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De Historische

rrBaernert

Kring
stelt zich ten doel het
bestuderen wan en bel-angstel1lng krdêken voor gesclrl.edenls
l.n het a1gemeerl en van Baarn 1Ír het biJzonder.
ZIJ tfacht dit doel te bereiken door middêl wan het
organJ.oeten wan J"ezingen, excuÍ'sies, t ent oons tel llnger:'
en l..êt uitgewen van een e1-gen tij dschrlft .
Naast deze algemene aktiwl-telten bestaat de mogelijkheLd
toe te treden tot de voLgende werkgroepen!
1. Iíêrkgroep Oudtreldkamer
Deze groep houdt zich o.a. bezl'g met het beheer en
trêt ultbrêl,dên van de koJ-t"êktj.e Gemeentelijke Oudheidkamer.

Inlichtingen! J.M. v.d. Brink-van lÍijkvLiet,
Prof. MeJ-jerslaan 10, Baarn.
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ïnlichtingen: C. Emnelkamp-Brekel-mans,
Gerard Dou1aan 31 , BaarrL.
TeL" O21J4 - 1267|o^.
O-O-O-O

PecellJE: -Pss!ss-y3e- 9e-cssgsislgs'
Voorzitter
: G.ï1. Grootendorst-Doornekamp
Secr'e

tari

s

: B. Braat, teL, O21J4 -

12523

Peruírlngmeester : E. w.d" Stêeg, Talma1aan 99r Baarn.
O-O-O-O

I

H€t lidmaatsctrap varr de Hl.storische Kring trBaerÍre n bedraagt:
Í 35r-- per jaar per gezlÍr
Í 25r-- per jaar voor een gewoon J.id
Í 12r 50 per jaar voo! een JeugdlLd (t4 t/n 18 Jaar)
Postadres van dê wereniging: postbus 326, 3740 ÁH Baarn.
Bankrekenin€nummel' z 3c .47.2A.292 t.n.v. H.K. rBaerreert
Postgironummer | 4192133 t.n.v. H.K. rtBaerroeti.
o-o-o-o

58

t

-2INHOUD
Van de redaktie

mobl.].isatietijd en de eerste meidagen in Baarn
Ml.Jn herinneringên aart de mobilisatie I
MJ.Jn herinnerlngen aan de mobilisatle fI
Hl.storischê markt
Lêdental- de 150 gepasseerd
Register van ve?schenen jáargangen van nBaerÍterr
De

)

fngez onden

Baarnse uitdrukkingen of faml-1ie-gezegden?
Programma
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NIEI]IÍE AANI{INSTEN VAN DD

OUDIIEIDKA.I{ER

- 3 werschi1].ende P.T.T. -tassen
- dLwerse boeken
- leren messêrrkokêr voor een sLagersmes
- enige prenten aangekocfrt
- JubileumbordJ e van Ïret Leger cles Heils
- film wan het Rode Kruis
- vaandel ul-t 1895 van PatrimoniuJn
- tozet en lint wan tret paard op de Brink
- 2 kanten mutsen
- een bak waaruit v-roeger ijs werd verkocht
:
- een knoperÈraakj e voor schoenen
- een aantal fotors van oud Baarn.
Dit is maar een gedeelte wan hetgeen de Laatste maandên
b:LJ ons is binnengekomen. Als u J.ets te verkopen of .iets
lreg te gewen treeft, dan trouden wiJ ons gaarne aanbewolen
O-O-O-O
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staat dit keer bijna geheel in het tekerr
van de mobilisatl-etl-J d l-n Baarr en van de eerste mêidag-en
wan lplrO altrier. Het leek ons goêd enkeLe trerinneringen
wan wat oudere Baarnaafs aan deze tijd op te tekenen,
zod4t- ze ook woor het ]nages]"actrt bewaard zul]-en blijven.
Opnêrke1ijk daarblj was, hoê weinig mensen nog iets af,wisten warr deze moblllsatl"êa en evacuatletijd.
IÍaar.schi jnl-i jk is de l'erirrneríng aan deze wrij korte
perLode in huÍt bestaan .later. wgrdrongen door de veê1
J-angere en afschuwèlJ-jker bezettÍngstJ-jd.
Toch hebben we gel'ukkig weer dlverse metlsen berêid gevonden ons te heipen door middel wan hun mondelLnge of
sch?ifte11 jkê verslaggevl.ng.
Ul.j danken in di.t verband mêt name de dames llolm en Koops
en de heer De RuJ.g voor h.un enttrousiaste bijdrage en hrrn
gastwrljheJ-d. Ook onze geregelde inzendster, mevrouri
J. Beeke, d?oêg weer traar 'eteent je bi j .
GeLukkig dat er zoveeL leden en niet-ledên zijnr die ons'
rrBaernert zorn warm b.art toedragen.
Zonder hun hulp zou dit rrutnmer dan trok niet tot stand

