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OUDE WATERPUT AAN HET ACHTERPAD

Tiidens de bouw van drie villa's aan het
Achterpad, een zandweg die op het
Benthuys-terrein ligt, is een oude wa-
terput gevonden. Men ontdekte de put
doordat iemand uit een auto stapte en
daarbij met zijn been in een gat weg-
zakte. De put ligt gedeeltelijk onder en
naast het achterpad. Toen de project-
ontwikkelaar de put vol wilde storten
met steunzand, werd door omwonen-
den bezwaar gemaakt en werden de
gemeente Baarn en de Rijksdienst voor
Monumentenzorg ingelicht.
Oo 31 maart werd de ARWE door de
gemeente Baarn gevraagd om een on-
derzoek in te stellen betreffende het be-
De bínnenziide van de waterDut oan het
Achterpqd. (Foto: D. de Cneudt)

lang van documentatie of bescherming
van de waterDut.
Op donderdag 3 april jl. heeft de
Archeologische Werkgroep de put aan
het Achterpad geïnspecteerd.
De Dut is ca. 3 meter diep en heeft een
doorsnede van ca. 1 meter. De out is

opgemetseld met stenen van diverse
formaten, waardoor een datering aan
de hand van steenÍormaten onmogelijk
is. Op de bodem van de put ligt (waar-
schijnlijk) een laag veldkeitjes welke als
afsluiting en als filterlaag heeft gediend.
Hierdoor kon alleen water in de put
stromen. De bovenziide van de out is

conisch, dit wil zeggen dat de bovenzij-
de van de put bolvormig is. Bovenin de
bolvorm zit een gat dat waarschijnlijk

gediend heeft
voor de door-
voer van oe
pompbuis.
In het geval
van oudere
waterputten
kan dit een
boomstam van
enkele meters
lengte zijn ge-
weest waarin
een pompgar
is geboord (zie
verslag water-
put
Zandvoortweg
217 , 'Baerne'
september

n
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2001). In dit geval gaat het echter om
een put die bij het naastgelegen huis
Eemnesserweg 95 hoort en is de bouw-
datum evenals het huis omstreeks
1882. Bij putten uit deze periode is de
pompbuis waarschijnlijk van lood ge-
weest. Doordat men op een gegeven
moment de put niet meer gebruikte
(waterleiding of droogvallen van de
put), heeft men de buis verwijderd en
de put afgedekt.

S Cezien de ligging van de put, half on-
der en half naast het Achterpad gele-
gen, lijkt het gevaar van instorting aan-
wezig. Verhalen, als zou de put mede
nodig zijn voor de waterhuishouding in
de directe omgeving, zijn gezien het

Wie op één van de tropische dagen van
de afgelopen zomer verkoeling zocht in
ons onvolprezen en veel besproken
Baarnse bosbad, zal zich te mídden van
al het bloot maar moeilijk hebben kun-
nen voorstellen dat nog geen zeventig

t jaar geleden gemengd zwemmen in
Baarn uit angst voor'zedelijke verwilde-
ring' in de gemeentelijke zweminrich-
tingen A en B aan de Eem niet was toe-
gesraan.

Het was verboden het zwemwater met
het gezin of samen met leden van het
andere oeslacht te betreden. De zwem-

Íeit dat de put droog staat, oniuist.
Ook heeft de put, geschiedkundig ge-
zien, geen biizondere betekenis en
hoeft daarom niet per se behouden te
blijven.
De ARWE heeft de waterput gedocu-
menteerd en zal hiervan ook de heer
Ton van Rooijen, veldarcheoloog van
de provincie Utrecht, op de hoogte
stellen. Tevens heeft de ARWE aan de
gemeente Baarn doorgegeven het erg
op prijs te stellen om in geval van ar-
cheologische vondsten te worden ge-
waarschuwd, zodat deze gedocumen-
teerd kunnen worden.

lan van der Laan,
coórdinator ARWE

uren voor mannen en vrouwen waren
dan ook strikt gescheiden.

Kuyer en de Watermolen
Wie toch gemengd te water wilde,
moest zich behelpen met een willekeu-
rig plekje aan de oever van de Eem of
kon terecht bij Kuyer of bii de Water-
molen.
Caféhouder H. Kuyer had op zijn ter-
rein zelfs zonder vergunning zes bad-
hokjes geplaatst, waar de badgasten
zich tegen betaling van tien cent kon-
den omkleden.
Op drukke dagen kon men hiervoor

GEMENGD ZWEMMEN IN BAARN
(Hoe 'zedelijke grondslogen van ons volksbestaan werden losgewoeld',)

Baeme, december 2003



a\

De Wotermolen (foto H.K.B.)

zelfs voor vijf cent terecht in de koestal.
Deze 'kleedlokalen' bevonden zich ech-
ter op geringe afstand van het kippen-
hok, de mesthoop en de kalveren-
schuur, zodat de hygiëne nog-
al te wensen overliet en het
gevaar van de door ratten
verspreide ziekte van Weil ze-
ker aanwezig was.
Ook bij theetuin de Water-
molen stonden enige bad-
hokjes, waar men zich kon
verkleden. Verder was er nog
een primitieve zwemgele-
genheid bij de boerderij van
Van Moorselaar voorbij de
Eembrug.

Baerne, december 2003

Het zou nog tot 20 mei 1 936 duren
voor men in de Baarnse zweminrich-
tingen het water gemengd kon betre-
den. Oorzaak van deze verandering

Zwemmen kon men ook bíj Kuyer (foto H.K.B.)
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was merkwaardig genoeg de privatise-
ring van de Baarnse zweminrichtingen
in '1936, al was het woord privatiserlng
toen waarschijnlijk nog niet uitgevon-
den. Net als nu was deze privatisering
een heikel onderwerp binnen de
Baarnse gemeenteraad. Het voorstel tot
gemengd zwemmen zorgde echter
nog voor grotere commotie, zowel bin-
nen de raad als daarbuiten. Voordat dit
laatste voorstel werd aangenomen, zou
er dan ook nog het nodige water door
de Eem stromen.

De domes k jgen zwemles.

