van Dijk haar om dÍe
rêdêh \ri if i i.r Í*ênt- rr.'^r hèt Fê.r.'r.Íêh rrr.\ê..r l-,,rrl =i i
opeens geen belangstelling meer. Of ri je danle die oF
de Amsterdamse straatweg woonde en die gewoon vras
dagelijks een half wit te nemen.Zij was de laatste
klant. Op die dag wenste zij een heel wit. De

bakker,die dit nÍet meer in zijn mênd had, boc'd
, haar twee halven erit aan. Dit weiqerde zij, zodat
de bakker voor CÊI_hSe:L wit têrug moest ndar de
bakkerjj. Ook waren er in vroeger Lijden klant-en
die de bakker voor een 'knip' terug stuurden naar
de bakkeri j. Met een 'rónd' nèmen zij geen genoÈg-
en. De bakker dacht er het zijne van.
In 1964 kwam er een eind aèn het willekeuriq
bezorgen van brood. De sanering, zoals het genoemd
werd, zorgde ervoor dat iedere bakker een eiqen
wijk kreeg. De kiant kon njet meer kiezen welke
bakker er aèn huis kwam.
Nog weer later werd het bezorgen aan huis te
kostbaèr en moest de klant het- brood zeif komen
ha1en. Mevrouw Van Dijk heeft haar man en haal- zoon
alt'i'í.1 l-êrzi i''lê .Íêetaan in de s/inkel.Dat was hard
werken, vooral op zaterdag en voor de feestdagen.
De laatste bakker van de Turfstraat- vías Hans van
Diik. Hii oi ncr in 1963 na de middeibare school naar
de bakkersschool in Amersfoort. Maar het vak leerde
hi j van zi jn vdder. Deze bl eef hem bi j het ba).,ken
terzijde stàan, lotdat hij 29*10- 1988 de bàkkerij
voorgoed sloot. Veel mensen in Baarn nrissen nog
steeds hun dagel ijkse vertrouwde gang naêr Van
Di ik. Voorhi i rlre tijd.

E.J.Heun.

?
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ELIÀS VÀN IJKEN

Op 29 :'ui j 1909 werd Eiias vèn lJken benoemd tot
brugwacht erlto I vergaarder van de in j.900 totaal
vernieurnrde f jzeren brug over de Eem,
Hoewel de àrbe i dsomstànd i gheden buitengewoon slecht
waren en de bezoldjging' in geen verhouding stond
tot de vereiste hoeveelheid werk,waren er toch
diverse soi i icitanten geweest.
Een bewijs dat de vrerkloosheid en de sociale nood
in deze jaren bj jzonder groot eraren.
Van lJken werkte ietterlijk daq en nacht, Naast
zijn !,rerk a1s onbezoldigd Eijkswachter werd er van
hem verwacht, dat hij zeven dagen per week en 24
r-rur peï' dàg de land- en wêtertol bediende.
Voor de schepen moesten de beide klapbrugdelen in
weer en wjnd d.m.v. een sl inger aan beide zÍjden
van het hrater tegelijk worden opengedraaid. Zijn
vrouw was genoodzaakt hem daarbij te helpèn.
He" tc,lgeld vrerd ge'índ m.b.v. een k1omp aan een
i-ouvrlje, waarin de schippers het verschuldigde
bedrag moesten deponeren.
Hoevrel het tolgeld laag was kwam het nog al eens
voor dat een schipper niet betaalde. Er bleef voor
Elias dan niets anders over dan om op zijn fiets te
springen en naèr het veerpontje in Eemdijk te
spr i nten .

Hier leende hrj een roeiboot, waarmee hij de
schjfrpef tegemoet voer.lrle mogen wei aannêmen, dat
rlaar menig hartig woordje bij gesproken werd.
Voor al deze inspanning ontving Elias van ïJken Ín
1.900 het enorme bedrag van f .4,- per $reek of anders
gezegd 64 cent per 24 uur voor t!íee personen. Voor
elke gulden opsiègf moesten de nodige onderdanige
smeekbrieven gestuurd worden aan de Eembrug
Commi ss i e .

