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NIEUWSBRIEF                              2 0 1 2  ,  n r .  9  

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel (035) 5430377. 

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt bekijken, klik dan hier voor de web versie. 

Activiteiten 
 Tot medio 2013 de expositie “Logementen, Tapperijen en Spijslokalen” 

 8 november: Lezing “Architect J.C. van Epen” door Michiel Kruidenier 

Gezocht: beeldmateriaal verdwenen villa’s 

Voor een komende tentoonstelling over verdwenen villa’s zijn we nog op zoek naar foto’s van enkele villa’s en met 

name interieurfoto’s. Dit mogen natuurlijk gewone familiekiekjes zijn waarop misschien iets van het interieur van de 

villa is te zien. De foto’s krijgt u weer terug nadat ze gescand zijn.  

Graag reageren naar: info@HistorischeKringBaerne.nl 

We komen de foto’s halen en brengen ze ook weer netjes terug. 

Lezing over architect Van Epen in Baarn door Michiel Kruidenier op donderdag 8 november 

De Historische Kring Baerne organiseert een lezing over de architect J.C. 

van Epen. De voordracht wordt gegeven door architectuurhistoricus Mi-

chiel Kruidenier, waarbij met name Van Epens Baarnse periode uitge-

breid aan bod komt.  

Belangstellenden zijn welkom op donderdagavond 8 november vanaf  

20.00 uur in verenigingsgebouw Het Brandpunt (zaal E),  

Oude Utrechtseweg 4A in Baarn.  

De toegang is gratis voor leden (en hun introducés), voor niet-leden zijn 

de kosten €3,50. 

     Inhoud: - Lezing over architect Van Epen in Baarn 

- Gezocht beeldmateriaal verdwenen villa’s 

Johannes Christiaan van Epen werd in 1880 in Amsterdam geboren, als zoon van een bekende houthandelaar. Van 
Epen vestigde zich, na een vijfjarig verblijf in Parijs, in 1905 als zelfstandig architect in Baarn. Hier bouwde hij voor 

zichzelf en zijn gezin aan de Wilhelminalaan 1 een landhuis, genaamd De Lijsterbes. 

 

De nog jonge architect wist in korte tijd een omvangrijk oeuvre op te bouwen. In Amsterdam werkte hij samen met 
beroemdheden zoals H.P. Berlage en hij bouwde enkele duizenden etagewoningen. Minder bekend is dat Van Epen 

ook in zijn woonplaats Baarn bijzonder productief was. Hier werden in de periode 1906-1931 zo’n 25 villa’s en land-

huizen gebouwd: dus gemiddeld één per jaar. Daarnaast ontwierp hij affiches, meubels en maakte hij fantasievolle 
schilderijen. Van Epen stierf in 1960. 

De lezing gaat in op Van Epen’s leven en werk, waarbij met name de Baarnse periode uitgebreid aan bod komt. De 

lezing wordt gegeven door architectuurhistoricus, onderzoeker en publicist Michiel Kruidenier. 

Het betreft de villa’s:  Villa Alta 
 Villa Baarnsteijn 
 Villa Bene Sita 
 Villa Gers-au 
 Villa Heuveloord 
 Villa Hoogwolde 
 Villa Java 

 Villa Kersbergen 
 Villa Koningshof 
 Villa Lommeroord 
 Villa Mariënhof 
 Villa Mathilda 
 Villa Mes Delices 
 Villa Middenbosch 

 Villa Patria 
 Villa Roosterhoeck. 
 Villa Rustoord 
 Villa Suzette 
 Huize Bijweg 
 Malva Hoeve 
 Pastorie op de Brink 
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