Omstreeks 1920 (Íoto H.K-B-)

De handtekeningenactie
Op 24 september 1935 richtten drie
Baarnse ingezetenen, W. van Smaalen,
A. Koopal - Van Vliet en A. Muildijk, zich

tot de raad met het verzoek 'te willen
bevorderen, dat met ingang van het sei-
zoen '1936 in de beide gemeentelijke
bad- en zweminrichtingen aan de Eem,
enige malen per week gelegenheid zal
zijn voor gemengd zwemmen'.
'Het wordt door ons, regelmatige be-
zoekers(sters) van één der zweminrich-
tingen aan de Ëem, als een groot tekort
gevoeld, dat wij niet in de gelegenheid
zijn om gezamenlijk met onze huisgeno-
ten te zwemmen in de bedoelde inrich-
tingen.
Ook zakelijk bekeken is er veel voor ons
verzoek te zeggen, omdat verwacht
mag worden. dat het aantal abonne-
menten, hetvvelk zal worden genomen,
groter zal zijn. Een argument, dat thans
zeker ook telt.'
Aan het schrijven weÍd een liist met
handtekeningen van enkele honderden
Baarnse adhesiebetuigers toegevoegd.
Gelet op de vele watervlekken moeten
deze handtekeningen vermoedelijk in de
beide zweminrichtingen verzameld zijn.
Het is wel erg toevallig dat deze handte-
keningenactie gestart werd op het mo-
ment dat het gemeentebestuur na hefti-
ge discussies tussen voor- en tegenstan-
ders besloten had de beide noodliiden-
de Baarnse zweminrichtingen te verko-
pen. Het exploitatietekort was in het iaar
1935 nameliik opgelopen tot het gigan-
tische bedrag van vijfenzestighonderd
gulden. Cemengd zwemmen en een
eventuele openstelling op zondag zou-
den de verwaarloosde baden voor een
aspirant koper immers een stuk aantrek-
keliiker maken.

F
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Zwemmen voor de heren.

Omstreeks 1920 (foto H.K.B.)

Een belangrijk punt van discussie was
ook de vraag of het ethisch verant-
woord was een geschenk van August

Janssen uit 1916 aan derden te verko-
pen.

Ofschoon de S.D.A.P-fractie tijdens de
gemeenteraadsvergadering tegen-
stemde, kwam het verkoopvoorstel er
op 20 februari 1936 ruimschoots door.

Het voorstel van Sandberg
Naar aanleiding van de genoemde
handtekeningenactie diende het con-
servatieve raadslid Sandberg, die de
dreigende bui kennelijk zag hangen,
het voorstel in'om het gemengd ba-
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den in de gemeentelijke zweminrichtin-
gen niet toe te laten'.

Tijdens de raadsvergadering van 3 maart
193ó werd dit voorstel in stemming ge-
bracht. Omdat er zes raadsleden vóór
stemden en res tegen, werd de sl.em-
ming gestaakt.

De oorzaak hiervan was vermoedelijk
het ontbreken van de raadsleden Witte
en Van de Woestijne.
Op 3l maart vond er een herstemming
plaats. Nu stemden acht raadsleden te-
gen en zes vóór het voorstel van
Sandberg, zodat men voortaan in
Baarn op bepaalde uren gemengd kon
zwemmen,
Daarnaast bleven de aparte zwemuren
voor dames en heren gehandhaafd.
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De nieuwe eigenaar ren 33 uur per week terecht, waarvan

Op 5 mei van hetzelfde jaar werd 16 uur kosteloos. De dames konden
Thijmen de Ruig de nieuwe eigenaar van de 34 uur 13 uur kosteloos een

van de beide zweminrichtingen A en B baantje trekken. In dit bad kon men 25

met de biibehorende grond voor een uur in de week gemengd en tevens

bedrag van vierduizend en vijfentwintig kosteloos zwemmen.
gulden. Wel werden er bij de verkoop De zwemuren voor de heren waren

een aantal voorwaarden gesteld om- vroeg in de morgen en in de namid-
trent onder andere het onderhoud, het dug.
toezich! de hygiëne en het aantal ope- De dames konden vooral overdag te-
ningsuren. Ook had de nieuwe eige- recht. Het gemengde zwemmen vond
naar de verplichting de Baarnse bevol- meestal in het begin van de avond en

king in de gelegenheid te stellen om op zondagmiddag plaats.

een aantal uren per week gratis te Hoewel er bii de verkoop niets was af-

zwemmen in bad B. gesproken over de openstelling op zon-

F

BAD- EN ZWEMINRICHTINGA
ÀÀN DB ÀUGUST IÀNSSENWÈG - EIGENÀÀR TH, DE RUIG

OPENIÍIG Woensdag20Mei a,s,r nan. 3 uuÍ
D.zr Woersdag geE ngd z$€nÍe! vE! 3,9ur
De tiideÍ voot DoldeldEs (HêDdvaatudsg) zun|
7.6 v.n. h.ê.ed 8.30-9,30 v,E. dao.4 1-9 seo.lsd

TÀRIBVBN: sclzoa aboN. p.p, Í 5..1 g.rlÍsebo[lr. 2 p.!s. Í6,-r rbl-
g€nde g.ri l€d€[ p.p. Í2..i p"r bad 20 d,t kolpka&t ! l0 baden 11.50

Voo! !l.t rwe6rre$ gezdltg ,lti.
PRIMÀ CONSUMPTIB - LÀGE PRIIZBN

Zilefiag23Mei,rao. 3 rsr, opsring der inrichting B
TÀRIEVEN ! s.lzo6 aboDdddt p.p 12.501 g.ztataborJ,e6eÁr{2,Jr í

p.rroD6 lt.50r lolg.rde g€zlodeden p.í Í1.-
[.litrrodlge tarl.v.n €n s.lsiet veóÍ Zat.tdrg t6 MêI verkrilgÍsàr biii
Th. .te Rutg, L6!tra$ 3$ H. van Sttt.r, Brhkst.aat ó B.dt!r. Àus, J.!ss.!w

Opening van de zweminrichtíng A en B na

overname door Thymen de Ruig.

(Verzqmeling H.K.B.)

In de zweminrichting A konden de he-
ren 23 uur per week zwemmen en de
dames 36 uur. Men kon er gedurende
26 uur gemengd te water gaan.
In de zweminrichting B konden de he-

dag, zorgde Thijmen met het
oog op dit gevoelige onder-
werp voor een diplomatieke
oplossing. Tussen 9.30 uur
en 1 3.00 uur waren de ba-
den namelijk gesloten.
Overigens pakte Thijmen zijn
nieuwe onderneming voort-
varend aan, want toen op 20
mei de officiële opening
plaatsvond, waren alle bad-
hokjes opnieuw geschilderd,
was er een soort platvorm
gemaakt waar men kon zon-
nen, waren er een drijvend
perron in het ondiepe bassin,

een restaurant en een 'moderne radio-
installatie' aanwezig.

Zedelijke verwildering
Op 14 mei 1 936, dus bijna twee maan-
den nadat het gemengde zwemmen in
Baarn officieel was toegestaan, ontving
de gemeenteraad een verontruste brief

-7- Baeme, december 2003



namens de Raad der Cereformeerde
Kerk:
'Met diep leedwezen nam bovenge-
noemd college kennis van het door U

genomen besluit om het nemen van
gemengde baden toe te staan in de
zweminrichtingen onzer gemeente,
welke thans in handen van een particu-
lier zijn overgegaan; waar in onze da-
gen de zedelijke verwildering heerscht
en nog steeds groeiende is en waar de
zedelijke grondslagen van ons volksbe-
staan op alle mogelijke wijzen worden
losgewoeld door middelen van allerlei
aard; waar één dier middelen ongetwij-
feld moet worden gezochl. in de vriie
omgang van menschen (vooral der jon-
geren van beiderlei kunne) welke de
losbandigheid in de hand werkt; waar
zulks in strijd is te achten met de chris-
telijke beginselen, neergelegd in het
Woord van Cod, welke de eenige nor-
men bevat tot instandhouding van een
welgeordende, zedelilke samenleving;
daar ziet onze Raad zich tot ziin diep
leedwezen genoodzaakt een woord van
ernstig protest te laten horen, namens
dat deel Uwer burgerlijke gemeente,
dat uit de beginselen van Cods Woord
wenscht te leven, tegen het door U ge-
nomen besluit en verzoekt Uwen Raad
eerbiediglijk, zo mogelijk hier nog van
terug te komen en tevens deze zwem-
inrichtingen op de Zondagen gesloten
te houden.'