Na dertig jaar (1930) was zijn weekloon uiteinde-
lijk gestegen tot f.15,- per week. VíeI mocht hij
samen met zijn vrouw en vijftien kinderen gràtis
wonen in het oude noq altijd bestaande piepkleine
tolhuisje. Uit een brief van Van lJken aan de
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burgemeester van Baarn d.d. 21 april 1911, kan men
aÍieiden hoe primitref het gezin moet hebben
gewoono.
In deze brief verzoekt Van fJken voor het gezin een
washol< boven de Eem te bouwen, opdat ztjn vrouw de
was niet meer in de woonkarner hoeft te doen en het
privaèt (!'/. C) uit de sroonkamet' verwi jderd kan
worden . Het verzoek werd kenne I i jk ingewi I I igd,
want het groen geschi lderde washok is nog steeds
aanwez ig . In 1936 vo l gde z;t jn zoc.,n Egbert hem op
à I ë }\v dr-r> ^h+ Àrq:J,!qvrrLUr,

Pas in 1950 was men vdn mening, dat er t-och wat te
iangdurig gewerkt moest worderi en werd de hulpbrug
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wachter Daatselaar aangeste Id. Nogf
Van IJkens op de brug werkzaam.
De landtol werd opgeheven jn 1930
1941 .

Bovenstaande gegevens lrerden door mij ontleencl aarrhet in november 1991 door ons lid H.M.M.van Vuclht
sameng'estelde boek over de Tolheffing aan de
Eembrug. ïk dank rle Hr. van Vuqht .,zoár. zr:n
we lwi I lende medewerkinq.

,J. Lirrriden r er .

sl,eeds zi jn er

en de watertol irr

r

AFRÏKAÀNSE BOEREN IN HET T{]LHELMINAPARK

Ei nd iaren weert i o hêh i k zc nn d,. ) ar'rcr9 :clr' ., 1

nog geleerd, de Zuidafrikaanse lredjes uit de jr'l
L9O7 door N.Mansvelt samenqestelde H<tl lande-
Afrikaanse l iedbundel als Sarie Marrjs,Rij rrraar an
ossev.ta , Su i kerboss i e , Marnmà 'k $/ i. 1 een man hA,
Bobbejaan beklom die berg om die Rooinel< te
verslàan en nog een aantal van deze liederen,die
gedurende de hele eerste helft van deze eeuw zeer
popuialr !.taren en waarrn de Zuidafrikaanse Boeren
vaèk als helden werden vereerd.
Het hoofd der school begeleidde ons op za jn viool
en r.te zongen tweestemnig,maar van de tekst begrepen
vÍe geen woord,èI zal hij ons deze zekèy uitgebreid
verklaard hebben.Pas veei lat-er $rerd het me
duidelijk, dat de Engelse soldaLen vanwege hun rode
kragen, waardoor ze een gemakkel ijk doelwit vormden
voor de koqels van de Boeren, spottend Rooinek
werden genoemd. Het lraren pakkende meiodieën, die
af en toe weer opborrelen. waarrioor ik soms tot
ontsteltenis en onbegrip van mijn kinderen onder
het afwassen kèn uitbarsten in Zuidafrikaans
gezang.
"Je moet nie huil nie, je moet nie treur nie,díe
Stel linqbosse kerels kom weer. " ïn de jaren zestig
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werd Zuid- Àfrika een Laboe. Tengevoige van het
,la -n:yrt-rai,{ehêl Êid rr.^ I rrrlc êr êêI) CUltU}^ele

en- wàltneer het ons zcj uilkwam- econorl)ische bóycót.
lie t Zr-ridaf rikaànse i ièdrepertoÍr werd geruisloos
ÊfgÈv,rerd Ên de grote onbekendheid met Zuidafrika
bege.n. IJ,: Boerenoorlogen werden verdróngen door de

