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da lodaktl,or

Zoe::e aL vae aalgekoadlgd in one vorige numE€r heeft nDaer.ner ean
giedaent€velltrissel lng ondergean.
tríet alleea le het in een nieuy JêsJe gestoken, nêa! ook is de hhoud
drestiach gesiJzigd. De redaktle heeft zlch beperkt tot íóa ondofielp.
Dlt hele nu[!lê! Ís gevlJd aanttt!1u6iB Saorum!.
Ook de rolgend€ nu$Àe!6 zulLen zloh net éCn, IÍefst Eeartl€ onden er?,
bezighouden. Dlt heeft het grote voordeel, dat de uitgelozen onderverpen
rat inteneiever bebandeld kunnen rord€n, raardoor tr3êêlnor Dêer onze

nenlng nat nêe! historische diepgang krtJSt.
Ook het grote aantal afbeoldingen en de geplaatgte fotort zulleri
ISaern€n zeker verlevend!.gen.
De J redaktieleden hebben dan ook net veel plezÍer aan dtt nu!u!€!
Ber'erkt i dearon ls het dee te aptJtigo! dat é6a vea onze leden,
ile heer C.Srour€rrde radêktie, vogena dnrkke rrorkzeenheden eldolat
za1 verlaten.
1,Í1j denken hen voor het zeer vole vork dat btJ voor r3aernerbeeft

o

v€lrl.oht.

o

-r'Augustue 1927 : het'begin
De hàer Je:r van der lloopi lid van de. Conroiseie van Toneelvooretelllngien
vaa dê V.V.V. l3aarle 31oe!r (tn net dageliJks levên direkteur vande
Nect. '41g. ltllj van Le\,"easverzèkeri.ng trCons e:rratrlx" , gevesttgd in Eulzs Canton)
6n lnitiatiefnener tot de stlchting van een concert- annex toneelzael
Ín Baarrr , zag zíJn verzoek on een delgelijke zaal Ln het OranJe Pèrk te
nogeí bouwen , doo! de Gemeenteragd afgewezen.
De afwiJzlng vond plaats op.2{ auguetue 1927
Dat'was, behalve voor ven.de! Hoop en voo! 14 nedegtanders, óók voor vesl
anderen in Baarn een grote teleursteJ.ling.
SiJna zouden de stenmen in die bewuste raadsvergadeiing gestaakt hebben
net I etenmen tegen en 7 stennen v6ór verd het verzoek afgevezen.
Êet 1e voor de gieschiedschriJving aardig on te vermelden wie nu dIe
vóórgteromers vêrên' nrlr : Dêvrour,r de Snit- de Heers van de Yrijzinnig
Denocratische Pertlj; de heren Ír.IÍdth de Jeude en Senders van do YriJhetdabond ; de.heren. van Doornik en Srakenhoff van de R.K.StaatepartlJ ;
Jhr. 1r. Sandberg van de Chrlst.Historieche PartlJ , en tenElotte van tle A.R.P.
de heer DlJxhoorn.
De reden van ' de. afri.Jzing, dus g6án flnancliile nedewerkLng van de Oeneente
3aia,rÍr, rra6 g:elegen ln het f eit dat de heer van cler goop c. B . niet bereld
bleek tnee raadsleden toe te laten ln het beEtuur vetr de op te richten
TerèEnlàing fMusie Sacrumrr.
Ia septenber l!2f ontving de Read der Geneente Baarrr opaÍeuw een request.
Nu echter and€ls van toont de Geneente zou wè1 het recht krlJgea trae
reaalsl,oden te benoenen ln hEt bestuur van d€ vereniging i.o.

RAAD VAN BEHEER VAN

,,MUSlS SACRUM"

RoEPT
CECADIGDEN OP VOOR }IET

]PACHTEIU DER BUFTETTEN

aiet toêvalI1g lg het dat prektisob -tegeliJlerttJd eenzelf,de regueets .'
naar dea van de heer N.S.Yerbeekr biJ de oeneente binnen ktta[.
Deze eÍgenaar van HoteL trCentralrt (hí; woonde In NtJnegen), etuurde begÍn
oktober 1927 de Geneenteraad het verzoek toestenuing te verlenen voor de
Zeker

boun ven een toneel-ên concerteiebour aan cle Brinkstraat. (achter het Eotelnogen we aannenen).
3eÍde requestón werden op 7 oktober behandeLd in do Geme€nteraed, en verÍolgens
ve:rrezea nesr de deebetreffende afdelingen van de RaEd!
Deze tveede. onvoorzlen€ r yertragl,ng ves voor van der Eoop en giJn groep va,n tí4r
aanleiding te besluiten nu zonder €ieldelijke gteun van de Gerneente verder te
gaên. Op 14 oktober 1927 vetd in de Soclëteit op het StatiónEpleln de
Yereeniglng rrMusLÊ Saerudtr opgerlcht. Doel van de verenigingi vae rtrbet gezellig
openbaar v€rkeer in de Ceneente te bevorderenl.
ZIJ tracht dlt doeL te bereÍken doo:r de atÍchtÍngi en d€ €xploltatie of het te
doea erploltêr€n van een toneelgebouvl

