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De HistorLsctte Krj-ng nBaernen stelt zictr ten doel l..et
lbestuderen van eÍr belangstelllng krteken woor gesclrJ'edenis
ln het algemeen en vatl Baarn in het bijzonder.
Zl.j tracht dLt doel te bereíken door middel van het
organiseren van J.ezlngen, excursles, tentoonstellÍngen
èn het uitgewen van een eigen tiJdschrift.
Naast deze algemênê aktiviteiten bestaat de nogeliJkheld
toe tê treden tot de vo].€endê rterkgroêpen!
1. IÍerkgroep Orrdhe l.dkame r
Deze g?oêp ftoudt zich o.a. bezig met l..et betreer en
het ultbreiden wan de kollektie GemeênteliJke Oudheidkame?.

In1ichtingên: mevrouw J.M. v.d. Brink-van l{lJkvl1ett.
Prof. MeiJerslaan 10, Baarrr. Tel. OZl5420161 .

2. lerhcreeP-+:eEeelecie - (êB!P)

Inl-l-chtingetr ! mevrouw C. Emmelkamp-Brekelmans t
Gerard Doulaan 31, BaarÍr. Te1 . 021541267o..
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Secretaris
: de heer B. Braat, te]-, 0215,1-12523
Pennl.Írgloê e s t er r de ïreei D. v.d. Steeg, Talmalaan 39t
Baarn.
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Van dê rêdaktie

Jacqueline wan der lÍaals

'

De Amaliaschool

Beknopte geschiedenis va:n de eerste gaarngê
schoJ.en
De Jutianaschool
Dê DaEêskostschool
IríêdêdeJ-ingen
Programmê
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Het leven gaat door" Na êerr - voor ons land - bi.jzonder
mooie zonrer, na meestal- onbezorgde vakanties zijn we
allenlaa]. weer teruggekeerd naar de dingen van alledag.
Je gaat weer braaf naar je werk, je ploetert weer l.n het
huistr.ou{en, er ryordt weef vergaderd en de kínderen moeten
weer naa! school.
Schoo]-

o

Toen wij op een redaktiebij eenkoErs t daarover spraken,
ging er ineens een lj-chtjè bij ons branden. ïn een vorig
nuulmer van ÍrBaernetr hadden I'e veischj.llende scfrolen in
ons dorp genoernd. Daarop kwamen enkele reakties wan
lezers en zLet2 een idee werd geborent
A1s we eens onze scholen vat. nader gingen bekijken?
Het b].eek eên te moeilijke opgave te zLjtr, want Baarn
telt (en têlde vroeger ook a1) zoveel onderwij sinrichtingen, dat rde we1 gedwongen 'werden om een kêus te maken.
Uitel-ndê1i jk besloten we om drie sctrolen te bespreken en
wel de ar1eroudsten: een kleutersctrool - !-roeger bevaarsctrool- gel'eten - een lagel'e en een rriddelbare school.
Aan de hand Vàn verschj.llende gegevens en officiële
dokur:enten, maar vooral dankzij een grote troeweeltrel-d

fotoIs, ontstond het re].aas over de drj-e scltolen.
Er kÍramen veJ-e bijzonderheden aan l-Ie t ].ícht, die in de
doof ons samengestelde artikelên nadelrdordên besproken.
Mocht de beJ.angstel1ing voor dit onderwerp groot blijken
te zljn, dan kr:nnen liij j-n de toekomst welJ-ic}..t nog eêns
een duík nemen in tret sctroolverleden van Baarn.
De Historiscfrê Kring schenkt tenslotte alle aandacht aan
datgene wat de eclate Baa?naars na aan fret hart ligt.
o-o-o-o
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Aangeziear in d:.t nrrr:mêr van rrBaernèrr in verband met tret
nieuwe sctroo].jaar .E2,/83 dl.íe van Baarns oudste scholen
worden behandeldo \^ra;arondc'l: dê Daneskosischool ttEricatr,
J.eek het ons een €oecie gedactrte enige aandacht te besteden
aan de dichteres Jacquel ine van der 'I{aals, wan wie algelieen bekend j-s da'J r:; aan deze school les gegeven ïreeft.

.