lrlaarlaa cn rlp panq ha i,,hal'lar-È'l: Lr_ rulj lrr lvJupvf uv
Ri:rFji-eriie jc1Êr-s werden onbekenden. Regelmat ig wordt
rr'ri j n adr-es vermi nkt tot Smi t s I aan of Smeets 1aan,
v.i-rr,i v,tr, -cm,rts lreef i br jna niemand meer gehoord.
,.er. ,--; _ic,rrge hezc'r-qcr er eens ndót- vroeg en jk
r:.:11r .Ltt- I +gde. dat het een generdal was geweest uit
l-. Fn:r'Ê-., *l r,,- -rnrak hi i dê i,.r-ren,lari e.he WóOI^den:
"O]':. :1olÈls àl::- genêraa1 Schwarzkopf . "
\ir-r ,:,rzÈ ni n i st- eÏ':r Lubbers ên Van den Broek eerst-
,,iaags Zr:íd- Af rrka zul len bezoeken, de regering van
p]'ei:rldent DÈ Iilerk en het A.N.C. van MandeLa nadei
tr:,i: el i":a i:i- schiJnen te komen, het dit- jaar precies
liÉ*qÉnirg jêar geie(1en is. rlat er een einde kwam aan
,.1r, hlr,eiiige BoerL.nc)ót lóEen, li jkt het me een
JÈ|]f;hikt rr'l(:,rne r'lt om ors geheugen eens op t-e frisËen
eir wàt airird,rctrt t-e schenken aarr de Zuidafr'Íkaanse
EÈi'ichlÊi:len1s.
Nret voor niets vernoemde de !"emeente Eaarn vier
Iànen en één st-r-aat nàar deze Boerenleiders. Met-
t-wee er'van kreeg Baarn zelfs een bijzondere band.

f)E AI.IGLO_BOERENOORLT]GEN

De Tafelbddi weLcl in 1652 door Jdn van Riebeeck in
.,n.]y i..ht vàn íje \i n C a 1 q rrprrrpr-qi nn<haygp jn
,-.ÍÊhrlti1.. .ÍÍ5n,\men Er Í{e}.den mOeStU jnen dAn.írl êd.l ên
a:.r f rr^r arhr,r,r^r,-l trr rro<t i.rrién ?i.h in rlê l^^h .têr
I i.j,l :rt.eed:; meer kolonisten, die overal op de Kaap
hr-rl b,:erder 1-ien b,:uwden. Eind 18e eeuw bedroeq het
aant-aI kolonisten ongeveer 25000, van wie de helft
van Nederland--e, 27"4 van Duitsê en 3.7% van Franse
a f koms t- was .

In 18O6 ver-over'rfen de Engelsen de Kaapkolonie. Door
iret, Eriï,s-- kol c-'niale f)estuur beqon het land steeds
r,êèr tè r;.=r-anrrel qan
ttlt leidde tot de zgn.Grote Trek (1835*1837),waar-
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bij duizenden Boeren naar de binnenlanden en iarrgs
de kust van Natal trokken om er zich t"e vestigen.
Hierbij kwamen ze regelmatig in conf lict- mÈt de
Zoeloe's. De eerst-e Boerenrepubiiek Natal werd na
êên nààr iear reedq dnnr de FnaÍêl qên nêànne>:Êefd.
De Boeren trókken nog verder naar het noorder), w'ri1l-
de twee nieuwe republ leken Oranje Vrijstaat et.t
Transvèal werden gesticht. Er v')lg(le nu eelt kr-rt-te
periode vèn betrekkel i jke rust tot +/- L87A t.,r,en Êl'
goud langs de Vaalrivier en diamant bij het làtere
Kimberiey Lrerd gevonden. Het rirnper ial i=Lisclie
Enqeland trachtte daarom in 1877 de Transvaal te
annexeren. Dit leidde tot de eerste Angilo-Bc,e|elr -
oorlog,waarin de Britse troepen een aanzrenl jjlle
nederlaag leden. Ondanks de concessies vèn p|eFi j-
dent Krllger van Transvaa I en de opr-echt-- inspanrrinq
van de Vrij-staatse en Kaapse poi:t-ieiie lerder-;;,
dje wanh()piq trachtten dc; tlar1edie af te wendr:tL,
brak op l.L okt. 1899 de tweede ,AngIó-B,:,erÈnoc,r logl
rlit .