Ook de kerkeraden van de Ned. Herv.
Gemeente en van de Christelijke Cere-
formeerde Kerk sloten zich in een

Baeme, december 2003

schrijven van respectievelijk 2 en 8 juni
hierbij in soortgelijke bewoordingen
aa n.

Op 20 juni berichtten B. en W. de drie
kerkeraden, dat in de raadsvergadering
van 31 maart jl. besloten was in de ge-
meentelijke zweminrichtingen ge-
mengd zwemmen toe te staan en dat
de genoemde bezwaren dus te laat
kwamen.
Ook wezen B. en W. er in dit schrijven
op dat de openstelling op zondag niet
onbeperkt was. De laatste zin uit het
antwoord van B. en W. luidde:
'Overigens zullen Burgemeester en
Wethouders tegen excessen, op welk
gebied oo( waken.' En dat is ook nu
nog een geruststellende gedachte.

laap Kruidenier

Geraadpleegde literatuur:
- Notulen raadsvergaderingen van 18-

-f 
0-1 935, 3-3-1936, 3't -3-1936, 2-4-

1936, 7 -5-1936 en 19-6-1936;
- Archief Historische Kring Baerne,

'Bad- en zweminrichtingen.
Inrichtingen A en B', 1930-1936;

- Brieven kerkeraden Gereformeerde
Kerk, Ned. Herv. Cemeente en
Christelijke Gereformeerde Kerk aan
de Baarnse Gemeenteraad van 14-5,
2-6 en 8-6-1936;

- T. Pluim, 'Uit de geschiedenis van
Baarn', Baarn '1932.

n
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VONDST BU DE JONGSTE RESTAURATIE PAULUSKERK:
VENSTER UIT DE 17DE EEUW

Bij de jongste restauratie van de
Pauluskerk, in augustus-september
2003, is een interessante bouwhistori-
sche vondst gedaan. Bii het weghalen
van enig pleisterwerk aan de zuidzijde
van de kerk kwam een dichtgemetseld
venster in gotische vorm te voorschijn.
Het venster bevindt zich boven het

. zuidportaal van de kerk, dat in 'i888

werd bijgebouwd.
De muur waarin het venster werd aan-

,

getroffen is de zuidmuur van de zijbeuk
die in 1638 aan de toenmalige eenbeu-
kige hallenkerk werd toegevoegd. ïoen
is dus een tweebeukige hallenkerk ont-
staan.
Terwiil in de eerste decennia na 1580,
toen de kerk gereformeerd was gewor-
den, het aantal kerkgangers gering
bleef, kwam er kennelijk in de I7de
eeuw een snelle aanwas, zodat de kerk
verqroot moest worden.

Het dichtgemetselde spitsboogvenster in de 17de eeuwse zuidmuur van de Pquluskerk boven het
zuidportaal (foto Ad Peeters)

-9- Baeme, december 2003



Dat de muur met het nu ontdekte ven-
ster zeventiende eeuws is, werd mii be-
vestigd door P.H.M.P van de Burgt, di-
recteur van het Bouw- en Restauratie-
bedrijf Van de Burgt en Strooij 8.V., die
de restauratie van 2003 heeft uitge-
voerd. Men heeft toen, waar nodig, het
pleisterwerk hersteld en scheuren in het
metselwerk gerepareerd. Het aange-
troffen venster, waardoor het middag-
licht in de kerk viel, heeft de vorm van
een spitsboog. Hoewel in de 17de
eeuw de gotiek, als bouwstijl, al lang
voorbij was, maakte men toen nog wel
vensters in gotische vorm. De kerk is

trouwens van oorsprong een romano-
gotisch gebouw

Middeleeuwse deur
De recente vondst van het 17de-eeuw-
se venster herinnert ons aan de vondst,
bij de vorige restauratie van 1992, van
een middeleeuwse deur aan de noord-
zijde van de kerk. Die deur zit onder
het tweede raam van rechts.
Deze veel meer ingrijpende restauratie
werd toen uitgevoerd door het Archi-
tektenburo A.A. Bos en Partners BV.

De deur is wellicht uit de 1 4de eeuw
toen de tegenwoordige kerk gebouwd
werd, op de plek van een ouder kerkje.
De deuropening is bekroond door een
fraai gemetselde toog, terwijl zich aan
de onderzijde een hardstenen dorpel
bevindt. Het is opmerkelijk, dat die dor-
pel nu diep in de grond zit Dus was de
entree van de kerk indertijd lager.
In de gemetselde deuropening zat in
1992, aan ijzeren hengsels, een ver-
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molmde houten deur met een aanplak-
biljet uit de I9de eeuw. Het toegangs-
poortje is kennelijk al in de eerste helft
van de 19de eeuw buiten gebruik ge-
raa kt.
Voor de toegang in 1 992 weer dichtge-
maakt werd, is alles opgemeten, gete-
kend en gefotografeerd, zodat het na-
geslacht weet wat hier gezeten heeft.
Mísschien zullen latere generaties, met
weer betere technieken, of andere res-
tauratieopvattingen, die deuropening
weer te voorschijn halen.
De noordelijke muur met het middel-
eeuwse poortje is dus drie eeuwen ou-
der dan de zuidelitke muur met het pas
gevonden venster.

Het pleisterwerk
Bij het jongste herstel van de kerk is op-
nieuw de vraag opgekomen, of de kerk
niet helemaal van pleisterwerk ontdaan
zou kunnen worden, zodat de oor-
spronkelijke gemetselde muren weer te
voorschijn komen.
Die kwestie is elf jaar geleden ook aan
de orde geweest, toen tenslotte al het
pleisterwerk vernieuwd werd. lk heb de
vraag nu voorgelegd aan architect A.A.
Bos, die indertijd verantwoordelijk was
voor de restauratie. Hii antwoordde
me, dat het pleisterwerk noodzakelijk is

ter versterking en bescherming van de
zwaar aangetaste bakstenen muren. die
in de loop der eeuwen veel van de
weersomstandigheden te lijden hebben
gehad. Storm, regen, sneeuw, hagel,
vorst en droogte hebben veel schade
aangericht.
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Overigens was het in
1992 interessant, dat aan
de onderzijde van de to-
ren middeleeuwse kloos-
termoppen te voorschijn
kwam en zelfs stukken
tufsteen. Zo werden we
herinnerd aan de eerbied-
waardige ouderdom van
onze Pauluskerk, die vóór
de Reformatie nog
Nicolaaskerk heette.