hebben kunnen komen.

o-o-o-o
DE MOBILISA"IETIJD EN DE EERSTE MEIDAGEN

IN

BÁARN

Drí.e dagen voo? hêt ul-tbreken wan de Tweede l{erel.doorJ-og
kondlgde men op 28 augrrstus 1939 ín Nederland dê moblllsatle aan. Omdat tret Nederlandse leger gedurende tientallen Jaren sterk vas verwaarloosd en de troepensterkte
slechts uit 10 divisies bestond, rdas Ïret te z!Íak' ob orrs
Ïrele land te i:esctrermen. Daafom besLoot men aanvankeLiik
slechts de aloude rrVesting Hollandrr te werded5.gen.
Hiormee werd het gebied bedoeld dat achtêr de NieurÍe
Ho1landse lfaterLl-n1ê, het Hollands Diep en h.et Haringwliet 1ag, derhalve de belde prowincies Noord- en ZuidHolland en het westelijk deel van de provincle Utrecht.
De Nieuwe Hol]-andse lfaterlinie liep wanaf bet rJssêlmeer
richtl.ng Loosdrechtse pLassen, voLgde dan de oostrand
van de stad Utrecht en ging verder wl-a Jutphaaa en Leerdam
naar Gorinctrem. Deze linie Lad door zíJn uitgebreJ.de
Lnundatles rrde westing Hol,landn altijd besctrermd, maar ïrad
In 1939 hêt nadeeL dat grote steden als Amsterdam en Utrecht
onder direkt bereik van vijandelijk artillerLewuur zouden
komen te llggen. Mêdê omdat de water1Ínie sterk Vê!3Ítê&!loosd was en de camouflage er"van probJ-emen gaf, koos men
u1teindeLLjk na veêl- gêtlarrerÍar voor de vat bete? onderhouden Grebbe].inle .