Oprichtere lrar€n !
van der Eoopr A. Piereon
' J.
J.ï.,. Piereonr Il.E. Kleyn van

J"w,r?4.
':
,

líl11igenr J.J.C. de Knokke
va^n der Mêulen' F. Raedtt
F.P.E. van DÍtshuyzent
nr. S. SoltJesr A.IIertaen van
der Eoop, B.M.C. vEn nyckevotseJ t
P.E.tr'aber' C. f.Poetel t
dr.I.Vriesendorp €n C.M.van RUn.

fa de Raad van 3eh€er werden gekozen :
J.vaa der Eoop -------voorzitter ;
D.M. C.van RXrckevorsel-penningpeester
J.Il.vs'a Kenpel------secretarl's ;

;

Baarn
Utrecht

+f"-"+tq,J-%"H*"*iffi
Fe. J. D. Stalling & Zn: Bat/n f

A1a begin kapltaal bezat de vêreni8ling
f15.000 r-. on voldoende kapitaaL

'
-tot ver'rezenli jking van het doe]-t
te verkriJgen lr€rd die avond beBlotèn
1% }olypot}r.ecalre obligati€l€nÍng
(eroot Í80.000r--) utt te zetten.

AANEESTEDING
,,MUS|S SACRUM'!.
Ilonderdagavond . had ,de openins
der biljetlen-.plaals v.n de aaribestel
ding voor den bouwlyan rMudiS Sacrrmr."
Voor het tolale tryerk bleek ingeschreven te zijn als volgl:
Fa. ,Hernels. AmereÍóort Í 6l,867,-.;
Hoí, Meppel
,,61Q2O.T. Stein, rBaarn ?
.' 59.875.:
J. Beeke,
,, ó7,810.Hoogevest, AmersÍoort v55,322.;
Van Ooyen,
' ,,53.750.-

lY, f(otleÍ\
e€n

8àaÍn :'

.

2500.;

,,'?f125.-

:,*i!ílu,,,.* ir?3iÍ"1

" tit;Iffi f
rijk:
M. fer Weijden,

Baan
Baarn
Jr.

Í 127O.L
J. Lacunee,
;,3229.,, 3170.*
J. H. P, Nieuwenhuis
Dc gunnipg is aangrhouden.

Die lenJ.ng had veel auccesl Meer dan
Í80.0OOr- verd ontvanrgen. Sovendien
kre6g de Raail van Seheer een aanbledingt
van êen etuk girond 1n het voormalige Pekingboe.
Aên het eind van 1927 en ln het begÍn van 1928 Sebeurden er voor de
'tlereeniglng ttMuEis Sacrunrr vele- en belangrljke:
gebeurtenissen tegeltJkertljd.
gebouw
het
ln
etroonverEnêllÍng.
knan
een
De tot standkoning van
Door het uXtzetten ven de obligatieB' van Í1O0'- ven Í50Or- 6n van ÍÍ00or-t
nerd oÍrca f,100r000r-- ontvangen. De N.V, Vrleeenburg III bLeek bereÍd op
voordelÍge voorraarden grond in het genoende bos te verkopen aen de vereni8in8.
Eet begtuur vanrtSaartts Bloe r verzocht de Verecniging rrMugie Sac:eunl de bour
aa.a plaatseliJke leveranclers te gunll€n. Eetgeen gebeurde. Aeanerner verd ile
,

heer van Srenen

te

3aern.