OptinistiscíI sta r ttoll r^,e ons onderzoek in áe hoop via de
burgerlijke stànd c.,/entuele .'rog in leven zijnde oudleerl-l-ngen of wroegere !:ekenden iets over haar met name
Baarnse 1e-rensperiocie te ríeten te konen.
Helaas krnranen e,'e bcdrocen uit, want hoe langer we zochten
Ïroe meer r.re nerkl;en dat er cver l]aar persoonLijk lêvên
bijna niets bekbÍrd j-s..
Niet wooi nieirs .;rbÍd.t rij dan ook wel eens trde neest
bekende bnbekenêe d...ch-l;e-r'e srr genoerrd.
Bij de Baà::nse bur4:rlrjke
sNand stond ze nooit J.ngeschreven en vroegele bckenden h.ebben we niet kr.rnnen vinden,
zodat over haar Saarnr.e tjjd trelaas weinig te wertellen
vaLt, aL C,,)en we-1. i-nlie r-e vage ge-:'uchten de ronde.
Laten we ons p.l'rs-r beperkcrr tot vÍrststaande feiten.,
Jacqueline va rfer' !traa-Ls verC op Z5 ;uni 1868 te Den Haag.
geboren a]'s clochter v.1n de .i-ater beroemd geworden. natuurkrrndige ên Nobe1pr:i .ie win':aar P:'of . J.D. wan der 'I{aaLs.
Ze studeerdê gcschlêd.erri-s te 4.ns.berdarr, waa! ze ook op
29 apriI 1)22 ower :ea r1.
Ze was als lcrares 6Êsch:i.êdcnj.:r werkzaallr te Doorn en
B1oêmêndaal en 1..ber i1a.r--r. (-1.c rici:ool- voor Maatschappe].iJk
'I{êrk te Ans'r.er?ia"n.
Als dichteres ijero.-; 2:J - cc-:'I e:'.te bekendheid in
Protestants-Ch-.::sie1!. j1;: il:.:-ngen, 'r'anwege de door haar
gêsch?even en aertclride íje z3rlgez:., die veeJ.al. uit tret hoofd
ge1eerd en voorgedr: gc:e ire::dert .
Het gezangS iri43-d iê ';oekcns; brengen n:ogerr is van haaÍ
hand en gen-i-et noe' al-+i:!.jd et.:n g::ote bekendhej.d.
Door de be-"iegirrg varr l tiBO werd haar werk beinvloed en
gewaardeerd. Liltere ietterkr:ndigen trebben het nogalbekritiseerd, net n:ri:re cie dicbbe;: Maa.sxxan, die het oneerbiedig rr s cheurkal enderpo ëz ie t' noêmde. Dit za1 waarschijnlijk één van de redr;ren zijn waardoor haar J-etterkundig
ïêrk tegenwoord.lg nincler bekendtreid geniet.
Bekende gcdi.cliiejl van haar zijn:
- Het Geit ei,re i. t j e
- De Herders f1uit
- De Najaarslaan
- Anïrunc iatie "
De volgende gedich ;ênbunclel s verschenen wan traar hand:
19OO Verzen (onder pseudonien: rlna ex vocibrrs)
1909 l\-Íe'.1we Vêr'zen
1918 I;'is
1922 Laat s r.' 1-c -- :j êr..
In 19O7 versctreen l:r.a...r,:' "-ulotricrirafj.sche :'o!:xan: Noortje Ve1t,
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De Herdersfluit
Eens ging ik langs het loge

iet,

dat ruisen kan en anders niet,
toen Isngs rnijn pad een herder kwom,
die één van deze hohnen nom,
en die besnoeide en besneed,
en maakte tot zijn dienst gereed,

Door dit gekorven rielje, dat
als dood hU in zijn handen had,
die stetnmeloae stengel, zond
hij stroks de odem van zijn mond,

hij blies, zo zong het riet,
en, ols hij 7weeg, verstomde 't lied:
de zoete, pas ontwookte stem
bestond en leeJde slechrs door hem,
en als

Zo gaf ik gaarne wens en wil

in

's

Íleren hand en hield

nij

stil.

Zo dan, als door een rietenÍIuil,
bij zwijgend eigen stemgehid,
Cods odern door mij henen blies,
hoe grote v'insl bU kleen verlies!

TACQUELINE VAN DER
'VAALS

c-)

Dameskostschool Middenbosch
Schoolgebouw tegenwoordig

Muisjesfabriek.
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-5Bovendien sctrreef ze allerlei studies, o.a. oVeL. ê.'e
filosoof Kierkegaard.
In de Eeeste bloen1ezl-ngen rrordt gesproken over haar
zr.akkê gezoÍrdheid. Zo zort ze a.àí T.B.C. €eleden hebben
en hiêrmee rdorden ddn neestal ook haar melanchol.ie en.
traar verzoenl-ng met de dood verklaard die uit haar
gedichten 'sprekên.
Nu 'nog treffen we in |tde Psaimen en Gezangentt van de
Ned. Hêrv. Kerk de zi.nsnedè aarri rrDoor zwakkê gezondheid
verhindêrd tot praktische arbeidrr.

Dlt blljkt echter onjuist te ziJn.
Uit eéIr onderzoek door leerlíngen van l..et Myrtus College
te Ap'êldoorn ín 1977 komt naar voren dat JacqueLlne van
der l{aals oen goede gezondheid genoot. Ze deed }raar hê1e
leveÍr aan sport, o.a. aatr tennLssen en sandelen
Alieêir gedurende haar J-aatste levensjaren lras ze ernstig
ziek. Ze byërleed op J4-Jarigê teeftijd aan naagkanker.
I{at.nu te. dênkên o]'er haar levên tl-jdens baar Baarnse
periode? Noqh ín laet onderzoek ndê Hèrdersfluitrt vên dê ";
Ap€ldoaanÊB leerlingen, rroch in de bloemLezing trGebrokeri
Kleurenrr door Roel Houwl-ok 'trordt over deze tljd gesprokeíl
Het rvoJ.gende berust dan ook uitsluitend op hypotheaês en
vage. geruchten.
Het zou. nogelijk zijn dat Jacqu'eline varr der líaals, dJ-e
in .Doorn rderkz aaÊr vas, als lerares naai BaarÍr is gehaaltl
door b.aar \roê6ere dl-rec trl-c e ' merrr. Jas';. die Ln 1905
vanul.t Doorn naar ale Baarnse d,ame sÈostsbhool ktratr.
Vaan. ze gewoond l'eeft Í-s eeni raadselr' al noenen sorurige
mensen de Sophíalaan als nrogelijk woónadres. Dit zou
opgêmàakt kunnen i.orden uit 6én. van 'haar gedictrten, uaarin
een huig beschreven staat rnet zuC.len. Andèt'en noemen
EwÍjkshoevê atrs'een rirogelijke verbti j fpla,a.t s , aangezien
hierLn in dezeLfde tijd al1erleÍ ktrnstènaars gevestigd
rÍaren. Ook beschrijvingen in. haar' roman rrNoortje Veltlt
zouden in deze richting kunnen wiiiizen. Niets hiefvan kan
echter tot op hêden beuezên iorden.. Ifê. hopen echte:r dat
er misschie'rt onder de trouwe lezerb van rrBaernerl inensen
zijn diê ons trierover meer weten te werteJ.J-en.
Eventuêlê aanvu.llingen en opnerkl-ngen ziet de redaktie
:

dan ook mêt belangste].1inB tegenoet.

J. Kruidenièr.
Bronnen:
Gebroken Kleuren, R. Houwínk
De Herdersfluit (onderzoek l'eêrlJ.ngen Myrtus College,

ldoorn)
( 1 .6.1978)
Rotterdams Nieuwsblad ( 14. 1o. 19?8)
llrorrw ( 11 .6, 1977)
Leids Dagblaa (4.6. rglT)
Àpe

Utrechts Nieurdsblad
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Dê oudste Baarnse kl-eutersctrooL is zonder ta'l-Jfêl de
Amalia Kleuterschool aan de Schoolstraat.
Dêze sclrool werd l.n 18J! opgericht door Prinses Àmalia
waÍr Saksen-I{elrnar, de echtgenote van Prins Hendrlk, a]sprak men toen nog van bewaarschool op Christelijke grondslag.
Een bewaarschool uit die tijd is natuurlijk
in geen enket
opzicht te vêrgelijken met een huidige kleuterschool en
we willen in dÍt bestek het dan ook niet hebbên over de
enorme didaktische veranderlrlgen, die zich juist bl"j dit
sehooltype hebben . voorgedaan.
Ál is het ver.lêideIijk,
toch is het weinig zinvol on
aller1ei personeêlsleden die aan deze school gewerkt trebben
mêt naan te noêmen. Ue wif.len een uitzondering maken voor
enkel.e zeer bekende Lêidsters, die aan de ÁEaliaschoo].
werkzaam ziJn gerdeest, te vetên: mej. V1eming, merir. Huisman,
mêJ. Van Dissel, mej. Van Dijkhuizen en meï-r. Van Beer.
I{ê drukken hiêrblJ een foto af uit 1!18, tóen mevr. Huisman
er de scepteÍ' zwaaide
De school bestond toen uit 3 lokal"en, gesctreJ-den door een
I,LazeÍr arand, zodat mevr. Huigman alles goed kon overzien.
. Blj de aanvang van de school r s morgens werden dê deuren
tussên de drie 1okalen opengezet en deed mevr. HuJ.sman een
gebed voor de Ïrele sctrool. Daarna trad iedere leidster traar
ê'.gen klas .

J. Ktrridenier.
o-o-o-o
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Anallaschool 1918.
Rechts l,Ievr. EuiBroan.
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De oude 0orEprorÊg.

De

latere

0or6prorxg

vlak voor de sloop.
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-., EDN BEKNOPTE GDSCHIEDDNIS OVER DE ONT}JÏKKELING VAN DE
EERSTE BJIARNSD SCHOLEN