qo

-4lflê over de Grebbelinie spreekt, derrkt ogenblikkelLJk
aan de Grebbeberg, maar men weêt meestal niet dat ook de
Eem, dus Baarn, een onderdeel van deze linie vormde.
De GrebbelinLe was een reeds door Menno van Coehoorn
(t64t - 1?O4 ) ontworlren vêidêdigingsLl-Jn, die wanaf l.et
IJsgê1Eeêlc, via dê oostrand wan Amersfoort over Veenetrdaêl
naar de Grebbeberg bij Rhenen 11êp. De linie wónd traar
woortzettlng in de Betuwe om daarna over het LaÍrd van Maas
en lÍaal aan te sluiten op dê Peel-Raamstelling (zJ-e afb.).
Dezê línl"e eindlgde bij de Bêlgische grêns ên men had
gehoopt dat de Belgen hun werdediging zouden aansluiten
op onzê Peel-Raalrstêl1l-ng, waàrdoor er een aaneengealoten
1inLe zou ontgtaan van het lJsselmeer tot aan de I.raÍrsê
lÍaglnotlinie.
Doordat de BeLgen ecfrter beÊlotên zictr achter hêt Albêrtkanaal te werdedigen, ontstond er een gat van + 40 krr
lengte tussen deze beide stellLngen. Daarom besloot m6n
ten.elotte ower te gaan op een aíder verdedigingsstelsel,
bestaande ult de Grebbe].inie, dê Betur.e-atelling, dê líaalLl.nge-stel ling en het zuidfront van de Vestl'ng Ho].land
(zie aft.). De Peel-Raamstelllng, de lJgselllnié en de
líaaa].lnie dienden uitelndefijk slechts om de binnenrËllende
Duitaêrs zolang nogêlijk tegen te houden.
IÍat heeft dit alles met Baarn te maken zal menig lezer
zLch thans afv-ragen. Het zaL echter door het bovenstaande
duideliJk zijn dat Baarn in de frontl-inie 1ag.
Den groot aantal verdedigingstf,erkên, waaronder dl-ve?se
kaz€mattetr, bewindt zl-ch nog steeds in onze direkte oogevl.n6,
o.a. bí.J Spakenburg ên langs de Eem, zoal8 bLj de boerderíJ
Krachtwíjk; En hoeweL Ba.arn gèlukkig' tt* de' mêldagen van r4O
voor oorlogshandelín€en gespaard 1s gebleven, had dit $el
eens anders kurutên verlopen. De Duitse aanval spl aÍrnêtl voorzagen namelijk ook 1n een doorbraak ten noorden vqn Ar!êrsfoort, waardoor de steden Àrlsterdam en Utrecht in tnrn
handên zouden walJ.en,, Dat deze aan.tral. niet geLtrkt i6, Ls
mede te danken aan de goed gelukte inr:ndaties ten oo6tèn
wan de Eem en door het moedl.gê optreden van Ïruzaren, dle
a1s voorpostêh. voor Amersfoort de vijand wLsten af te glaan.
Ifat BaarÍr. wêl van de mobilisatJ.e gemerkt hêeft, is het grote
aantal. nÍ].ital-ren dat hier vanaf septenber 1939 gel.egêrd waa.
Hoerel de bezetting regeLmatí.g veranderde, moeten trl,êr rrolgens
een rur'e actrattiÍrg toch zeker gemidde]-d dulzend Nederlandae
soldatên gelegerd zijn geweest. Ze werden onde!.gêbracht Ln
alLer].êl. gebourden, die door he.t hele dorp verspreÍd lagen.
Hieronder volgen enkel-e adres€en, die ue met zekerheLd konden
.

achtêrhalen3.

Huize Peking

.

Kastee1 Groeneweld

'