louí

€n inÊêbrulknaoe van Musis Saorun.
Interegaa,nt án curieus(vêtgè1€ken net dE beetekken van nu) 1s bet door de
aroblt€ot líoIter Sekker met de hand geÊohr€ven begtek.
EIJ oohreef dit bestek en voolTaatdêD r voo! het bouwen van een l[oon€el- ên
MlrzLekzaal Musl,g Saorun te Baarn, 1n Januarl l)28, ged.ateerd l1 Januaríe.
IIet begtek teLda 75 bladzíJdenl Uit dÍt bestek' en uit een artÍkeL in het
Álgieo€€n Eandelsbled van 21 f€bt:uarL 1928 -het ls eênnenelUk dat op dat
aonatlt a1 net voorbereldende girondverkzaamheden begonnen zel zíjn- bliJkt dat
olloa 500 poroon€n de vooretelllngen in ltlueig Secrun kunnen gêen biJïonên.
rBet gebouw zal verrl|zen 1n het nldden van het voornalig Pekingboech;
de toe€ia,ng tot het terreín zal Sieoaakt worden aan de NLcolaas Beetelaant
yaêr c€n hek kont net oagsleve getnotEeldê palen. Een breede laan voert dan
ovo! €6n lengte van zestÍg neter tot aan het front van het geboun.
Eet nlddcn van dlê lasn blfift beetemd voor autorooblelen of riJtuigeni
de belde zl,Jksntên zlJn bestend voor de voetgangers; deze paden vorden door
heegtezg of rtrulk€ionaa vên den voor het riJverkeer beetenden veg efgeeoheideur.
Aldus genoande krent.
Itlusí! Sêcrun rÍês oonpleet geboutrd en volledigl ingerichtt
Eon ruÍne halr f,oyarg uret, buffettenl wandelgangen, gerderobee r een flinke
onkcatrulnte net plaats voor dertig nueici. De zaal bood plaatsr zoê1s getegdt
aan ong6vêe! !00 neneenr verdeeld over {00 p€rsonen beneden en eên balkon
net ruln 100 zÍtplaatgen. Aan uitbreidlng waE reede gedacht. Door nlddel van
het neghalen van de nuut.tugsen de zaeL en dê voorhel. kon het aantel zitplactaen tot 600 verhoogd vorden,
Eet tonael kreeg de volgende af,netlngent
hoog 12 neterl bleed 11 meter' ea dlep 15 neter.
Rond hot toneel werden zeg kleedkanete gemaakt aet een artiestenfoyer.
De arohÍteot besteedde ruLne aandaoht ean de aoouEtl'ek iloor de toêpassing
van een pr€Barggt van sulkêlrl,etvezel r te verwerken in de rand- en plafondbekledlnS.
Dn so kreeg Eêarn Ín 1928 een eohte concertzaalt
0p 12 aprtl ï928 lcgdc n€vrouw van Reenên van Ronondt Vlgr de echtgenote van
d- Eurgeneertele de oorste Bteen van de bovenboun van Mugis Sacrun.
Weerdoór de naerir van de lurgeneester bliJvend eên dê concertzeel veibonden werd.
AlthanE tot da 61oop van het gebouw, zotn 2r) Jaar geledenr in oktober 1976.

0p 25 oktober 1928 beelulten Burgeneeeter en WethouderE van Sean'a
várgunntng to verlenen, aan het bcstuur van MuBlÉ Seorun (lees de Resd ven
Beheer)' tot het Ía gabruik nenên van het Sebou$.
Elnd oktober [o:rdt MusÍe Saorun offlcieel geopead.
Vooraf,gieando aên de openÍnggnooretcllÍngr diê op raterdêg 2f oktober 1!28
plrets vlndt r koncn elle oprichtetg net eohtgenotes blJeon.
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MUSIS SACRUM
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Op 21 oktobet 1928t re-niddags, ln Musis Saorun. Verschilleade geschenken
worden uitgewÍeseld. De heer van Rsrckevoreel biedt nevtour van der HoOp
een bloenstuk aen; de heer van de! Hoop ontvangt eeu zilveren fruitnand

net inscriptie van hen. 0p zijn beurt biedt de heer van der lloop de
archLtect, de beer 3akker, een gourlen horlogeketting êan.
0p zaterdag 27 oktober 'l!28 volgt de openingsvoorstaLling met het bliJspel
trÁs you like itrr van Shakeepeare. Het etuk wordt opgevoerd op een toneel
dat onder voorlÍchting van de heren Eduard ïerkade en Dlrk Verbeek le
g:elnetal.leerd dooi de eerste toneelmeegter
de heer Geelts '

va^n de Ansteralanse Stadseohouwburg,

ig Sacrun van 1q2q tot de sloop in 1o?6.
In tllt artikelover de bouw van de ooncertzaal is ook taneliJk ultvoerlg
sti.J.gestaan bij de voorbereiding tot de bouw. Het gebrulk van lluEis sacrun, L.o.
de voorEteLllngen, komt in het artikel van de heer KruidenLer aan de orde.
Vanaf het eerste selzoen t2B-t29t tct de Jaren '1940-1941, wer:den abonnementgIr1ue

voorstellingea gegêven. De heer van l/oudenberg, iarenrang edniniEtrateur van
Sacrun, vertelde dat na 1940-1941 MUEÍg SEcrum gebruikt werd door
divêrse vereuLgingen. overigene werd MugLe sacrun ln de laatste oorl,ogaJaeen
belenaal nlet gebruikt.
llus LE