Hans Bronkhorst

Deze middeleeuwse deurcpe-

ning aon de noordzijde von de

Pouluskerk, onder het tweede

room rechts, kwam te voor-

schijn bij de restauratie van

1992 (foto Hons Bronkhorst)

Misdrukken Baerne

De lezer wordt verzocht eventuele misdrukken zo spoedig mogelijk na het ont-
vangen van ons blad te melden bij onze ledenadministratie (zie pag. 1). U onG
vangt dan uiteraard een nieuw exemplaar. Helaas is het onmogelijk alle exempla-
ren van te voren te controleren.
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ACTUEEL VAN TOEN

Onderstaand bericht was te lezen in werkten. Dat had te maken met de
het Boornsch Nieuwsblod van 15 no- greep naar de macht van socialistenlei-
vember 1918. Hieruit bliikt dat de der Jelle Troelstra in 1918. (Hotel

christelijke politieke partijen, hoezeer ze central was gevestigd op de plek waar

toen ook vaak tegenover elkaar ston- nu de Hema staat.)
den, in deze moeilijke tijden samen-

'.IYOI|DI a uuR,

In do groots zaal van ,,Hotol Gontral".

Alte ordelievenden in de gemeente Baarn
worden tot deze vergadering uitgenoodigd.

-Ondarwcrp:

rrDo huidige toestandtt,
Spreker: de hcer A. H, SMULDERS,

i, X. V.kbur!.u, Urr.oht.

Deze vergadering moet een grootsch
karakter dragen, zoodat aller opkomst
zoowel van VR0UtVEN als MANNEN
dringend verzocht wordt.

De Bcsturon der R. l(. en
Prot. Christ, Sociale sn
Politieko Veroonigingon,

lF Groote A8
Vergadering

OP

ZATERDAG t6 NOVEMBER,

{t

{i
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,HANDEN UIT DE MOUWEN'

De restaurotie van de Baarnse wotertoren
in woord en beeld

Een verlicht monument
Met ingang van de wintertijd branden
om 7 uur de lampen al in - een deel
van - de steiger rond de watertoren.
Eén strook licht, hoog en smal, de rest
is donker. Het is een ongebruikeliik ge-
zicht. Méér nog die dag dat het licht
ook's avonds brandde: de hele avond
èn nacht een oeïllumineerd mon-

ment!
De bewoners van de vlakbii de waterto-
ren gelegen huizen hebben lang op de
werkzaamheden moeten wachten.
Maar een onverwachte brief - geda-
teerd I8 augustus 2003, van
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns bv uit
Utrecht (kortweg Jurriëns Bouw of
Jurriëns) - werd bij alle direct omwo-
nenden bezorgd en bracht duideliik-
heid.
Hijsen van stempelbolken en dfuoercn von puin.

+
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'Geachte bewoner,
Morïrenteel is Jurriëns Bouw B.V. bezig
om de historische watertoren van Baarn
te restaureren, in opdracht van de N.V
Hydron Midden-Nederland. De werk-
zaamheden duren ongeveer tot eind
maart 2004. Na voltooiing van het
werk zal dit riiksmonument weer vele
jaren trots uw buurt opsieren.

Hoewel wij proberen de overlast zoveel
mogelijk binnen de perken te houden is

het mogelijk dat u enige hinder onder-
vindt. Wil vragen hiervoor uw begrip.
Mocht u vragen oÍ opmerkingen heb-
ben omtrent onze werkzaamheden dan
kunt u hiervoor terecht bij de uitvoer-
der, dhr. Barend Blom.

Met vriendelijke groet,
Het proiectteam
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriêns B.V.

Watertoren Baarn.'

Poolshoogte
De eerste tekenen van het naderende
werk manifesteerden zich in de laatste
maanden van 2002. Wekenlang, het
werk werd ook nog een tijd onderbro-
ken, bouwden twee mannen de stei-
gers rond de toren.
Een indrukwekkend gezicht om de vor-
dering van dit bouwwerk te zien en de
steiger steeds hoger te zien reiken. Een

fraai staaltje van steigerbouwkunstl
Het kleine gazon voor de watertoren
lag hoog opgestapeld met planken,
buizen, trappen etc. Duidelijk was dat

Baerne, december 2003

aan de veiligheid van de bouwvakkers
alle aandacht werd besteed. Want het
werd een steiger met 'verdiepingen',
onderling met stevige trappen verbon-
den, rondom geheel met nieuwe plan-
ken bevloerd.
Toen de steiger stevig stond, bedekt
met hier en daar gescheurd en wappe-
rend groen doek, werd het langdurig
stil. Tot aan het moment waarop de
brief werd bezorgd en het werk begon-
nen was. Het groene doek was inmid-
dels door nieuw, roodgekleurd doek
verva ngen.

Eemland RTV maakte - in september of
oktober 2003 - een reportage van een
uur, waarvan een tiental bezienswaardi-
ge minuten gedurende enkele dagen
werd uitgezonden.
Een interview met de uitvoerder, de
heer Barend Blom, maar ook en mis-
schien wel vooral, beelden van de om-
geving, vastgelegd door cameraman
Ad Peeters, die 'gewapend' met helm
en camera per lift naar boven ging.
De Baarnsche Courant schonk twee-
maal aandacht aan de restauratie, op
18 januari 2002 en - uitgebreider op
13 augustus 2003 met een voorpagina-
artikel getiteld'lndustrieel monument
Sophialaan in ere hersteld'.
Een foto van de ingepakte toren werd
al eerder in de krant afgedrukt. Tijd dus
om op de bouwplaats poolshoogte te
gaan nemen.

'Klein klusje'
Het herstellen van de watertoren is niet

- 14 -
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Uw lenzen rechlslreeks
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- unieke eigenschappen
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Laanstraat 91
BAARN

Tel. (035)5413521
veerkamo@xs4all.nl
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Uw oude of nieuwe huis meesterlijk geschilderd?

SCHILDERSBEDRIJF

a.d7oa4t
CANTONLAAN 1 - 3742 CH BAABN
TEL. (035) 542 28 93 - FAX (035) 543 02 58

Voor Baarn en omstreken van oudsher bekend

Een goed advr'es voor alUw inlijstweil<

Kunsthandel Liistenmakeni

Schee/ Frame Deíign

", *$!{tdïff1ï,**""'
%*ïï',,'",#.1ïïl;ï.,

Íbofffiraat.JO Baarn

*Jilï;"illlilïï
priPoPgave

In en verkoop
van kunst en curiosa
ook in consignatie
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C-{porHEEKrr-1..s @
M.A,Smulders - de Joog en W.P,J. Goemans, apothekers

UW GENEESMIDDEL
ONZE ZORG

Laanstraat 26, 3743 BG Baarn

Telefoon 1035) 5412432 Fax (035) 5421021

E-mail apo.julius@worldonline.nl

i

+

Voor deskundig advies

Voor grote maten

Nachtgoed en Dusters

Reuma ondergoed

Uw maat met de juiste cup A t/m H

Voor kleine maten
Voor hele grote maten

Badpakken en Bikini's
Heren ondergoed

En wij proberen het bijna onmogelijke mogeLuk te maken

Laanstraat 71a,3743 BC Baarn, Tel.035 642 0O 73
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juuelier 
Ivon ooorm

Brinkslraal 14 - 16 3741 AN Baarn
Tel.: 035 - 5413107 Fax. 035 - 5416s63
* al v eÍ geneai es rang rierde voor 1 %k

,D 
I C K 

AssuRANflE- EN HYP)THEEK ADV|ES B.v.