Ennêl aníis stri id teí.Íóh t-\ó r- "Liy,1^áy1--^" clurtt.tle!r19L r urrsJ

tgree-endertig maanden. Tc,en op 31 mÉi ]902 de vrede
kwam, r,terd het gordi jn neerge I aten over een st-I'i jd.
waarvan de heidhaf t igheicl der Boeren. ci je zich
verdedigiden tegen de overweldigde macht van het
Britse Imperium, de werelrl verL,aasdÈ. De nanen van
Boerengeneraals als ChrisLiaan de WeL, Kot:s ife 1a
Flci i T.óuis Botha. Chrisiinan Bei ier s en .Jan Muts
werd'1n bek*rirl , De Boei'err !t*iit l:Ir ,.:lÍ í:l.iïri:ráLh i i: v;r rl
de hele werelcl, maar de Britse r-egering t-rck :ri!--h
weinig aan van de prc)testen en wees iedere bemidde-
iing van de hand. De prijs van de oorlog wds
verschrikkelljk.Vri jwel iedere boerderij in de
republ iek werd een zvrartgeb I akerde ruine;
26000 Boerenvrouwen en kinrlev'en waren aan epidemi-
sche ziekten gestorven in de concentratiekampen.
waarin zij samengepakl vrerden na de verwoesting van
hrrn hrrpr-deri ipn Fnnel and f Êl dê TOnn rresneuvelden
en 91000 gevtonden van het half miljoen scridaten dat
aan Britse zíjde had gevochten. Naast de overleden
burgers, t,elden de BoerencorÍnando's 5000 doden uit

r
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êen rc,tdle sirijdmacht. dre noort groter dan 35000
n)i1u ls LJÈweest. De meedogeDloze taktiek van de
r,',rrsr;]rr (:,erde aarde. clie rn de laatste twee Jadr

werd t cie

:'Ti:í'

Boeran vetoveran can'koPie' ca oPencn het Yuur op ala Brittcn ltluslro-
ti. uit'The llluttrut.d Loadoa Nevl'
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BÈFÉ-it,
hed nl et
al leen de
huizen der'
Boererr
verwoest.,
màar ook ,+
vri jvre l èlle
gewassen en
al het
vee.
Een groot
êanta 1

Boeren I e iders
werd
geva nge n
genomen,
een paar
ví1st en op
tijd te
v luchten
n>rv Fr rran:

Tot deze
v I uchte-
I i ngen
behoorden f
o. d. pres i -
dent
Ilrr rnar rr: n

Tr^a ns -
vaal en
nrce i rl on+
Steyn van
Oranj e
Vr i jstaat .
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DE KOMST VAN KRUGER;

De stenming in Nederland was zeer heftig voor de
Boeren en tegen Engeland gekant.
"Ware Neder Iand een grote mogendheid geweest,zc'rls
in de zeventiende eeuw, dan hddden we een vijfde
Engelse oorlog beleefd", zegt H.Brugmans in zitn
geschiedenis van Neder Iand onder de regering van
Koningin !íi lhe lmi na.
Eind L900 vluchtte kruger naar Errropa. Hrj zori
proberen hier belangstelling voor de zaak van de
Boeren te !,tekken en moge I i jk ze I f s zolr hi j een der'
grote mogendheden tot interventie kunnen bewegen.
De gelegenheÍd hiervoor weríl hem geboden rloc,r
Koningin Wilhelmina. Maar natuurlijk was rle
uitvoering dèarvan niet gebeurd zonder rnstemmi:rg
en mede\.terk jng vàn het ministerie. Ook de Brit-se
regerÍng $/as vèn de zaak in kennis qfesteld err haej.
toestemming gegeven.
De regering zond Ce kruiser, de Gelderland, die
zich in de Rode Zee bevond naar Lourenzo Mar-ques (rm
.làár ílê nrêqidênt aan bocfd te nemen. ópnchi nderrl
kon de Gelderland. de Indische oceaan, de f{od+ ZeÊ,
het Suezkanaa I en de Midrle 1 I andse; Zee cf o,trvay Èn om
in Marseille voor anker te gaan, waar de president
7i..h í\ni ê/-hêêni ê
Het initiatief van Konlnqin !{i thelmlnd vierd door
iedereen geprezen. De Franse dichter Rameau
vertolkte deze gevoelens met de woorden:
"Vous seule entre les rois, fïtes le qest-e male.,'

Kruger werd in Frankr ijk àls een vorst ontvangen op
het Elysee door president Loubet. De Franse krànten
wèren vol lof over de dappere Boererr, maar claadwer-
kelijke hulp bleef uit. Vervolgens vertrok hij naar
Duitsland, maar reeds in Keulen vrerd hem rlringend
verzocht zijn reis nÍet verder voort te zerrelt.
Kruger besloot daarom naar Nederland te gaan.waar
hij ruim een jaar verbleef. Zitn laatste levensja-
ren bracht hij door in Zwitserland.waar hij in 1904
in Clarens over I eed .