-7Eet was onvermijdelijk dat het concertgebourí lluEis Sacrun gebreken glng
vertonên.De veroudering van het gebouw r{as daaraên debet; de zich wijzigende
eisen op het gebied van bijvoorbeeld inetallaties speelden ook e€n rol.
zo dienden in 1968 de lichttechnische instalLatle en d.e centrale verrerning
vernieuwd te worden. ook in bouwkundig opzi.cht zou het geboun aangepast
moêtên wordênr zoals vexnieuwing van plafond en wanden in de grotà zaar, de
bijbouw van een ruimte voor de leiding en de ad.ministratie, een vergroting
van de foyer en een verbouwing van de toiletren.
Naar priJspeil 1968 o.óu d.eze renovatle van het gebouw verscheldene tonnen
gaan kosten. Geld dat de verentging niet bezal.
De velnÍeuubouw ging niet door. zerfs niet toen de Geneente, líueís sacrun
om niet aangeboden kle€g van de Raad van Beheer.

In feite uaa in

1969 }Jet

lot

van het Concertgebouw Musis Sacrun bezegeld.

In julÍ 1969 wordt het gebout voor de 1aatste keer gebruikt. Tot najaar 1)16
heeft Musis Sacrun leeggestaan. Op onoffecïele nanier werd er in die tussenllggende jaren aI drÍfti.g gesloopt. De Thonet-stoelen verduenen, de fauteulls
uit de logee werden door onbekenden verwijderd. Regeluatig werd in het
gebouw ingebroken en werden vernielingen aangebracht.
Op 6 oktobet is de sloop in volle gang. Een foto ln de Beararscha Courant van
dle dag toont ons een onttakelde grote zaa1.
En zo verloor Baarn óók zijn concertzaal.
Tele Baarnaare hebben tientalLen jaren plezier beleefd aan de uitvoeringen
die in lvlusis Sacrum gehouden werden.
zij kunnen de heet van der }Ioop en de andere oprichters daarvoor dankbaar zijn.

G.

Srouwer.

-8MUZBI EI{

MITIZENÍSSEN

lloor de openLng van Musls Sacrun ín 1928 nerden er reeda slnds Jêrgn
voorstelllngen gegeven in 3aarn, die geórganÍseerd werden door de toneelconntseie ttEl.ck nat vllerr van "3aems BloeÍtr (Verenlging ter bevorderÍng van
het vrecrndelingenverkeer en de welvaart van Baarn. )
Deze toneel-oonmLssle, naarin we toen al de namen van o.a.J,v/d Eoop en n.van Konpon
tegenkomenr orgienlEeerde vooretelllngen| die gehouden tr€rden in de aul.a van
het Lyceun.
Aan het spelen in deze aula kleefden grote bezaralen. Niet êlleen eas de zeal te
klein, zodat de voorgtell-lngen voortdurend waren ultverkocht, naar ook varen
er geén toneeLwiEsel ingen nogeliJk. E*erdoor konden uit'sluitend stukken geepeeltl
worden die in eën decor apeelden, waaidoor het repertoiie beperkt bIeef.
De progEannabladen uit deze tud gêvèn ona e6n lndruk van dit repertoire.
Enkele glrepens

De kleine Lord
De dienstknecht
J YlJze gekken

in het hula

AIE Ík wilde

huveliJk onder Lod€t lJk XY
ne vrouw, de ridder ên nog ietg
Een

Do nerr van Jacqueline

"" ,1.__"J,

loep orn een gtotere zaal steedE groter:
over e€n zeal beschlkt Eêt go€d lngericht toneelr kunn€n 6n
Saarn
't?odra
zul,Len nog beêl eadere stukken tot opvoering ríordon gebracht.
l{1e denkt nlet aen:Sf. Joan' éón van ona ; Eanlet en do duLvel tr

A1 gauv wordt de

rprog. btad t27-128.)

rrordt dên ook de Vereniging ÍMusis Sacrunrr opgericht.
De Etuwende kracht van deze vereniging waÊ ale voorzltter J.v/d Eoopr di6 senen
net zlJn raacl van beheer gedurenrle neer dan 2, iaar een atenpel heeft gedrukt op
het Culturel€ leven ven 3aanr.
Cor Ruys noende hen zelfs rrde zLel vên Bearn en van Muglg Sacrunir
Het doel van deze veeeniging waE de gerneente Baarn aantrekk€ltJk te naken als
plaats van LnwonÍng, o.n. door het organl.eeren van abonnenentrtoneelvooretellÍng;en
Ln een elgen Eohouwburg,
De financlëlê €n orgenloatorlsche problenen waren ta1riJk. MusiE Sacrum kreeg v
geen subsldier ea het beginkapltaal werd d.n.v. obligatleleningen uet veel noel,te
verkregen, nasr de raad van beheerl dêe absoluut belangeloos rr€rkte, loete de