Volgens Pluim is er Ln 1593 a1 sprake van een èerste
Baarnse bchool. In oude aktên namê].ijk uordt gesproken
over eên kosterstruis met. lokaal en deZe school moet
gelègen hebben aan de huidige Stationsreg tegenower tret
tegenwooidige politiebureau.
In 1612 is dit gebouw afgebrand en hierna rrerd op dezelfdè
plaats een nieuw school-1okaal gebouwd.
Diverse s'cho olEre€ s ters , dl-ê tevenb koster, voorzanger ên
dàoilgiáver waren om zoiloende een karJ-g lnkomen te vergaren,
noeten aaí deze school trebben geverkt.
De bekendste schoolmeesters uLt deze tijd zijn waarschijnll-jk Jan de Zoet,e, dl-e in 1717 werd aangesteld en
Nicolaas Numair, die in 1778 werd benoemd. De laatste kwam
ult Naarden èn rdas gedurende J2 jaar als zodanig werkzaam.
In 1794 wêrd met geld, geschofiken door dp trier woonactrtige
rijke Amstèrdamsè koopman Reirrhard Schêrenbêrg, een. nl-euw
sctroolgebouw .gebouwd 1n de. Hoofdstraat
ReiÍihard Sclrérenber8 degd dit niet a]-I.een uit filantropische motieven, want de vrijgekonren gfond verd hem door,
deGemeêntegesctronken,zodat2Ljntul-nactrterz1Jn
rrHuize Pekingrr kon worden uitgebreid.
In 1829 ïordt Van Dapperen benoemd aan deze dorpsschool.
Door de groei van de Baarnse bevolking, ten gevolge van
de door Sctrerenbêrg: gevestigde tapl-jtfabrlek,
werd deze
school al gauw te klein èn verd daarom uitgebrei.d.
Van Dappêren moet nlet a11een een goed Leermeestêr zl-jn
geweest, hij was \daarschijnlLJk ook een goed zakenman,
want hiJ wist het voor elkaar te krijgen binnen hetzelfde
gebouar voor eigen rekening e.en Franse schoo]. met koetschool
te beginnen voor dê beter gesltrreerden.
fn 184 1 krij6t Van Dapperen ze1fs.pêrsonêelsuitbreliling
en uorden 2 hulponderwij zêis bgnoemd.
In 1859 lrordt de heer Van Oostveen aangesteld. De school
wordt te klein en Lí 1872 wordt een nieuwe openbare sclrool
gebouríd aan de Eemnesserweg. In 1909 wordt deue sctrool
Prinseê Ju1ianaschooL genoerEd ên deze schoo]- bestaat nog
steeds onder dezelfde naan, al is het thans een sehool
woor M.A.V.O.
Wat de verdere ontw1kkelj-ng van de Franse scl..ooL betrêft,
deze school werd ovêrgênomen door de ïreer De Konlng en in
1862 verhuisde men naar de hoek Eemnes serweg/Sparrenlaan
( ttrans Acacial.aan), waar de nOorsprongrt verd gewestlgd.
Het was een ruim vooÍrtruj- s met een school êr tegenaan.
Na de aanleg van de spoorlijn in 18f4 steeg het Baárnse
inwonertal drastisctr en aangezien er daardoor behoefte
kwam aan een school voor voortgezet onderl'ijs, besloot de
Gemeente de rrOorsprongrr te kopên. Ir| 1907 werd op deze
pIaats voor t 28.)9Or-- een U.L.O.-school gebouwd, bestaande
uit 2 werdiepingen en 8 lokalen. Hoofd ïerd de treer Marís
ên dê school behield deze].fde naam.
In de Jarên r60 werd de troorsprongrr afgebroken en de
U.L.O. -leerl-ingen verhuisdên naar de gerenoveerde Prinses
Ju].iaÍraschool.

J. Kruidenier.
O-O-O-o

Qu
I'

-8Dg JULIANÀSCHOOL
De eerste..steênlêgging geschieddê op 13 naart 18f2, toen
de heer J. van Oostveen Hoofd van deze sctrool was.
Met ingang van 'l januari l9O1 gl-ng de heer Van Oostveen
llet pensloen om opgevoLgcl te worden door de heer J. Schirtkol.
Daar dezê sctrool, ondanks de uitbreiding met twee lokalen,

overbevolkt lras, verd in 19O4 de llestersctrool gebouwd,
waar de heer T..Pluim Hoofd werd.
De treer J. Schinke1 nam in 1!J1 ontsl.ag en aangezien het
aantal 1eerlingen aan de I{estersctroo]. gering rras, Trerd
besloten deze school in 1931 op te treffen en trêt toenmal1ge
Hoofd, de heer J. Volrter, die in 1)2) de heer P].ul-o wag
opgevolgd, tot Hoofd te benoetaen.
De Prlnses Jul-j-anaschool moest in de bezettingstijd
hêar
naam verLiezen. Dit r{e?d door de bezetters geëist.
Over de Ljzêren letters werd een bord gehangen met het
opEchrift! oOpenbare School no. 1rr.
DadellJk na de bev-ri j dl-ng werd de naam van deze sctrool
natuurlijk l-n ere trers te 1d.
De teruggang van het aantal leerJ"ingen was er de oorzaak
van, dat l.n 1940 de toeruralige oudheidkamer in é6n der
bovenlokalèn van de school werd. ondergebracht, waar zlJ
bleêf tot l-n naart 1942.
Toen het.lyceun ontrrrimd werd door de bezetters, wêrd een
gedeelte l..ierwan naar dc Julianêsctrool overgêheveld.
Verder treeft deze schoo]. in de geschl.edenis van Baarn
steeds eên be].an€rijke rol gespeeld. Niet a]-leert in de
bezettingetijd
en gedurende de mobilisatie in 191+0, maar
al eerder In 1916 tj.jdens de berrrchte watersnood.
Toen werden diverse gezinnen in het gymnastieklokaal
gêhuLavest.
Verder wiLlen wê nog wijzên op de l-n Baarlr zo bekendo
Floral ia- t èntoons tellingen, die er jaarlijks
werden gêhouden.
bleef het leerlingental teruggaan en
Na dê bêzettíngstijd
werd de lagere schoo]. van de lrOorsprongn overgebracht naar
de Julianaschool om later plaats tê maken voor de huldj.gle

M.A.V.O.

J. Kruidênier.
o-o-o-o
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De Juliaaaschool.
Soven net rneegter Oostveen in | 891.
0nder net neester Euisman{ ln 1910.
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Toen ikr. treel J-ang geleden, op l{iddenbosch belandde na de
lagerê school met.goed fatsoen te hebben doorlopene wist
1k ín. de werste verte niet, dat dit een zêer eerbiedwaardJ.ge,
oude instelling
in Baarn $as.
De dliectrice,
mejuffrouw C.M.A. van den Berg sprak
g(aa€:,.,over haar middelbare school voor rneis jes.
Het predikaat ri damesrr, later veraÍrderd.in $ jongedaDestr,
rtae rxiet neer gewild in het e€rste kwartaal van de

twintigste eeuw.
Of dê .vÍ'ouwenernancipatie daar iets m€e Te makenrrhad ?.
De strijdsters van l..et eerste uur vonden rrdamê kenneJ.iJk
een vl'es woord.