,r

7
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Gedurende zijn verblijf in Nederland werd "Oom
Patrl" vereerd, gehlrldigd en onderscheiden. Hij werd
rlDor Koningin Wi thelmjna in den Haag: ontvangen. r.raar
hij de juichende meniqte vanaf het bàikon van Hotel
des Indes beqroette.
Hir hielci audiênties en werd op allerlei bijeenkom-
sten uitgenodigd, vraar hij ten bate van zijn land
spr,1l< .

EEN AFRIKÀANSE BUURT;

tJr:,1.: de geneent-e Baarn wi lde b1i jl< geven van haar
!Íirvcrelens van sympalhre. In navolging van tiental-
len ander e piaatsen,besloot men een aantal lanen
11n,11' BL)el'en1eiders te vernoemen.
Men koos voor het kersverse !'/ i Ihe lmi napark, \"raar te
m jdd-r, van koninginnerr en prinsen successievelijk
v1r:r- lànen en dén slraat hun naam ontvinqèn. Een
gr'.lt-ere eer was n i et denkbaar .

Op 12 c-,}<i-.1900 wordt het raadsbesluit genomen
r.d.v- Steyn- en Krugerlaàn, op 30 mrt.1907 t,a.v,
de ltletstraat en op 29 nov. L9L2 t. a.v. de Smutslaan.
De berroemjnq van de de Wetstraat ging minder
geruisloos,dan die van de andere lanen. Aanvankel-
ijk hadclen B. en W. namel ijk voorgesteld deze
strÀat hti l lemstraat te noemen. Verontruste bewoners
Van de li,rphid1aàn stuurden de Raad echter een
brief, waarirr ze verzochten de ongunstige nèam
Wi l lemstraat te wijzigen in de generaal de
Wetstraat. Er is zelfs angst voor wa ard envermi nd.er-
rng van hun huts. "Daar het ons allen bekend js,
dat die straten in Amsterdam, tjtrecht en Ensched.e
de beruchlst-e buurten zijn,die er bestaan.,,
Kenne i i jk werci hLtn voors t e l qehonoreerd .

í(-
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Baarn in 1 905.

1 ) Krugerlaa,n.

2) Sottralaan.

,) SteynlaaÍr.

4) snutslaaÍl.
5) De líetstraat.
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Kructer-: (;:tephanus Johannes)Pauius 1825*L904. Hi j
l:lom in het Transvaalse leger in expedities tegen
Bantoestammen op i:ot generaal. ïn 1859 werd hjj een
der stichters van de Geref.Kerk in Zuid-Afrika.
Kruger hàd een leidend aandeel in de eerste
Boer-enoorloS ( 1880-1881") ên víerd vier maa] tot
president van Transvaal gekozen. In 1900 vluchtte
trij naar. Europa, waar hij tevergeefs hulp zocht
Legen dê Britlen. Hij overleed te Clarens in
Zwi tser l and .
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r De l,Iet: Christiaan RudoIph. LA54-!922. Generaal en
politicus. Hij bracht de Engelsen eel'st verschÍ1-
lende nederlagen toe,maar was in l-902 als opperbe-
velhebber genoopt de Vrede van Vereniging te
tekenen.In 1907 werd hij minister van landbouw en
werkte mee aèn de oprichting vèn de Zuidafrikaanse
tjniê. In 1914 ontketende hij tevergeefs een opstand
tegen het Britse gezag en zat tot 1915 gevangen.
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Btrt-ha: L464"f9I9. lii j onderscheidde zich in de
Boerenrioriog en werd in 1900 opperbeve I hebber van
Transvaal. Bothà kreeg grote vermaardheid als
,rlpri I I a I +idcr Nà .lê ^r\a- I /'\.r 

qtrêèf.lê hi..- J nèar
verzoening met Engeldnd. In 1906 werd hij premier
vdn Transvaal en in 1910 van de Unie van Zuid-
Afrika. In rle Êerste vrereldoór1og onderdrukte Botha
de opstand van De Víet en veróverde in 19L5 DLrits
Z.W.*Afrika. Hij nam na de oorlog deel aan de
vredeshÈspÏ'ekingen vàn Part js.