Í\

192A

.problenen op.
Het getulgde van grote durf on in 1928 (crtsÍetiJd) zorn ldeaal na te streven,
en v/d Eoop ïerd dan ook door velen als eên zonderllng beschouwd.
3U de bouv van de sohousburg werd ve61 aandacht gieschonken aan het toneel.
De bekende aoteur en regl.sseur Eduêrd V€lked€ hraÉ voor zover hêt de bouv ven het
toneel betrof, artistiek advleeur.
!ÍusLs Sacruxn beeohlkte ove! €en draal.toneeL. D€ toneelop€ning bedroeg 11 neter
(een halve neter groter dan die van dé Amsterdamge Stadeechourburg). De diepte
van het toneel was 1l neter, en de hoogte í2 meter, zodat alle genler tot
opvoerÍ.ng gebracht konden norden.
Voor de ínrÍchting van het gebouw ves nog naar weinig geld besohikbear, en
daaron werd er d.n.v. edvertenties een beroep €ièdaan op de leden:
ttDe lnwonere van RotterdaE hebben het StadhuÍE aangekleed. DÍe ven Árosterden de
raadezaal, zullen de ínwoners van Saarn Ín gebreke bliJv€n dlt voorbeeltl
te volgen.r (prog.blad '27-t 28) .
Dit verklaart naarschlJnllJk de ietwat huiskanerachtige sfeer dLe dit theeter
kennerkte.

-

j

-9De lJ.Jsten van de geschenken werden

in de progrgmnableden verneld;

"MUSIS SACRUM'

&rccg lcn gcscLcokc I

VOOR HÀÀR GEBOIIW
l{ plaíonnièr.! voor Pmrrlcroi! en ,iigang(r t
b 6 ideE voor de 2 foijcr!,

I

p€lziscà tapiit ,

d 2 vlaggestokken lrct bijbehoorrd€ vlsgg.! r
ale origineelc Dodell.l va! dc 2 Ecart.Íwaalca

'var P.of€rso! Stracté ,
2 scLídcliidu
s t lclild€ jcn (ln bntkl..n);

f, 2 .íten

Derc'lirt i! tloí oitbÈidhg vrtb..Í.
VOOR HÀÀR TOONEEf,

a ee! lrlol.rlneublelrelt
b Íodqr, !oÍa's' talclg

,

I'tokkeq gordijao, Ia.

disclc rooktafd, ldccdi.!, vlrcr, ;endd€r,
xopalrwilrx, rao!i!r, ctt. ala
Ook de.. lii.t la yoor Íitbrridilg vsósat

Dc telclooaauooar

B.L..t ,ii!

Ook beetond

er !

r

vu & Ecdrl van dcl

Rerd

vri

E-163-636

rrB€n g:rote

behoefte aan karpetten en k1eedjeB, tenelnde het
geruisloos lopen op het toneel, opziJ en achter de decorg te bevorderenr'.
.Meubelen ter aankleding ven het toneel lrerden belangelooe afgestaan door de
fa. lterkeEtiJn.
D€ verenigÍng tot verfraaiing van Saarn verzorgde d€ tuineanleg voor Musie Sacrum.
Ook de plantgoênen wêrden door deze verenigingi onderhouden.

!e openíngsvoorstell ing van Musis Sacrun werd gehouden op 2l okt. 1928 re evond.s Bu.
wa9 een goedè gertoonto van Musi6 Sacrum on de vooreteLlingên precLeg oE 8u t€
!Ie!
Laten beglnnên. Na Bu nocht nen niet neer naar bÍnnen.
Dit vaete tlJdstip verd veroorzaakt door het feit, dat de gezelscheppen de
Laatste treln nog moesten halen.
De ?90 plaet'€n waren geheel bezet, en het in avondtoiret geklede pubrlek
wachtte net spannl'ng op het op€ngaan van de rnet 2 man bediànde treicgordiJnen.

De begte plaatsen rerden ingenonàn door de
eon voorkêursrecht hadden op een zetel.

leden, die door hun lldnaatschep

-10De ebonneroentspliJz€tl

I voorstellingen

ïar€n voo! die tÍJd taneliJk hoog, n.1.

tro- vorr

IVSUSIS SACRUM
...''.."
Dè delegenheid

NIEUWSOMTRENTT
í!

',,,.",'.A,cht

''

opengesteld

in te teekenen op de

Abonnements

TooneelvoorsteÍfingen

: 1; ',gevsn,:.iooveel no{eliik eele Voorstellind itr clk
. der maauóen Oclober, November en December 1928
e4 J-an11an, F€bruaii Maart,r April en Mei 1929,

Het' Abonnenent ís

lnfleÉ

persoonliik

MUSIS SACRUM
De Gemeenteraad van Baarn heeft zonder hoofdehlke stemming ontheÍffng verleend van de bepaling, die het botrwen v.rn een Tooneel-Concertzaal
op het terrein aan het voormalig Pekingbosch

De Schoonheids-Commissie heeft nret aloel
meene sremmen hec ontwerp van architect ÍV.
Ilakkcr goedgekeurd.
De obligatie-leening ad f 100.000.-, is zoo goed
als geheel geplaatst.
- Et ziin nog maar enkele
obligaties ter beschikking van her publiek.