tret Nutsgebouw
willa Buitenzo?g
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vil1a van de famlll-e Reebok
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boerderij De Eul.t + stal-len
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-5ïn de stallen L'erden de paêrden van de CawalerLe ondergebracht. Tevens moet er eeÍr tentenkamp geweest zl.Jn voor
de CawaLerie op het grasweld voor Rusthoêk.
IÍaarschiJnlJ. jk zijn er rrog meer onderkoniens geïeeat dan
de hiervoorgenoemde, maar dJ.e zljn ons niet bekend.
Overdag werweelden deze soldaten zictr niêt, want 'we moeten
rre]. bedenken dat de meeste linies en stellingen bij het
begin wan de mobiLisatLe niet of nauweLijks bestonden.
Onze mi].italren Lrebben zê woor het gÊootste deel zelf
moeten maken en ].eken dan ook vaak meer op grond'werkêrs,
dan op. soldaten. Het voornaamstê bêzwaar van deze werk-.:
zaamhêden was wel, dat er gêen tiJd overbleef om de toch
al gelingê geoef,endheid op te voerên. Het uaren de consequenti-es van een jarenLange verwaa?lozing van onze defenslê.
Na een dag ploeterên aanr de van hout en grond verwaardigde
'rÍapenopstellj.ngen, loopgráwen en schuilplaataen, moeten de
meeste mllitalrèn wèL dóbdnoe geïeest zLjn, teneêr daar het
merendeel wan de gedobiLisèerdèri geen graaf- en grondwerk
gewend rcas. Veel opgerogpen milÍtairerr iparen lmmers al wat
oudere brave hulsva,ders, dle noodgedwongen hun gezÍ-n en
werk in de steek hadden moeten laten.
Om de soldaten toch enigê wêlvefdie d€ 'ontspanrxíng te
bezorgen, werden eÍ! van .dí.verse kantén óp dit gebl.ed
initiatiêven genomen. zo werd hêt café..tronder de Lindentl
al.s kantlne íngericht en wérd het een belangriJke ontmoetingsplaats, niet a].]-eên voor soldaten onder1ing, ntaar
vooral was het een geleger.trê{d iraar zaj hun familieledere
konden ontmoeten. Ook verleenden weel- Baarflsê fanilies
hen gastvriJheid. Daartoe r\'erd voor }Iet raam een kaart
geplaatst met het opschrift rrmilitairen we].komrr en van
deze uitnodlgLngen werd druk gebruík gemaakt.
Op 'lO mêi r4O om & uur rs morgêns vlogen d.e eerste Dultse
vliegtuigên op grote hoogte boven ons dorp en om 4.45 uur
\rêrdên de al?rÍer geJ-egerde troepen gealaÍmeerd en betrokken
ze hrrn stellingen aan de Eem. Het luchtafrreer aan de Torenlaan werd 1n ïerkj-ng gesteld en de munitl-ekel.der op het
têrrein wan de huidige begraafplaats in gebruik gênomerr.
Men begon deze dag tewens mensen en vee tê evacuêren.
De meeste BaarÍtaars werden in Laren en BLarícum ondergebractrt, hoewel een aatltaL hier achtêrb1eêf en geen gevolg
gaf aan het evacuàtiebevel .
Varkens werdên ter sl-achting naar het slachthul.s gebractrt
en kippen of koriljnen werden ondêrgebracht op het sportte?réin van tret tóenmallge Baarnse lyceun of ze werden
dooq de angstige bevolking zo ma.aÍ" losgelatên.
De sctruur betrorende bij de boerdêrl.j wan J. Brourer op
het Zuidereind, werd ter verkriJging wan een beter scïrootsweld afgebrand door onze miLJ.tairen. Schootsweldobstakels
moehten name].iJk pas worden opgeluimd toen de oo!1og een
feit was, omdêt men woor de oorlog de schadewergoedingen
die daarvoof betaa]-d moesten wofderr, te hoog vond.
op 11 mêl. werat de evacuatíe voortgezet. Alhier wonendê
Duitsers rf,erdèn aangel..ouden en naar hêt polítiebureau gebractrt , terwLJ L hr-rn vroutren err kl-nderen werden ondergebracht
in Ïret gemeentehuis. Hêt dorp ïerd .bewaakt door olLitairen
en er uas kont?ole bij de ingangen.

!t
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-6nei was de laatste dag van de evacuatie. Om 15.30 uu?
ver'd het gemeentel.uis gesloten. De secretarie werd ondergebracht in Lage Vuurgcfre in een lokaal van de Chr. school.
De Eembrug rlerd gedee1telijk door onge nilitairen wernleJ.d
ên dê alhier geLegen troepen trokken zich terug uit de
êtel.lirtgen aan de Eem op de NÍeuwe Hollandse WaterlLniê.
De boerderij wan If. van Romen op lret ZuLderêind werd door
13

onze troepên afgebrand.
Ofr 14 nel ïerd êr via de radio meegedeeld dat het Nederlandse ].ege? had gecapitulee?d. Op de Lage Vuursche werden
biJ.Jetten gevonden, ul-tgeworpen door Duitee wJ.ÍegtuJ.gen,
met de waarschuwing aan de connandant van de stad Utrecht
om zich over te geven, daar anderg de atad zou worden
gebombardeerd.

Op 1J nel trokken Duitse troepen over de Lage Vuursche Ln
de rl.chtl.ng van Hilversu:n en tret Baarnse gerleentébul"s Íefd
heropend. De bewolking begon terug te ke?en.
Op 16 rnei on 6.30 uur rs morgens mêJ.dden zich Duitee
militairen aan tret gemeentehuJ,s voor Lnkwartlering van
nanechappen en paarden. Zij wernden ondergebracht in de
manege aatt de Toren].aan en in de aldaar nabijge].egen
'worringen. De bezetting vaÍr Baarn was hiermee een feit
gerJofden.