PRINS
Het adres voor al uw verzekeringen

3741 AN Baarn

E-mail: dick_prins.ass.hyp.advies@hetnet.nl

Ook het adres voor hypotheekadvies
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Boven: 25 september 2003
onder: I oktober 2003
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de eerste restauratie die.lurriëns doet.
Jurriëns voerde eerder soortgelijke wer-
ken uit, zoals aan de Rietveldwoning in
Blaricum, Zonnestraal in Hilversum en -
eerder - van januari I 999 tot augustus
I999 de renovatie en uitbreiding van
het Rijksmuseum Catharijne Convent in
Utrecht.
Ook restaureerde Jurriëns het raadhuis
te Hilversum (dit herstel duurde Z jaar),
de schouwburg in Utrecht en die in
Den Haag.
De Dom in Utrecht is als 20 jaar lang
object van restauratie door Jurriêns
Bouw en onderaannemers. Ook was

Jurriens betrokken bij het herstellen van
het Nationaal Monument op de Dam
in Amsterdam. Het restaureren van de

25 september 2003

Baarnse watertoÍen is maar'een klein
klusje', vergeleken met andere, jaren
durende herstelwerkzaamheden.

Op de website van het bedrijf staat
over het werk van de firma het volgen-
de:
'Jurriëns Bouw richt zich als bouwkun-
dig hoofdaannemer in de utiliteits-
bouwsector met name op het gebied
van de: restauratie, renovatie en nieuw-
bouw. Een belangrijk deel van de om-
zet van Jurriëns Bouw wordt gereali-
seerd met het werken aan bestaande
geDouwen.
Dit kunnen klassieke restauraties en re-
novatieprojecten (doorgaans herbe-
stemming van bestaande gebouwen)
zijn, maar zeker ook de combinatie met

4n

hoogwaardige nieuw-
bouw behoort tot de
dagelijkse bouwactivi-
teiten. Het werken in
binnenstedelijk ge-
bied en aan gebou-
wen die tijdens de
werkzaamheden ge-
heel of gedeeltelijk in
gebruik dienen te blij-
ven is een specialisme
waarin jurriêns Bouw /t\
zich weet te onder-
scheiden.'
Dat laatste geldt niet
voor de watertoren,
aangezien deze sinds
ca. 5 jaar geen ge-
bruiksfunctie (meer)
heeft in het waterlei-
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I oktober 2003

dingnet. Maar nog wel staan er anten-
nes van KPN en het Korps Landeliike
Politiediensten oD het dak.

Geen muziek op de bouw
Het projectteam van lurriëns heeft een
introductiefolder opgemaakt - met
twee nostalgische foto's van de water-
toren - waarvan ik een exemDlaar
mocht meenemen. Er staat in te lezen
dat Baarn als eerste gemeente in
Nederland in -1855 

een watertoren
kreeg: simpelweg een houten stellage
met daaroo een watervat. ln 1903
bouwde de'Utrechtsche Waterleiding-
maatschappij' een 'nieuwe' stenen 29
meter hoge watertoren, die intussen
rijksmonument is geworden.' De water-
toren heeft het typische Intze-model en

vertoont veel overeenkomst met twee
torens in de stad Utrecht, namelijk in
de wijken Heuveloord en Lauwershof.
'Het is een van de fraaiste in neo-renais-
sance stijl gebouwde watertorens van
de Utrechtsche Waterleiding
Maatschappij."
Nadat in het begin van deze eeuw en-
kele natuurstenen onderdelen van de
toren loslieten en naar beneden vielen.
werd besloten de toren te restauÍeren.
De kosten van deze restauratie werden
begroot op € 756.000.- Begeleidend
architect ziin de ZZDP Architecten,
constructeur is de firma Van der Vorm.
Het proiectteam bestaat uit ran Laker-
veld, bedriiísleider, Barend Blom, uit-
voerder, en Michel Bergman, werkvoor-
bereider. Oozichter is Hans van Lith en
metselaars o.m. Piet Straven. Op 6 no-
vember werkten er zo'n 7 à 8 man aan
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de restauratie van de watertoren.
ln de folder staat verder technische in-
formatie over de toren en wat en op
welke wijze zal worden gerestaureerd.
Uit de brochure het volgende citaat:
'De watertoren bestaat uit een gemet-
selde schacht van I 18 meter hoog.
Boven de schacht bevindt zich het wa-

I oktober 2003

verheft.

Het metselwerk van de toren bestaat
uit zowel stenen van waalformaat als

van rijnformaat. Op enkele plaatsen zijn
geglazuurde stenen toegepast.
Daarnaast zijn er veel natuurstenen on-
derdelen verwerkt zoals sierbanden,
sluitstenen, consoles en afdekbanden.
Tijdens de restauratie zal de ijzeren

draagconstruc-
tie van het wa- /1À
terreservotr
deels worden
vernieuwd.
Hiervoor wordt
een stalen hulp-
constructie in
de toren 9e-
bracht, die tij-
delijk het ge-
wicht van het
reservoir zal
dragen. Ook
wordt er het
nodige metsel-
werK 9erepa-
reerd. Waar mo-
gelijk zal het na-
tuursteen gere-

terreservoir dat zo'n 2 meter uitkraagt
over de schacht. Het reservoir is voor-
zien van een gemetselde omhulling
met aan de bovenzijde kantelen. De
overgang tussen schacht en reservoir
wordt gevormd door een ring van ge-
welfd metselwerk. Het hoogste punt
vormt de windvaan op het dak welke
zich maar liefst 32 meter boven Baarn

Baeme, december 2003

pareerd worden, maar hiervan wordt /ï\
ook een gedeelte vernieuwd. Voorts
worden de stalen ramen geconserveerd
en kriigt de toren nieuwe beglazing en
dakbedekking. Tenslotte krijgt de toren
nieuwe trapleuningen, nieuw sluitwerk
en een volledige schilderbeurt.
Bijzondere aandacht vragen wij u voor
het volqende:

-22-
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- U werkt in een monument, indaen u

het vermoeden heeft materiaal van eni-
ge monumentale waarde te hebben
gevonden, meldt dit aan de uitvoerder.'
Én wat prettig is voor de buren: in de
folder staat'geen radio's of andere ge-
luidsapparatuur op de bouw en geen
onnodig lawaai maken'.