íYlusis Eactum
(Teleíoon 8)

Bag,en
Huize Ganlon

25.-

De Raad van Beheer zal het buitengewoon op
prijs scellen als het publiek wil medewerken, deze
plaatsing te bevorderen.
- Het is een groot
befang voor Baarn, dat er eene zaal komt ; en voor
den Raad van Beheer van niet minder beteekenis
pÍecies te weten, wie daar aan mede wil doen
en daardoor, op welk bedrag hii kan rekenen.
- Men bedenke wèl; rlrrt bli een dergcliik omvangrijk werk niet narru,kcurig te zeggen is, ofer
vccl of weinig biikornendc kosten zullcn zijtr noch
hoeveel deze ztrllcn bcdragen.
Derh,rlve, Inwoners van llaarn, tlie nog niet aal
Ílczoclrr ziit. . . meldt U aan . .. .. En gii, die
wel aangczocht ziit, maar nog niet hebt geantwoord, evenZeer.

Deze êbonnenentspriJzen noesten echter rrê1 hooS zijnr ondat MuslE sacrun Seea
subsidie ontving. Zèer tot ongonoegên van V/d Hoop, dÍe de cultuur Julst onder
brede lagen van cle Degrtlse bevolking vilde verspreiden.
De nedewerking van de Gemeente Saarn ie op zijn zachtst Sezegd-nihll g:erÍeeatt
hetgeen ulteindelÍjk tot de ondergang van Musis Sacrum zou lelden.
foen de Getreente tót overnaat van ramp tréI vernakeliJkshe ÍdabelÊsting ïl1de
gaan heffenl barette de boro. De raad van beheer drei8id€ naEsaal af ta.tredenl
en de'Geneente koos oulturele eieten voot ziin gie1d.

De openingavoors tel l Lng vas
het YereenJ,gd Tooneel.

:
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Eet Vereenlgd Tooneel heeft.in.de beginjaren van Muele Sacrum een belangrlJke
roL gespeeld. Ntet alIeen oridat v/d fioop Eduard verkade, die direkreur fles van
dlt gezelschap, goed kende, maar ook omdat hij een groot voorstand.er was van
vaste gezelschappen. Deze gezelschappen bezaten n.1. hun eÍ'gen requisieten 6n
decorg. IIun spel, wae meestal ook van betere kwaliteÍt. De íncidenteel in Beern
optredende groepen beÉchouwden de provinoíe vàak d1s Lets echterlijks, tot
ongenoê8en van v/a Hoopr diê -het mèt o.g.. bet- Schouwtoneel flÍnk aan áe stok kreel
Sekende acteurs uit deze begintijd kijken ons uLt de prograrnmableden aanr
Ie jeugdlge Albert van Dalaum, de 18 Jarige Xo van Dijk, Kommer Kleyn,
Paul Euf, Johan Kaart, Sare Heybion, Ko Arnoldi, Eether de Boervan Rijk,
Frlts'van DÍJk, Hetty Seck en vele anderen.

stukken Ían Eerroan Eeyêrmans ( Eva Sonheur), somerset Mêugham (Eeeft conetence
en Arthur Schnltzler (Intermezzo) war€n zeer gellefd.

eelljk)

o

€dqaed Vep*ade.
rl{eeg rechtvaardig Ín ur oordeel over stuk en rchriJver en vertolkgre,
I'leee g'u} net uw epplaua. Zfjt BtJ tevrcden r t.B het uy buurnenl

(pro6.blad '28-29 ).
cealurende 4? it.o yaefln dc .ohouuburg bqlpoald !a ziJn alle
Nederlendse beroepegezelsghapp?n Ín ltu8ls Secguu

bekend?

Voor de oorlog wea ook Flltz Htrlch oct zlJn operctte gaz€lgchap JerrllJks eon
graag geziane
gezifne gaeto
gaet.
Ook de nuz ifkuJ,tvoeringen yaren lcglo. Dc !í8lr
!í8lnr.! Opere gaf eln'ruodel iultvoerlng.
Eet Utrecbts StedelÍJk 0rkest en ds Brrrleor. Ollagtvcrenlglng heÈbon
vergcheldene concerten in de lelrnrr Schouuburg gageven.
!íusis Sacrun rres ook van groot beleng vool dc leerrrgc verenlgingen.
De zaal rerd rcgelmatÍg verhuurd ran r Hct Eaaraaa llanncnloor, Creacendoq
ToonkunÊt, Zang en Vriendschap cn vgrl enderc vcrenl.glngen.
Tít 1917 serden er belanglijke vrrbogvln8sn ultgiêvoêrd. Dlt hleld vcrband nÊt dc
vestlgingi van het prinselijk De8r t. SocatdiJk.
Er werd een KonlnkllJke loge gebouud mct ultncenbere ztJvandenr het aantal
foyers verd vergroot en er kyan cen varplattebbro koepèl, dle tijdens nuz iak.ultvoerlngen voor eên betere rccoulttck zotgde.