J. Kruidenier

@:

Kroniek van Baarn in de oor1ogsjaren 1940 E.H. Brongers, crêbbelinie 194O
Baarn in oorlogstijd, J. van Loon.

1945
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MILITAIR TEIIUIS TN BAARN

Al-s je het rloord mobiJ.isatie noêmt, dan klJken de mensen
Je vragend aan. Mobilisatie? Dat was írr,39 en dat J-s zó
1aÍrg geJ.eden; bowendlen ?reeft de oorlog aL die herinneringen weggevaagd. Tocfr moet het een rEeemde tlJd zijn
geïeêst, heêl het l-evêrr vêranderde immers. Mannen werden
opgeroepen in miJ.ltaire d1enst, T:roureÍr sloegen aam het
hamateren, want je vJ-Êt maar niet waar straks gebrek aan
zou komen; kindereÍr verkasten vaÍi. de ene sctrool naar dê
andere ondat ove?al ln den lande gebouwen werden €ierequireerd om de troepen onder te brengen.
Ook Baattr kreêg zljn irrkwartlering. Aan d.e Eeu ïerden
stellingen betrokken; een fraaie boerderij, die in het
schootsveld lag, moest rdorden afgebroken. Soldaten wo:mden
al. spoedÍg een onderdeel wan l..et dorpsbeeld. Owe:rdag moestén
zij oefenen, maar rs awonds?, dan sloeg de werveling toe en
er verd voor ba]-dadigheid ge'rrreesd.
Yeel viel er niet te belêven Ln de Baarnsê dreven.
Hoe moest je a1 dat manvolk bezighoudên?

cl \

tÉb
OFJ

oP'
Éo
l0

ootd
o!t
È

t-à

oo

cÈ

È
ON

aa

H. .lH0tFI,
H

o

-a

o

È
o
o
0c
0t

:

Ê

-tu
o

ts1

P.

o

,q It

UH
PO F

hC
0t

.$O

oorJoO
+o
5
Ouct
H
=;.

!t O.

o

ooo
Hfd
oÊ!

{ o
H0, $)
PH.o
.| Vr 5
OOct
r-l Fo
o cr.
F.4
0q
oSrJ
!, HO

<r-

$t

Ff,

F' I'

o

<p-!!

o<{

.Hos!
OI
EI.JÈ
oF|íf
opo
È|JpÍ
o F.op
l-J

0g

OF,

Ë doq

pó

oHgt

<

lcr FJ È
lo |J.o
lHcJ.

t{<\J
ooH
o o.

,rd

l-l o

.tO co
0r,ts
s, o 1".
ilhJ0q

F. o 7'\
cr. N B

oo
oFtp.d
Èo ft
oP'
ÊF
Íi/

'r

Lt

,^)