ís.
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Stevn: Marthinus Theunis.1857-L91"6. Generaal en
politicus. Hij $rès de laatst gekozen president van

Oranje vri jstaat (1896-1902).
Steyn werbleef na de oorlogr qeruime tÍjd in Europa,
maar keerde Iater naar ZuÍd-Afrika terug,waar hij
een vooraanstaand politicus werd, die o.a.een
belangrijke rol speelde op de Nationale Conventie.
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Smuts:Jan Christiadn. 1870-1950. Pol it-icus en
generaa I in de Boerenoorlog.
Hij bekleedde n a de oorlog diverse ministersposten
in de Zuidàfrikaanse Unie-regering. Van L9L9-L924
werd hij premier, evenals in L939. Tijdens de
tweede wereldoorlog was Smuts een vooraanstaand
geallieerd leider. In 1941 werd hij maarschalk en
hij werd een der wegbereiders van de V.N. Htj
genoot rneer aanzien in het builenland, dan in Zuid-
Afrika.
Veel Zuidafrikanen namen hem zijn pro-Britse
houdinq kwa 1i jk.

f
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Baarn heeft een kleine Afrikaanse buurt in verge-
Iijking met steden als Amsterdam en Den Haag, waar
tientallen straten werden vernoemd naar eens
bekende Boerenleiders Sommige van diÉ straten err
pleinen, werden als protest tegen de apartheid en
ter ere van een aÀntal zviarte leiders in de Iaat-stp
decennia vervangen door Steve Bikoplein of Mandela-
hof.
Àan deze vorm van geschiedsvervalsing' heeft Baarn
gelukkig niet meegedàan. Tni.egendeel, de nanren ziJn
nog steeds aanwezig en de bijbehorencle lanen zijn
tot nu toe ongeschonden gebieven.
AIleen in de tweede wereldoorlog veranderde de
Smutslaan tijdelijk van naam en werd door de
Duitsers omqedoopt tot Pretorialaan. Smuts was
immers een van hun be I angr i jke geà 1 I i eerde t egen-
standers.

KRUGER EN STEYN IN BAARN

Paul Kruger (Oom Paul) vestigde zich na zijn
Europese tournee in Hi lversum. Van hieruit was hij
voortdurend op reis om te pleiten voor de Zuidafri-
kaanse zaak. Ook trachtte hij de nodige gelden t-e
vinden om de kostbare oorlog te kunnen financieren.
Overal werd hij door Nederlanders bij zijn komst
toegejuicht en menÍg notèbele nodigde hem thuis
uit, vaak ook ter vergrotinq van de eiqen status.
Op 6 mei l-901 maakte hij een rijtoer door Baarn en
door de Hoge- en Lage Vuursche. Víaarschijnl ijk
heeft hij in augustus van datzel fde jaar in Baarn
qelogeerd in de villa Casa Cara aan de Stètionsvreg
34, hoek Koninqsweg (thans nr.110) Deze villa was
eig:endom van de bekende Amsterdamse fèmiIie
A.J.Korthals ÀItes, die hun huis tijdelijk ter
beschikking hadden gesteld van een andere Trans-
vaalse vluchtel ing, A.A.Middelberg.
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MldrlelLlerg wds voor-zltter van de Zuidèfrikaanse
Spoor wegmaatschappr j - had een kantoor in Amsl:erdam
er'l was een geacht Badrnaar geltorden, hetgeen mag
Lrl l jken uit zijn benoeming tot kerkvoogd van de
Bd aï'nse Hervc,rmde Kerk .
(l .l{.vàn Senden, bewoner van Peking, liet uit
êrlthous jàsme op zi Jn terras het oorlogsschip de
!elderland, waarmee Kruger ndar ons ldnd rías
[ritge'wel(en, nc]Lrootsen. De Baarnse bevoiking kwam er
rnasiaa I naar kj jken.

lt\\,

$

CASA CARA, de vi11a
PauI Kruger in 1901

aan de Stationsvíeg, hraar
gelogeerd zou hebben.
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Op 3l- aug. 1903 namen twee dochtertjes van ex-
president Steyn van Oranje Vrijstaat hun intrek op
de dameskostschool Erica aan de Dalweg.
Waarschijniljk huisvestte deze schc,ol nog meel
Zuidafrikaanse meisjes. Hel echtpaar St.eyn,daL
vermoedel i jk te Assen verbleef, heeft- hun doctrt-ers
i n irr l i sent en okt . L9O4 bezr:cht .