Roestvorming
De opzichter zei enkele weken geleden
dat'een roestvorming zoals men die in
de toren aantrof, nog nergens eerder
was meegemaakt'. Het betekende dat
de hele bovenrand van de watertoren,
dus ook de kantelen, tot ca. 1,5 meter
diep moest worden weggehakt.
Meêrdere containers met metersgrote
brokken steen, die je met een tik van
de hand kon splijten, werden aÍge-
voerd. Van alle onderdelen van de to-
ren die worden verwiiderd, werden en
worden (met een digitale camera) fo-
to's gemaakt, zodat men weet op welke
manier die delen moeten worden te-
ruggeplaatst.
De windvaan - op de fotot te zien -
wordt opnieuw verguld, het glas in de
ramen wordl. opnieuw geplaatst en is

zg. getrokken oud glas. Ook de muur-
ankers worden gerestaureerd.
In maart volgend iaar zal. als alles vlot
verloopt het werk klaar ziln en is de
watertoren in 'oude luister' hersteld
door een sympathiek en deskundig
team.

Noten:
' Op de windwijzer staat het jaartal
't 903;
'? Zie 'Watertorens', Stichtse
Monumenten Reeks, door Roland
Blijdenstijn en Henk Rienks,
fotografie Henk Bol, Utrecht, Matrijs,
1992, ISBN 90-5345-01 8-1; over het
Intze-model schreef Jaap Kruidenier uit-
voerig in 'Baerne' van september I996

Geraadpleegde Literatuur:
-'Watertorens', Stichtse Monumenten

reeks, door Roland Blijdenstijn en
Henk Rienks,
fotograÍie: Henk Bol, Stichting
Matrijs, Utrecht 1992;

- artikel 'Watertorens als Stichtse mo-
numenten', Eoornsche Couront, 5 iuni
| 992;

- artikel 'Waterleiding en watertoren
voor de Baarnse huishoudens,
Baornsche Couront, | 0 ougustus 1992;

- 'Baarn geschiedenis en architectuur',
door Fred caasbeek jan van't Hof en
Maarten Koenders, eindredactie
Roland Blijdenstijn, uitgeverij
Kerckebosch BV/Spou, Zeist,l 99 4;

- 'Energie & Water', gezamenlijke uit-
gave van de nutsbedrijven in de pro-
vincie Utrecht, 1996, nummer 94:'

- artikel 'De Baarnse watertoren'door
J. Kruidenier in tiidschrift 'Baerne',
20e jaargang nr. 3, september 1 996,
p. 317.

r

Gerard Brouwer
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Bron:
Cesprekken met Barend Blom die ik
voor de tijd die hij nam en de docu-

mentatie die hij ter beschikking stelde,
zeer erkentelijk ben. Alle foto's zijn door
hem gemaakt.

s
\\I

il

De woteftoren, gefotogrofeerd op een moment dqt er van restourotie nog geen sprqke wqs
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VERENIGINGSNIEUWS

Aanleveren kopii
ledereen wordt vriendelijk verzocht ko-
pij aan te leveren op diskette, bij voor-
keur in het tekstverwerkingsprogramma
Word, maar ook WP, Wordpad o.i.d. is

goed. Aanleveren per e-mail is ook uit-
stekend.
Mail naar a.twigt@hccnet.nl.

lnleverdatum kopij maartnummer: 3 fe-
bruari 2OO4.

Terugblik op de activiteiten in 2003
Omdat dit het laatste nummer is van
Baerne dat dit jaar verschiint past daar-
in een (voorlopige) terugblik op de ac-
tiviteiten die door de Historische Kring
Baerne het afgelopen jaar zijn georga-
niseerd.
Zoals gebruikelijk startten wij met een
Nieuwjaarsreceptie voor leden en ge-
nodigden. Het werd een geanimeerde
bijeenkomst, waarbij meerdere gemeen-
teraadsleden de moeite genomen had-
den te komen. Voor ons een goede ge-
legenheid om de toegankelijkheld van
ons onderkomen aan de orde te stellen.
Al met al een traditie die het zeker
waard is in stand te houden.
In januari vond in de Speeldoos een
dialezing plaats over landgoederen en
buitenplaatsen in Baarn en ons omrin-
gende gemeenten. Het was een boei-
ende en uitstekend verzorgde avond
met een zaal vol enthousiaste leden.

Februari is de maand waarin onze leden

Jaap Kruidenier en Ad Peeters drie keer
de diapresentatie verzorgden, waarbij
dia' s van de huidige situatie in Baarn
werden vergeleken met de vroegere si-
tuatie. Ook nu hadden wij weer geen
klagen over de opkomst. Dergelijke
avonden voorzien nog steeds bij een
groot publiek in een behoefte.
Op 1 3 maart hielden wij onze jaarlijkse

algemene jaarvergadering, die door
veel leden werd bezocht. Het Bestuur is

blij, dat zoveel leden door hun aanwe-
zigheid blijk gaven van hun betrokken-
heid bij de HKB.
Ook in maart verzorgde mevrouw Van

Muyen een muzikale dialezing over de
Mythe van het Ei. Degenen, die de
moeite genomen hadden naar de
Speeldoos te komen, werden verrast
door een interessante beschouwing
waarbij het ei een centrale plaats in
nam.
ln april hield de heer Fioole een lezing
over het huishouden in de oorlogsja-
ren.
Na de vakantie werd in oktober weer
een dialezing gehouden, waarin een
portret werd gegeven over het leven
op de boerderij. Heel informatieÍ en
boeiend. Helaas waren er minder
belangstellenden dan wij hadden ge-
hoopt.
Op het moment, dat ik deze terugblik

r
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schrijf hebben wij de dialezing over be-
graafplaatsen in de provincie Utrecht
op 1 3 november nog voor de boeg.

In mei werd een excursie gemaakt naar
Monnickendam en Hoorn. Ons lid let
Huls verzorgde de
organisatie van
deze interessante
dag.
In september
werd een excursie
gemaakt naar
Rotterdam. De le-
den Wim
Ouderdorp, Dick
Alink en Cees
Roodnat hebben
de deelnemers
een onvergetelijke
dag bezorgd. De
focus was vooral
gericht op de ar-
chitectuur van
het na-oorlogse
Rotterdam. Al rij-
dend, varend en
lopend werd een
goed beeld ver-
kregen van 'Het
nieuwe bouwen'.