:

_1r_

.
.

De oorlog bracht ook voor MuEÍ6 Secrum etilstand en verval. Op 4 okt. 1944
werd liÍu6 Ís Sacrun lngericht aIE regiEtlatie en infornatlebureau voor evacuóre.
De laatgte oorlogsnaanden hebbeu de Duitsers ln het gebouw gezetea, dagrne
hebben de Canadezen er hun feeeten gevierd.
Eínd 1945 zag d€ aohouwburg ê! gergltleêrd en troosteloos ult. De inrnlddela
J0 Jartge v/d Xoop en de voorzLtter ven Kenpon weten weer de wegen te vinden
on te heretellen wat vernleLd nas.

In de jaren r50 beglnt voor MuEÍE Sacrun het verval. De exploÍtatle zonder
subsidie Xs geen haalbare kaert meer. De vereniglngen kunnen de aen eon
uÍtvoêrÍng verbonden kosten niet meer opbrengen, en trekken weg.
De verenl.ging nl.at verder de energieke leiding van v/d Eoop.
Iní968 noeten de condensatoren vervengen vorden. Kosten Í1OO.OOO'- .
!e leidingen noeten vernLeurd woréen en de Gemeente Saarn hetpt niet.
MUBÍe Saoruo verpauperd. De Thonetetoelen lrerden gestolen, de ruiten ingegooid.
NooÍt nee! zel eÍ een echte echimnel op het toneel staan, zoala eene 1n een
opvoering van rrEet AdelearsJongtr. Integendeel, de schLnroelgtaat op de nuren,
en de restanten van êen Ín heel Nederland bekend theater worden ín 1976 opgeruLrnd.
trlisechlen zou het een goed ldee ziJn blj de reallsering ven het nÍeuwe
Culturele Centrurn op de 3rlnk, J v/d t{oop en zlJn beotuurl posthuun te eren
voor a1 het werk dat door hen werd verricht.
nen v/d Eoop zeal of e€n slnpele roaquette noet nogellJk ziJn, tenslotte ontvalgt
de Geneente DaarÍr nu we1 vernakelijkheidsbelagtlng.

J.Kruldenier.
Sronnent

r Toneel en werkelljkheid.
Krant: Jaarg artg t27 t/n rJ2,

B.Funnlngher
SaernEe

s Saarns Bloel en MusÍs Saorun, selzoen t26 t/n tJ2.
G€Eeetrte ArohÍef 3êa!a.
Prograromat
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J. ven der Eoop. oprl.chter van Musis Sacluo.
der goop ïeB êen êctief en werkzaano lld van vele Daarnse
varenlgingen, onder neer: 3êazns 31oel, Floraliar Yereniglng tot
DÍelenbeEoberning en het Saarne Mannenkoot.
De heer van

líaar het hier nu epeciaal orn gaat 16 |tMuÊ1s Sactrunrr, tn 1927 opgerlcht doo!
de nlet aflatende ijve! ên het voortdurend stlmulerea vên de heer
ven der Eoop.
fn 1904 rrerd dê heer van der goop dlrekteur van de Levengverzeksrl.nSoaatschappiJ Conservatrix. Slnds 1929 kunnen wiJ epreken ven de Saernge
Levensverzekeringsnaatschappij Conservatrlx, want Ln dat Jaar veetlgde de
heer ven der Eoop deze naatschappiJ in de vilLe Canton te 3aarn.
AanvankellJk bield de heer van alêr Eoop zich nÍet zo inteng bezig nethet
laarÍrs e 1even, aengezien zijn werk hern geheel in beslag nanr nêa!
la,ngzanerhand begon Baêrn te nelken, dat hij er ríeI was. niJ bogon 1n het
slaperige Saarn van die tlJd een gfeer te echeppenr raarÍn het nogellJk vea
de vLllabewonels aan te zetten tot het achenken van e€n EoE geldÉ voor de
oprlchtlng van een Concert- en llheatergebouw, Baarn lraardÍ8.
Ds eerst€ rintergeizoenen net abonnenentEvoorstelllngen vonden nog plaate
1n de aula vau h€t Saarns Lyceunr totdat hiJ een giroep êctÍeve iuvoners
van Saarn bereid vond zijn poging€n tot het bou[€n ven een nku].turee]. centruDrl
te ondersteunen en de verenlging rrMueLs Saonlml opgerlcht w€rdr yaarven dê
'hegr
ven der Eoop vooru itter neral.
0p 14 oktober 1927 w€rd MusÍE Saclunr gelegen in het Pekingpark, geopend.
25 Taat lang beeft de heer van der Eoop al ziJn aandacht en toerlJdlng
g€gev€n asn de kunst.
0n de heer van d.er Eoop te huldigen tÍJdens het 2!-Jarig begteEn ven
MuBIB Seorunr veld êên oonité opgericht t nêarin zitting haddent
de heer en m€vloul{ SrutêL de La Rivière- ven Seaden
de heer en mevrouu Cênkri€n-van Dorp