Ook de eerste wereldoorlog droeg. een steehtJe bj-j tot de
veranderende positie van de vroulr, getuige o.a. bet boek
van Rebecca l[est, rr Lady into l{omein rr geheton.
De leerlingen Van Middenbosctr bekodmerden zl.ch totaall hiét
om de positie, wan.de vrouw.
Zij wonden de sctrool p:Leizierig of vervelenC, al naar ge.laíg
hun natuuri dê spalt tuesenrr dag'rneisjestr en n kostkippen n
;

o

bleef altj-jd bestaan, hoezeer ook ].atere d:lrectrices
deze afstand trachtten te overbruggen.
Maar de historie wan de sctrool ?, N1êmand die daar ooit
bij stLlstond.
Je leefde in het nà; wat deed het verleden ertoe?.
Het eigenaardige feit deed zl-ch voor dat er in de l..ele
school geen enkele afbeeldj-n€a vàn. de voorgaande bettuizing
te winden was .
En toch hacl al iemand in 1839 de moed 8êtooad om bd.J de
gemeenteraad van Baarn aan te kloppen t... -,'ergrrnning te
vragen orr een Darresko st school te openen j-n ons dorp.
Het lfas mejuffrouw I[.C.H. Hoogeveen.
De raad stemde genadig].ijk toe en vlJf jaar lang voedde
juffrouw ï{oogêvêen haar pupillen op.
Hoe tret lesrooster er uj-t zag, hoe de k].assen waren ingedeeld,
daarover zwijgt de hi-storie.
Uel is bekend, dat zij het instituut in 1844 overdeed
aan colLega Feisseiro.
Die trouwde, zêtte nog korte tijd haa? werk voort, ntaar
toên zl,j iÍ 1845 Baarn verliet werd de school op8ehewen.
No6:.geen twintJ-g jaar later trok er weer iernand aan de
bel bJ- j de gemeente
Deze keer was het een Juffrouw Broutrer uit Goudar. dle
kennel.l-Jk brood zag ín een damesschool hj-er ter plaatse.
Ook ditntaal wil-ligde cle raad het vêrzoek in.
Mên g1ng zelfs verderl de gerneente koctrt de vil1a
l-and- en zeezígt, gel-egen tussen zandvoort ( thans Zandvoortweg ) en Dalweg, verbouwde llet pandr zodat er êen
scl.ool. aan vast kwar:l te zitten ên vertruurdê tret gehêe1 aan
de ondernemende dame uit Gouda.
Natrrur1tJk,aoegt,errec1arne8êmaaktr*ordenvoofhaaf
onderwi J sinri-chting.
Waaron zij opteerde voor de Opregte Haarlemsclre Courant
zal.rÍe]., eltfjd een getreim b].ijwen tnaar tret. l-s een felt, '
dat daarin op DJ-nsdag 19 juli 1864 een. annonce .werscheen, ' '
plechtig in het frans gesteldr
.
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PENSTONNAT DE DDMOISELLES
à Baarn, prov. d t Utrecht

Madl1e A.M.M. Brourer a l rtronneur drannoncer qurelle
vlent drouvrj-r une maison dr education à Baarn. En
exprimant sa gratitude envers les farnil].es qul lui ont

prodiqué leur estime et confiance lors de son séjour à
Woerdên, e].le se flatte que 1a chaïrnante situation de sa
ríaison, joint aux autres awantages, Lui assureront uÍle
d5-stinction, que tous 1es efforts tendront à justifier.
Pour 1es conditions etc. on est prié de s r adresser à
monsieur Bredius, ex-bourgemaitre à lrloerden, à monsieur
Laaíi. bourgemaitre à Baarn et 1a directrice,
A.M.M.Brouwer.
Dat loog er drrs niet om.
Met de recommarrdatie van twee burgeneeste?s kon je zotn
flonderd jaar gelêden een ei-nd uit de voeten komen.
We1 is het vreemd dai de directrice
h.aar eigen adres nLet
wêrme]-dt, everrml-n a].s de naam varl dê schools E?j-ca.
rr hacl succês en na een reeks jaren,
De GouC,r'r ê rr institutrl-ce
geheel gevijd aan de opvoeding van haar rr demoiselles rr
kon zj-j het 1'oer overdragen aan een ander.
Dat was rrermoedelijk juffrourr Steringa Kuyper.
De opwoJ-ging van di-rectrices gl-ng vrij snel.
De dames Cramer zwaaiden er de scepter tot het
allereerste begin van de nieuwe eeuw.
Zij werden opgevolgd door de dames Mongers.
Deze zusters waren blijkbaar na drie jaar in Baarn
uitgelteken ondanks het feit, dat twee belangrijkê figuren,
de dochters van Fresideni Steyn van de Oranje Vrijstaat,
na de transvaal-ó orlog hier enige tj-jd in pensionaat verbleven.
In 1905 krran de wel}..aast lêgendarÍsche juffrouw Jas aan
de beurt.
Zij scheen grote invloed op haar pupillen uit te oefeneni
kende haar vak door en door want zij had a1 eerder een
schooJ- onder baar' troede gehad, Middenbosch in Doorn.
Zij schroomde niet om het oude Ericà om te dopen in .....
Mi-ddenbo s ch .
Ofschoon oud ?.
Hêt oorspronkelijke instituut was an 19O1 velvangelt :1 .i-r r L
gloednieuwe, hypennoderne vil1a met aristocratische allure,
compleet net torentjê, veranda en serre.
Toch b1eek dit fraaj-e gebouw niet geheel aan de vervactrtirgen
te voldoen om dat de toeloop van dagleêrlingen steeds
groter rrêrd.
Na veel denharerk werd besloten, een stuk van de grote tuin
op te offeren oL'r daar een schoolgebouw neer te zetten.
Dat gebeurde it 19c.6 "
Mên krijgt
over het algemeen een beiere kijk op cle dingen
a1s je er wat bijzondertredên van kan vertellen.
Helaas is er kennelijk nooit iets opgeschreven of
doorgegeven betrcffende tret we1 en wee van de schooJ. .
Mijn moeclêf sprak we1 eens over l.aar schooljaren op Erlcadat moet bijna honderd jaar geleden zijn- en ik b.erinner
me, dat zij vertelCe, dat de leerlingen vaÍl juffrouw
Stêringa .Iíuype r elke week een vreemde taal moesten spreken:
frans, duits of engels
Ook onderllng rnoest men in de van te voren aangegeven
taal converseren.
Werd Je betrapt a1s je Nederlands sprak, dan volgde er straf.