Omdat de toe- laop Meiier opent de tentoonstelling
gankelijkheid van onze (Foto: loke Veldhuysen)

ruimte onder de bibli-

gedeelten) ook elders kunnen worden
geplaatsts. Daarbij moet u denken aan
de hal van het gemeentehuis en in lo-
caties als Schoonoord en de Furs.
Zo is de expositie 'Handel en Diensten'
op diverse plaatsen dit jaar te zien ge-

weest.
Ook de op 29 au-
gustus door laap
Meijers geopende
expositie
'Boerderijen' is in-
middels haar rond-
reis door Baarn be-
gonnen.
2003 was een be-
langriik jaar in de
besluitvorming
over de toeganke-
lijkheid van ons
gebouw. Nadat
eerst de nodige
brandbeveiligings-
maatregelen zijn
getroffen, heeft de
Raad in september
ingestemd met het
voorstel van B en
W om een lift te la-
ten plaatsen in het
pand Hoofdstraat.
Ook zal er een an-
dere deur komen,

die het mogelilk
maakt om in de toe-

komst vanuit de

ieugdbibliotheek onze ruimte te berei-
ken. Het heeft (te) lang geduurd, maar
thans gloort er licht aan het eind van

-\

-1

otheek (nog) niet voldoet aan normale
eisen, is besloten naast het houden van
exposities in eigen huis, de tentoonstel-
lingen zodanig in te richten, dat zij (in
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de tunnel. Als alles volgens wens ver-
loopt zal in het vooriaar van 2004 de
verbouwing klaar zijn.
In de loop van 2003 ontstond een
nieuwe loot aan de HKB-stam genaamd
'Werkgroep Oude Begraaf plaats'.
Onder de bezielende leiding van laap
Kruidenier wordt wekelijks gewerkt aan
het opknappen van de graven op de
oude begraafplaats. Oorspronkelijk ge-
start als een vrijwilligersgroep is deze
inmiddels officieel toegetreden tot onze

( F oto : I oke Vel dhuysen )

vertrouwen tegemoet.
Leden die mee willen doen, ziin van
harte welkom. Neemt u eens contact
op met een van de bestuursleden of in-
formeert u bij de werkgroepen eens
naar de te verrichten werkzaamheden.
Rest mij u een goede decembermaand
toe te wensen en een goed begin van
het komend jaar.
Met vriendelijke groet,

Teun Stein, voorzitter

Jaarvergadering d.d. I 3 maart il.
De belangrijkste
punten, die in
de afgelopen
jaarvergadering
ter sprake kwa-
men/ woroen
ook vermeld in
de terugblik van
Teun Stein hier-
boven, zodat wij
hiernaar verwij-
zen.

Verslag excursie
Kop van Zuid
op 20 septem-
ber jl.
'Doe maar een

sfeertekening', zegt de mevrouw die de
kopij voor dit blad regelt. Mijn bezwaar
tegen een artikel over een excursie die
je zelf mee hebt georganiseerd, (niet
objectief enzo) heeft zij één minuut
eerder resoluut afgewimpeld.
Vooruit dan maar.

verenrgrng.
Craag bedank ik allen, die op welke
manier dan ook hun bijdrage hebben
geleverd aan het voortbestaan van de
Historische KÍing Baerne, voor hun be-
langeloze inzet. Met blijvend enthou-
siaste leden zien wii de toekomst met
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Hoewel de voorpret die wij (Wim
Oudendorp, Dick Alink en ik) aan de
voorbereiding hadden, al een artikel
waard is, beperk ik me gemakshalve tot
het minstens zo plezierige verloop.

08.4 5
De bus van Vlastuin-Tours BV is ruim op
tijd als mijn vrouw en ik het nog verla-
ten stationsplein betreden. Het eerste
hilarische moment voltrekt zich nog
vóór we de bus bereiken.
Uit Whizzl, het stationswinkeltje, maakt
zich een heer met koffie los.
Op hetzelfde moment start de bus en
rijdt weg (naar het WV-gebouw). Dat
weet die meneer niet. Met de hete kof-
fie als een fakkel voor zich uit holt hij
verontrust de bus achterna. Die vertrekt
dus niet maar verplaatst zich slechts
naar een betere plek. Ergo: de bus is

niet vol en meneer te laat. Nee, meneer
is veel te vroeg.
lk begroet hem geruststellend.
Cedrieën staren we in zijn leeggeklotste
bekertje. Een halÍ uur later is ons gezel-
schap compleet. Zijn alle namen afge-
kruist, de dokumentatiemapjes uitge-
deeld. Hebben chauffeur en reisbegelei-
ders zich voorgesteld. En zijn de snel-
weg en de stemming bereikt, voor-
waardelijk voor een educatieÍ school-
reisje.
In de bus gaan de eerste versnaperin-
gen rond.

10.1 5
Er is nog tijd voor een korte rondwan-
deling langs de oude Veerhaven. Rond
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een maanvormig pleintje staat hier een
stel prachtige 1 9de-eeuwse gebouwen,
zoals het voormalige Volkenkundig
Museum (nu Wereldmuseum), het me-
rendeels in hout uitgevoerde clubhuis
van Roeivereniging De Maas uit 1 880
en ander snoepgoed. In de haven lig-
gen een paar oude tweemasters, be-

iaarde sleepboten en is de aanlegplaats
te vinden van de watertaxi die we later
nog nodig zullen hebben.
Wil Lokkerbol, een roeilid van De Maas
die op ons verzoek eerder die dag heeft
aangeklampt, kan er veel en luid over
vertellen.
Verbeeld ik mij dat de oudbouw meer
aanspreekt dan ons eigenlijke doel op
de andere Maasoever?
ls geschiedenis mooier dan toekomst?
Kop van Jut of Kop van Zuid, is that the
question?

11.00
De Spido-boot blijkt een futuristisch ge-
vaarte met veel glas, die op de Seine in
Parijs niet zou misstaan. Zij voert ons
onder de Erasmusbrug door richting
navenS,
De luidsprekers voorzien ons in drie ta-
len van informatie over oude en nieuwe
haventerreinen, Delfshaven, en
Rotterdamse'gaten van Lettenmeijer',
die voor 2010 zullen zijn opgevuld.
Op de terugweg de imposante skyline
van een zich vernieuwende stad. Het
heeft een allure allemaal waar de dis-
cussies over hoogbouw in Baarn haast
ridicuul bij afsteken.
Niet altijd mooi, wel gedurfd en indruk-
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wekkend. DaaÍ gaan onze gesprekken
dan ook over.
1 2.15
Lopend, per boot of met de bus naar
de overkant. Mijn keus is gauw ge-
maakt.
Met acht aan mii toevertrouwde deel-
nemers tuffen we in de kleine watertaxi
diagonaal naar Hotel New York aan de
overzijde.
Vanuit dit prachtige pand op het puntje
van de Wilhelminapier vertrokken tallo-
ze voorzaten in tiiden van crisis en el-
lende met de Holland-Amerika-Liin naar
een onbestemd nieuw vaderland.
Tussen de nieuwe reuzen aan dezelfde
pier is dit hotel nu een dwerg gewor-

den.
Maar het is er goed lunchen, dat wel.
14.00
Langs oude pakhuizen, de brug, het
nieuw Luxortheater, de gedenkmuur
(restant van de loods waar vandaan
veel Rotterdamse joden werden wegge-
voerd), het als een poort over de weg
gebouwde kantoor van havenbaron en
wethouder Pincoff, bereiken we het
Stieltjesplein.