'

&evrouw À.M.L.van Kêdpea-Re8out
de hper en n€vlour{ lÍíil1euniêr-Voge1.
Dlt conÍté beeloot de heer van d.er Hoop eên tegeltableau aen te bleden,
te bevestigen ln de vestibule van het gebouw MuslE Sêclun tugeen twee reeds^
besteende tegeltabl.eaus, net een tekst, die opgesteld zou rorden ln overleg!
net de heer van der noop. De opdracht hiertoe werd gegeven aEn de
N.V. Kon.Delftse Àardewerkfabrlek irde Porceleyne Fl,eert.
Aangiezien nesr dan voldoende gelden hiervoor verzaneld werden door bet
oonJ.t6r.werd beeloten de overbLijvende gelden aan de haet van der Eoop te
overhendigen on dooÉ hero naa! eigen keus te beeteden ten bete ven lIusis georun.

-1ra.

0p 27 oktober -1952 vond de huldigin.S plaats-.
Mevróuw van Kempen-Re€tout r de vro[rí vàDrziJn in 1950 overleden naaste
nedêlrelker en vriend, sprak de jubilarÍs toe. Zii ving h-aar boespraak
aan'bet de volgende noorden :
,r, -...
rrofschoon wij weten, dierbare JubilariBr hoe wars 8ii ziit
van aLle eer en huldebe t uigingeir, zodra deze Ui 'pèreoon
gellden, is het,ons verkelijl< onhogótiik hèáen het 2!-jarig
bestaan van Musie Saèrun te gedenkên zonder ook U'hierin
te betrekken. "
I[a vele voorvallen van de af,gelopen 25 iaat igenehoreerdi te hebben' bood
Devrouw van Kempen de heer vên de! Hoop het tegeltableau aan' waarop
de volgendq tekst vernelè stond :
rrDê heer J;'vén der Hoop, oplichter en onvermoeid vo.orzitter van
Irtirs ii, SÉcrun'têr geleEenheid van het 25-jar.ig bestaan in grote
dankbaarheid door de leden aangeb od'en, 'l)21-19)2."

direkteur in die tijd van het Rotterdans Toneel , de heer Ko Arnoldi'
sprak vervolgens de.iubilaris toe na:rerrs vele Nederlandse Árliesten.

De

o
In zijn dankwoord zei de heer
van der lloop, dat hij hoopte
nog eni ie jaren in staet te
zijn de vereniging leiíin5 te
geven en haalde bierbii de
woorden van Cor Ruys aan:
'rik ben wel niet neer zo PiePt
naar Locir ook niet zo stok."
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Op d.€zo avotal hraoht het Rotterda,us lDoneel het Klaaalcke bl.tJapel
nDe líirekelrtddêrtr yqn de 17e e€urg€ Spaense tonegJ,achrÍJver topez de Yege t

ton ton€I€.

Ko ven DiJk venulde 4e boofdrol ea verdere rnedespelera en-sDeelEterr
naren o.a. !Ía,r Crol.sot, Ad Noy€nÊ, Andrea Donburg, FlentJa Sergbegg€ !
en Ellen de llbouelr.
Voo! all€ toehoordera, de zael ïas gebeel g€vuldr een heel plezlerl.ge evond.

Ealaas Le de rens va^n de heer van der Eoop on nog enige Jaren. voorzitter
te zlJn va,n da verenigiDg Mqsis saoarn, niet in verrulll.ng gegaen.
Reeda dda Jaar ne het JubJ.leuro overfeed de heer van der Eoop, 78 Jaar oud.
De roorclen aan het einde van zlJn levensverhaal, dat vergoheen ln de
Saarasobe Couraat val vrlJdag f auguatue 195J, klinken ona nu ve1 beel

yreng

b

de olen

r

t!íaarl êIs o?er veer 2l Jaar nlenand zlch de etiohter zel
herLnaeren; dan za1 MupÍa Seorum daar noei staan ell een
. helilraellagi gaa eon Danr êan vie ona dorp veel te danlea
beeft.n

N.

BlJva.nok.