-7Een gesprêk met mêvrouw C.A. Holm-Geskes, inwoonster van
het be j aardent etrui s Schoonoord, br.actrt aan het 1j.cht dat
zij nog over tal wan hêrinneringen bescfrikte. Samen met
merrrourr Koops r,rist zij heeJ. wat te vertellert over die
toctr we1 merftwaardige periode van september '39 tot mei r4O.
Volgens haar begon de zorg voor Jan Soldaat bij tr-eden .van
dê Oxford-groep trier ter plaatse. Op een bijeenkomst $rerd
de gedachte geboren om iets woor de mil-itairen te organiseren. Dr val1en namen! de Sillems, de ïnsingers, dokte?
Doyer (de rouder), domínee Thornson, architect Krame?,
dokter Meitruizen. A1 deze 1ieden huldigden als Oxfordgroêp het principes Verbeter de wereld, begln bij jezelf.
Dat biJ jezeTf beginnen hield in iets voor anderen te doen.
Na enig gepraat en overleg krÍam men tot dè konkl-usLe dat
er hier eên tehuis voor militairen moest komen. Maar waar?
En hoe? Het toeval l.'ilde dat er een pand ín de Hoofdstraat
beachikbaar was. Ooit was het een kruidenierszaak Beweesti
nu wêrd het rronder de Lindenrr. fn gezamenlijk overl-êg vêrd
het pand geschikt gemaakt om a].s rrl".ome[ voor de milit.airen
te dl-enen. lÍeer noemt' de vertelster namenB Holm, Sprong,
Verbeek. De famílie Koops ging de kantine beheren.
IÍas er een bêstuur gevormd om dit projèkt uit te voeren?
Volgens mevrouv Ho1m niets rrDr was a].].een een gertreldige
samenwerking. rr Over steun van buitenaf verd niet eens gedachti ií die dagen had het woord subsidie nog eên vreemde
klank. .Al].es karam l-Ír eigen betreer tot stand en er moegt
heel wat gebeuren! Dênk al1een maar eens aan de inrichtlng.
Waar al die stoelen en tafels vandaan kwamen weet zij niet
meer; wel, dat zij al's een razende kleedjês en gordiJnen
zat te naal-en, want al-les moest er plqkfijn uitzien bij
de opening, die door niêmand ml-nder dan Prins Berrrhard werd
verrlcht. Ilêt tehui-s werd een succes. Eén van de vaste
bezoekers (milítair) maakte muursctrilderingen i er werd
binnen de kortste keren druk gekaart, gedamd, gesjoeld en
in de boqenzaal prijkte een biljart, waarvan men veelvuldi€:
gebruik maakte en waarop echte wedstrijden werden gespeeld.
Vadêr, moêder en dochtê? Koops vingen trun gasten gêweldig op
en werzorgden de inwendige mens met koffie, thee, kleine
hapjes, lekkernijen en uLtsmijtêrs. Dat was allemaal centenwerk, want er' mocht geen wj-nst worden gêmaakt. Voor de
bezoekers waren dle êxtrar s weer eens wat anders dan de
dagell"jkse voedselvoorziening, waarvan een spotll-edJ e gewaagde :
Rats, kuch en bonen
Is het sol-datenmenu
En wie J.iet er een kop koffl-e à raison van 6 cent of een
gevulde koek woor 8 cent ziJn neus voorbijgaaïI? Of een
Kwat tare ep ?
IÍat echter a].s veel beLangrl-jker rderd gezien was tret bezoêk
van dominee ?tromson en zijn vrouw. Die k1tramen niet alleen om
tl.ee te drinken maar om mêt de manrren, die daaraan behoefte
fradden, te praten. Ook mevroul{ Sil1êm ving welen die het niet
zo zageÍr zLtten op. A].s ze hun hart maar een6 konden luchten,
dan kropen ze rf,eer getroost de steLlingen l-n.
..
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-8Maardatwasnietal1e6.Menbeseftedatdiepraat.uurtJes
en de spelJ.etJes niet woldoende afleiding vormden.
IÍeer' kwamen de inJ-tiatiefnemers bijeein ên er ïerd besloten
sens een geàel-llge avond 1n elkaar te zetten. Er kwa.m€n een
cabaretwoorstelllng en eeÍr muziêkavond en de aairwezigen
nêfdên daardoor zó aangevuurd, dat zíJ ze]-f ook wat wílden
doen. De manulen studeerden iJverig voordrachten in; één
van ben, een voortref f e]-J- jk pianLst, gaf eên recital