Informatiecentrum Kop van Zuid blijkt
een laag glazen gebouwtje aan de wa-
terkant.

Het nieuwe Luxoftheater
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Het bevat kaarten, maquettes, internet-
sites en een juffrouw met aanwijsstok.
Zij wijst ons op wat was, is en komen
gaat in dit oude havengebied. Door
haar begrijpen we hoe Rotterdams ge-
schonden hart werd uitgeschoven naar
de Maas. Hoe de romp weer een kop
krijgt door aansluiting bij de Zuidoever.
Een uur later doen we het dunnetjes
over maar nu in het echt. We verga-
pen ons aan high-tech kantoorkolos-
sen, woonwijken en winkelpromena-
des. We zien staaltjes van fraaie renova-
tie bv. de winkelgalerij in het oude
Entrepotdok, het als een schoenen-
doos over het oude kantoor van
Unilever geschoven nieuwe kantoor.
De nieuwe jachthaven. Wie hier woont
heeft de boot aan huis. Waar eens het
oude Katendrecht verpozing
bood aan 'nooddruftige' zeelieden,
staan nu fraaie flats.
En verder kaalslag en gaten, nog heel
veel gaten. Maar de ware Rotterdam-
mer houdt nu eenmaal van bouwput-
ten.
De bus wacht ons op bij het Wilhelmi-
naplein.

16.00
Met de bus over'de zwaan'terug naar
de oude stad. Nog net even tijd voor
een terrasje aan het water van de
Leuvehaven. Hier, tegenover het
Scheepvaartmuseum, zijn vele oude
schepen bijeengebracht. Achter ons de
kubuswoningen van Piet Blom op be-
tonnen palen. Naast ons'het potlood',
een in baksteen uitgevoerde woonto-
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ren. Voor ons een droge witte wijn of
een pils. D.w.z. na enige tijd want het
schaarse personeel blijkt slecht inge-
speeld op de invasie. Een half uurtje la-
ter wurmt onze blikken reistrommel
zich stapwiels over de Maasboulevard
richting Brienenoord-brug.
Daarna schiet de prop los.

| 7.30?
Waarschijnlijk overbodig (de sfeer is op-
perbest) zing ik per microfoon de ever-
green Ketelbinkie.
De respons is mij niet bijgebleven maar
een mens doet naar vermogen.
Dick bedankt het gezelschap voor deel-
name en maant de niet-leden (die we
erbij gelobbyd hebben) tot het lidmaat-
schap van de Historische Kring. We zijn
benieuwd. We bereiken bekend terrern.
De bebouwing wordt zienderogen la-
ger en traditioneler. De omgeving
groener. De spits van de Pauluskerk
lonkt van verre.

18.00
Voor het station gaat ons gezelschap
glunderend (handjes-bedankjes) en
voortvarend tot ontbinding over. De
chauffeur echter is niet goed geworden
en zit bleek met zijn hoofd tussen de
knieën op het afstapje van de bus.
De volgende dag hoor ik dat hij na eni-
ge tijd per ambulance is afgevoerd. Zijn
bus werd gestald bij de
Brandweerkazerne. Het gaat wel weer
goed met de chauffeur
Kortom: aan een enerverende excursie
(en dat voor die priis) kwam een einde.
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Hotel New Yotk (het voormolíge gebouw von de Holland Ameiko Lijn)

Mooie stad, Rotterdam: overdenk ik
vanuit mijn leunstoel. Vanuit Baarn ge-
zien dan.

Cees Roodnat

Aanwinsten Oudheidkamer
- D.E. koffieblik
- Oorlogsboterkarn
- Videoband de Eem 1954
- Elektrische klok
- Antieke tegel
- Ingelijste foto van v.v. Baarn '1948

- 'Diploma Vakbekwaamheid voor
broodbakkers' bakkerij H. Los

- Bevrijdingsjurkie gedragen tijdens be-
vrijdingsfeesten 1945

Emaille emmers 2x
Ingelijste foto van boerderij van jaap
Meijers
Ingelijste luchtfoto's Oosterhei en Bos

& Keuning 2x
Tegel Millennium 2000 Baarn 2x
Tegel inhuldiging Beatrix 1980 2x
Koperen wandbordje koningin
Wilhelmina 40 jaar
Huishoudzeef
Glas Íestaurant'Astoria'
Theelepeltje met munt van halve gul-
den ('40-'4s)

Programma 2004
3 januari -
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Nieuwjaarsreceptie van 15 - 1Z uur in
de Oudheidkamer (verenigingsruimte)
15 januari -

dia-lezing door de heer R.A.F. Smook
(Dordrecht) over 'Bouwen in histori-
sche milieu's', hoe om te gaan met ver-
anderingen in het historische milieu,
geïnitieerd door soms te ambitieuze ge-
meentebestur€n
27 januari -
dia-presentatie over oud en nieuw
Baarn, 's middags
3 febÍuari -
dia-presentatie over oud en nieuw
Baarn, 's avonds
17 februari -
dia-presentatie over oud en nieuw
Baarn, 's avonds
Voor alle dia-presentaties geldt dat
kaarten te verkrijgen/ te kopen

zijn op maandag 12 januati 2004 tus-
sen I4.00 en I ó.00 uur oÍ 19.00 en
20.30 uur, bij:
mw l. Huls, Wittelaan 8 Baarn of
mw l. Roskamp, Spoorstraat 7, Baarn
1 8 maart -

Jaarvergadering
1 5 april -
lezing door de heer C. Biezeveld
(Leusden) over Kamp Amersfoort. De
heer Biezeveld is mede-oprichter van
de Stichting behouden gedenkplaats.
Alle lezingen, film- en diavoorstellingen
vinden plaats in Cultureel Centrum'De
Speeldoos', Rembrandtlaan 35 in
Baarn. Leden per adres 2 kaarten gratis,
niet-leden € 3,50 per persoon. Kaarten
zijn aan de zaal verkrijgbaar en de zaal
is open om 19.30 uur. Aanvang 20.00
UUT

-
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ls dit genoeg om eerder te

stoppen met werken?
Natuurlijk hoopt u dat u straks genoeg pensioen heeft om leuke dingen te doen.

Mêêr wat als dat niet zo is? Gelukkig kan de Rabobank uw huidige en toekomstige

a

financiële situatie precies voor u uitrekenen. Maak vandaag

nog een vrijblijvende afspraak met uw adviseur.Dan zorgen

wij ervoor dat uw financiële situatie ook straks goed

geregeld is.

GÍatis na een pensioengetprek:

opberymap voot het ovetzicht

M€er iníolmatie opr www.labobank.ni

s,
Rab6ank
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BOEKHANDEL DEN BOER
Laanstraat 67 -69 - 3743 BC Baarn - Telefoon 035 - 542 68 5I

www.denboer.nl

Gespecialiseerd
in literatuur,

kunst- en kinderboeken
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Hist.K. Baerne,wkg.oudheidkam
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