e
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Da,neskostêcbool Middenbosch na 1907.
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In de trintigste
eeuw werd dé toon gaandeveg losser.
I{el was de opvolgster van juffrouw Jas een verre van
gemakkelijke tante "
juffrourd meer ) c.M.A. van den Berg';
Het r.,as mevrorn,' ( Àu"n
een figuur Cie alon oltzag Ínboezqtr4e, naar die in het
gêr'-one doen alt-e:iwi:.endeJ-i jkst was.
Zij regeerde net strenge hand maar kon, als een leerlinge
iets op haar kerfstok }.ad en .zich noest rnelden in de
kamer van dc directricé,
zuchtend traar lorgnetje met
halve glazen afzetten, een t ràan wegvegen en klagend
zeggetr:'rr l4aar wijfje,
araaron heb je dat gedaanrr.
Die tranen bleken achteraf geen uiting van gevoeJ. te zljn
Eaar een maÍtkerlent aan de traanbuizen zoals ze in een
openhartige bui vertelde.
Zij was zeer frots op haar school- en baar staf; feilloos
wist ze traar leraressencorps te kiezen.
Een enkele man drong soIlis door a16 lerÊari dat veroorzaakte
eteedè enige opïl-nding bij de meisjesschare.
Meestal l.ielc1 zoIn leraar het niet lang uit.
De eni6e man, di.e de scli.ooJ. door clê jaren trourÍ bleef was
de concl-êrge wan der Kanp.
In zijn roocl en ldit gestreepte hul-sknechtenj asj e, rret een
soort sc!.J-pperspet op, had hlj het na schoolt1jd woor
het zeggên. En dat deed hij ndan ook.
Al1e Jongejuffrouwen siCderden voor her:.
De lereressen blevên ook en wisten haar ênthousiasme
voor historie, literatuur
en kuns tge sctriedeni s over
te brengên op de lang niet aLtj-jd volgzame leerllngen.
e t Zaterdags was het laatste
uur gêwiJd aan koorzang.
Dê hê.l-e sctroolgemeente stond 1n cle gymnastiêkzaal om
de piano geschaard en oncler lei.ding van nevrouw Smit uit
Amersfoort werden er cle fraaiste liecleren ingestudeerd
van Dalcroze,Catharioe van Renes en -treeL nodern Henri Zagïijn.
NDg tterinrrêr ik nij rJc dag dat de directrice
trots de klas
blnnenkwam en fier verkoÍrdj-gde, dat bij koninklijk
besluit'
ttrans ook meisjesscholen bevoegd taren oIn eindexamens af
te nemen zodat de weg naar de uniwersíteit vrlj kwam
voor dê vrouw.
Zij wertelóe êr niet bij, dat haar elgen instituut niet
meêr tdas dan een rr bi j zonclere school rr , die nie t onde? de
nieuwe regeling vie]-.
Ondertussen taande de glorie van Middenbosctr zoetjesaan.
Tijdens dê jaren van de eerste h'êreldoorlog konden jongemel-sjes trun opwoeclirr€ niet zoaJ.s gebruikelijk wo.Ltooien
in het buitenland.
Sctrolen als Middenbosch prof1teer'1en hiervan.
Het waren vaak doctrters van dlplor::aten en riinisters,
burgemeesters en bankiers.
Maar toen na 1918 de grenzen weer rre?dên opêngesteld
verdrdenên de Jongedoohters uit gegoede kringen opnieuw
r.raar internaten in Zwitserland of een Finishj-n8 school
in Engeland.
Korte tijd was er nog aanvoeÍ van kinderen van de
zogenaan:lde n nieuwe rijken rr, maar ook clie werden al gauv
naar FraÍtkrijk of Zwitserland geëxporteercl on te leren hoe
Je asperges nroêst eten of een nenu van acht gangan
saErenÊ te11en.
Ook de dagschool kreeg een knauw ondat het Baarnsch
Lycer.rm werd geopend.