Op 19 juli kwèmen ze om 11u.20. op het Baarnse
perron aan, wdar ze door hun dochi-ers en de danres
Mongers van het institltut werden opgevra.jht-.
De bekende Baarnse dominee H.Meulebelt sprak
dàarbÍj een welkomstwoord. Het echtpaar l(,ge{=r dË tn
het Badhotel.
's Middags brachten ze een bezoek aan Mw. 'J,,,nkman

De Dameskostschool Erica
In het midden de zusters
van ex- pnesident Steyn.

in 1 904.
Mongers met de dochtertjes
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van Klein Lommeroord èan de Eemnesserweg en aan d.e
f amÍ l ie J.L.Pierson op Uytenbosch.
Naar de teden van deze bezoeken kunnen we alleen
maar raden. Bij hun laatste komst naar Badrn in
(rl(t . (-)ntvangt het echtpaar een groepsf oto met aI le
njFrr-r_te5 van het instiLurrt Erica, vervaardÍgrl door
l,:'togr-.1nf Koster uil de Laanstraat.
ii!.t oLrdstè dochter je van de f ami I ie steyn kri jgt
:elfs les irr het kaasmaken op de boerderij van
Teus Blom op Steevl ied.
Op 21 de,:: 1904 ve!'tï'ekken de meisjes na een
.,,t-i-t,' l r _if varr anderhd1f ja,ir samen met hun ouders
r\'Èel' naar Zuid-Àf rika.
.di-t cieze gc. Iegenherd rrntving Teus Blonr als dank eenzlve|irn be*tek met inscriptie van de familie Steyn.
Ii_]n kleirr:.run in Eemnes hari hier blj navrèêg nogn.,oit Vd l-l gehooï-d, zodat rre moeten vrezen, dat dit
àdnllenken verloren ts gegèan.

SAL, ÀL,I,ES REG K0M/?

LaLo:tr we hopen d.1t de perl i Lieke Ielders in Zuid-
Afr jk.i spi'eciig tót een vreedzante oplossing van hun
pr obiemen zl-ll len komen.
Mi:su-hier-r lrorclt ZLlid-Afril<a dan weer net zo
p,opulair àls in het beqlin varr deze eeuw en komen we
d.e or-lde Zr,ridafr jkaanse l ied jes itr een níeuw
.'nuzikaa I jas je gestoken eerstdaags r.teer tegen in de
toptien van de NederLandse hítparade.

J.KruidenÍer
c-ier aaLlp 1 eèlfd :

d'Aulnis de Bouroui I t - dl.IL1, lV, V.
H.Brugmèns - Geschiedenis van Nederland onder de
y encr i Knninnin Wi lhr"lminer L\jvr r rr9

De Boer en De Vries - Moderne geschiedenis van
Neder i arrd -

ÀcON - Krorriek van de twintiqste eeuw.
Sesam ÍaÍereldgeschiedenis - dl. XVItI.
Poi lrnàn en Tiqgers - Nederlands Volkslied.
Liniversum - De Groten der Aarde.
T.Plr.rim - Uit- de geschiedenis van Baarn.
Raa(lsbesluiten van de semeente Baarn 1900,1906,
t9L2 .

4\\
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H. Bronkhorst
E. J. Heun-ten Holt
J. Kruidenien
R. Uileman

T, Bienans.
E.J. Heun-ten Ho1t, Bilderdijk-
Iaan 19, 3743 HR Baarn.

Prof.
TeI. 02154

De Historische Kring {BaerneÍ stelL zj"ch ten doel het be-
studeren yan en belangslelling kr^reken voor geschiedenis in
he! algerneen en van Baarn in het bijzonder. Zij tracht dit
doel te bereiken door middel van hef organiseren van Le-
zingen, excursies, tentoons lel l ingen en het uitgeven van
een eigen tijdschnift.
Naast deze algemene aktivibeiten bestaat de rnogelijkheid
loe te treden Lot de volgende werkgnoepen:

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

3742 HD Baarn. Tel. 02154 - 11656.

2. líerkgroep Archiefonderzoek
Inlichtingen: E.M.M. van Vugt, vollenhovênschans 19,

TeL. 03240-44421132.4 HS Alnere.

3. Werkgroep ïnterviews en Reportages
Inlichtingen3 J.M. v.d. Bnlnk-van Wljkvliet,

Meljerslaan 10,3741 XH Baarn.
20161 .

4. víerkgroep Oudheidkaner
Inlichtingen: H. Bon

P i n k s t e r b I o e m h o f 1

3742 ES Baann.
Te1. 021 54:.-16094.