-taz Mel'rouw wan den Berg zag het niet meer zitten,
Engel-se lerarês, niss Vermeer vel.

naar

de

ZLj ÍLam de hel.e zaak over en ging met laaiend enth.ousiasne
over tot algetrele renovatíe
Voortaan hoefden de ].eer1ingen geen sctrorten rleer te
dragen, er kvarxen cenboekey- en een korfbalclub, de
directricezelf ging rilec rr'renmerr in de Eem.
Niet a1le lêe?kràchten nanerr de vernieuwingen goed op.
Er deden zich nogal eens nutatj.es voorrltetgeen het
onderricht niet ten goede kwarr.
Nog enige jaren bleef het tobbeni er T,raren op het làatst
rr'og geen dêrt1g leerlingen meer.
En toen viel de slags Middenbosch werd gesloten.
De rest wan de historie is waarschijnliJk bekend.
De fraaie vil1a werd ín 1926 afgebroken; de drAulÍris de
Bourouill-1aan wormde voortaan een doorgang van Dalweg
naar de Zandvoortweg.
Hêt schoolgebouw bestaat nog steed.s a].s .....muisjêsfabriek.
Van neisjesscfrool, tot muisjesfabrieka
êen zoete herinnêring en een zoet heden.

nevr' E'
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MEDEDELINGEN

Hieronder voegen we enkele comecties, n.a.v. het artike]over pension Uilmans Ín de zesde jaargang nr. 2_ jr:ní 1!g2
door merEouw de Bruyn.
P.

Het Logemênt Groeneveld 1B8r- 1g9A
Onderschrift weggevallen van de groepsfoto:
Familie l{ilmans met hotel- eí pensiongasten.
Op de achtergrond de theekoepei uit dàr Ferdinand Huyckí.
2. en
3. aÍt de viJ.Í.rt
1'l

4.

eme.lk

p.12

5. cat'é re.taufaet
pensi-^, : Ílmans
6, sêc t1ê r-

1492- 1944

den

8. tte er
9. rraranda

10. en

11. staande en gelegen

te Baarn in het AEaliapark aan de
Amalialaan getêekend c Z4 biJ het kadaster der
gemeente Baarn bekend onder sectie B nomner drieduizeÍrd zeven tronderd drie en tactr.big / 37g3 /, ei
als groot veertien aren, zês en tachiig centlaren enz.
p.13
12, enz o ovo ort s
.13.
gênoenden
14a ten overs taan
1llb Arrers fo ort
15. vo l genden

16. Po 1l one s
17. êrr een gedeelte van noEruer3?35 zoaLs op
is afgebakend
18a Dec enber
18b Deceuber

hêt terrein

19. c 74 sectte B nr. ffSl
20. beerputten

Ondersctrrift,i,r.eclanekaart van Hotel GroeÍreveld

Hote].houder L.Wilmans.
p.14
21. konden veroorloven
22. karweit j es

23. de fanilie Wl-lmans
. Itril-]" enina
2J. N.Oldenbooro
p.16
26. van gu1den
27. stukje weggewallen:
De villa heêft dus a1s pension dienst gedaan van
tot 1944.
24

1892

Hêt pension vêrd gedreven door het echtpaar .Wilmans
en de op een na oudste dochtêr Elisabeth A]-ida.
fn de zonrer als alle karters bezet waren trul_ sde het
gêzin Wilmans in de aanbouw en Inen sliep op zolder.
Daar waren kamertjês met bedsteden.
In één daarvan is nog een bedstede aanwezlg.

-td+ In de l:erfst of ook met oud-en nieuw-Jaar kwam de jongste
docl..ter met haar man en kinderen we1eens logeren.
28. twee zinnen in volg:orde verwisseLd
29. Begemann
Opmerkfurg n.a.v. briefkaart i Amalialaant
De lnan bij de kar met manden l.s groenteboer van de Vuurst.
De man met de bolhoed Ls Nagel, hij rangschíkt ztjn
bloemen in een lage mand.
HJ.J kocht zê biJ Kuyêr en verkocht ze in het vlllapark.
H:tJ voonde l-n de Hanensteeg, later Ellsabethstee8, nu
Goudenre gens traat
mewr. de Brulm.

o

-tB.MEDDDELINGEN

Regeren is vooriï'Ézien t
Aangezien de redactie in '.1n to.kor"t d.e volgende themar s
aan de orde rqil ste1len, verzoeken wj_j nu reeds
ieder
dle trieraan een bijdrage kan leveren, contact opeen
te
nemen
Íoet de r'êdactie.
Ook reacties naar aan1eiding van dit n schoolnunner n ziJn
van trarte welkorn.
Het betreft de volgend.e the4ai s:
1

Baarn tljdens de mobilisatiê.

2, ' Evacuatie tljdens de tweede wereLdoorlog.
).. De Oos terhei.
4, Zandvoo?de.
Ook verzoeken om bepaalde ondèmerpen kunnen bJ.J de
redact j-e vgTq.en i.ngediend.

RUILBDURS

de oproep van de. redactie om via Baerne tot ru11en te
is tot op tredèn ni.et gereageerd.
Ior-"lt
Reaktl-es zien. we
Op

i3aarne togorOot..,i

-"o
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Iloensdag Dê archeologische werkgroep dËgalr{gêo!.t eên avond
ovêr pijpen en pijpêkoppenr. -: . .-... en door onze
3 nov.
.
plaatsgenoot,
8 uur
de heer J.P. Br.: .l :r-ink.
'De heer Brinkerink bezit enJ'ge duizenden pi.jpgkoppen, ïaa?uit hij een selectie zal meebrèngén.
. Daar verwacht Ícag worden, dat buiten de ïerkgroep
ook andêren belangstelll-ng zullen hebben, is
Ledereen van harte welkon.
Plaat s
Kennedy-mavo Kerkstraat 28
Donderdag Dia-avond door ons lid, de heer C van der Steeg.
18 nov.
De lreer van dér Steeg bezit eeri enornre collectLe diars
8 uur
van Baa?n en omstreken, waaruit hij eon Lnteres- '
sante collectle zal samenstellen.
De tongen zullen zeker loskoEen bij h€t trerkennen
van vele BaarÍrse beelden uit vervlogen tJ.jden.
Pl aat s
Het Trefpunt bl-j de Nicolaaskér\ l&,íberE&t 17.
Donderdag Ver€uld-avondj e o.1.v. mevrourr G.::.:-. Astro2 dec.
van Has se IË
Vori.g jaar ging dit traditioneel geuordrrn .- avondje níêt door vegens tê nêirrig belangstelling.
Dat w1J. zeggerr .... actrteraf bleek, dat verschillende mensen nog hadclen wílLen' dêelnemen,
maar, te laat 'waren nêt hirn opgave.
En opgawe vooraf 1.s!'bes'li'st noodzakellJk i.v.E.
het bestêllen van het nodige materiaal ,
wáaronder de soecl-ale specrrlaaÉpoppen.
Ooser e:r
voor 10 !ov.!bci!. ! | t bi j de heer Braat, teL.'t2J2J
of merrrouw G.H. Grootendorst, te1 . 13133.
Plaat s
Onze kelderrul-mte onder tret gemeentehuls.
Januari
?ot onze \Eerrgde is Dr. J.G.N. Renaud bêreid
gêvonden een lezing voor ons te trouden over
1983
de late middeleeuwen.
U kunt een bl.jzonder boeiende Lezing vervachtenq
rdaarbij het dageliJks J.evên en verken van de
mens uit die tijd centraal. staat.
Verdere bijzonderheden J-n ons voJ,gende

Fêbruari
1983

nummer.

Op veJ-er vêrzoek wederom een filmawond.
Het betreft re].isrraar reeds eerder wertoondè
fl"lms, maar.... er rraren steeds meer líeÍftebbers
dan plaatsen.
Ook over deze avond verdere biJzonderheden i-n
ons volgend nunrmer.

a
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HIII S}.ÍERI(EN VAN VRODGERD BAÁRNAARS

Onder huis- en hofmerken verstaa-rr rare mêrktekens, die oudti jds
als ei8endomsberÍi j s werden aangebrach.t op b.v. boerderijen en
gevelstenen. In wee]- oude kerken ku.r}nen l're ze nL nog vinden op
grafz erken.
lloe$rel- huismerken na de middeleeurven meer en meer in onbruik
geraakten, zíjn ze nog lang nadien ter verva.rrging van een trald-

tekening - vooral door diegenen, diê de schrijfkunst niet
macbtig warerr - gebruikt.
Ook in BaarÍr was dj-t in de 18e eeurr nog het geval-. In ons gemeente-archiêf vindên we zo tussen 17OO en lfJS diverse va-rr
deze merken, waarvan U een overzicht op de nawolgende bladziJden aantreft.
Zotn huismerk vererfde destijds van vadèr op de oudste zoorr,
de oudste kJ-einzoon, de oudste achterkl_einzoon erLz., terwijl
de andere zonen hieraa.ll een eigen teken toevoegden. Een d.uidelijk woorbeel-d daarvan vinden we in de 1,trird<l- er prins encvcl-opedie:

N
N
N +\

1t-

s

tamvadêr

oudste zoon
a- oudste kleinzoon
4= tveede kl-einzoon
zooÍr vaÍj- oudste hl-einzoon
Á\
?l driê zoons van de tweede
8) kleJ-nzoon, van links naar
rechts aflopendè leeftijd

+\ ht 6 E'NN
I
7f

Verwantschap is dus herkenbaar, zij het, dat in familIes, d.ie
geslachtenlang we1-e zorren voortbractrten, de tekens op d.e d.uur
weJ- ingewikkel-d moesten woxderr. van simpelvreg reen kruisje
zettenf a1s je niet kon schrijven i_s dus niet altijd sprake.
Of die vererwing in de l-Be eeuw echter nog ín alle geval1en
opging, val-t te betr.ri-jfe1en. In ons ovêrzicht zien we in el_k
geval enlcele heel- simpele krrrisjes, die d.oor versctrillende
pêrsonen (die zeker niet tot één gázin behoorden) r,rerden gezet.
Het spreekt vanzel-f , dat we die kruisjes (+ en x) niet zonder
meer tot ].ui.smerk mogen bestempêlen.
Hetzel-fde geJ-dt in rrezen voor diegenen, dj-e huí initj-al-en
pJ-aatsten in de vorm van 6én of meer' drrrkletters.
Niettemj-n kan het interessant zí jtt - zêker voor diegenen,
die Baarnse voorouders trebben - een en ander eens nad.er te
b

eki jken.
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