De saanhorÍgheid groeide. LuÍdkeels zong mên!
Er is maar één, die ona redden kan
Dat 1s de Generaal lÍinkelman. . . . . .
.
en het aloudê soldatênl-l-ed:
IÍie zljn vader heeft vermoord
.
En ziJn moeder heeft wergewen
Dle is nog .veeI tê goed
Voor het.sol-datenleven.
.
deed ook weer opgeld. 26 erg Bing het gr'os van de mansctrappen
over rtet algemeen niet gebukt onder zijn soldaat-zl-jn, tlaar
hrrn lewen rías per slot van rekênl-ng radicaal weranderd en
h€t verlangen naa? truis, naar vrorrv en kinderen kon somg ïel
eênÊ lrevig ziJn. Ook daarvoor vond het comLté een oplosaLng.
Mên nall kontakt op met veischLllende Baarnse families, dLe
zich be"eid verklaa?den de eenzame mannên van tlet legêr thuls
te willen ontvangen. Er vergctrenen afficltès voor de ramen met
het opschrift: Mi.litairen welkom. Op die manier kregen ziJ
toêgang tot een echt trrrisê.lijkè kring en velen maakten dankbêar gebruik wan die gastwrlJheid. Ook de echtgenoten rrerden
niet wergetenj zÍj kl'amen sorns een weekeLnde logeren bl.J
verechi]-lende comíté-leden ên ook dat maakte het leven aangenàmer. De winter kwam en hêt werd kou 1ÍJden daar aan de Dem.
Gêên nood! IJverLge Baarnse vrouwen breiden ejaals, bivakEutsen en wanten voor de troepen. In rrOnde? de Lindenrr wae
het altijd lêkksr'r.raÍrc. Vader, moeder en dochter Koope deden
vat zl,j konden om ledereen op te vangen. Zl.J hadden echt
pl€ziêr in hun taak.
In meL 1940 vas het afgelop€n. Angst, woede, ewac.uatie, terugkêer, macbtsovêrnême. . . . . . l-edere Baarnaar krêeg ermee te maken.
InêênB leek de hele mobilisatie vèr weg, verzorrken in een
onrf,aarschijnl1Jk vêr1eden. De dames Holm €ta Koops bewarên
goede trerirleringèn aan diê tlJd. MerÉouw Holm kan desnoode
nog uren praten over het rerk 1n die dagen, dochtêr Koops
bezit een aantal fotors wan ronder de Ll-ndenrr, die ziJ als
kostbare souwenirg koestert.
En het soldatenvolk? Dat vêrdrreen, maar errkelen onder hen
bleven door vrlendectrapsbanden verbonden met Baarn. Vêrgêten
waren de strozakkên vraarop zÍJ sliepen, de gallellen met ?ata
of snert, dl-ê soms wel eens ïerden verruild tegen een Ínaaltje
burgerpot; dê karige soldij van hoog'uit een paar guldêtx.
l{et rdaren andere tJ.jden, uaarin burgerzln en J.iefde woor de
naaste troogtiJ wLerden. HeeL het leven van toen Leek, hoe
cl.aotisch aanwanke1ijk, eenwoudig wergel-e.ken bij de tijd lran
nu. De interrnenselLjke relatie was intens, men trad echt wat
voor een andêr over. Je werd niet gehlnderd door strenge
wetten of voorschrlften; je deed wanzelfeprekend wat nuttí,9
of nodig waÉ op een zeker moment.
Het militaire têhuis rrOnder de Lindenrr t{aE daai. een zeer
duideltJk voorb€eld van !
E. IÍit s enburg-Horsman.
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in de cantinelOnder
de lindentt
Deze tekeningen gijn heLaas verLoren gegaar Èij de afbtaak van bêt
voo:rnalI-ge safsllzie ook de volgende pagina. )

lJandtekenlng:en door Nederlandse soldaten get[aakt
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WaÍmeer ik j.ets schrijf

over de mobilisatie kan ik het
best beginnen met wat êr zo in het jaan. 1939 aarr de Eem
gebeurde. IÍe Ïradden ongeveer van Baarn naar Amersf.oort
de Grebbelinie en op de dj-jk langs de Eem werden allerlei
vêrsterkingen gebour.rd en ook rdel betonnen bunkers.
Het was de bedoe.ling,om de polder tot Hoogland, onder water
te zetten. D? kwam een baggermoLen in de Eem ter,Ïroogte
van Soest, die ?ronderden tonnen zand uit de Dem haalde om
op dJ.werse p].aatsen de dijk te verhogen. Het heeft niet
veel nut gehad en in de meidagen j.s er geen schot gelost.
fn dat jaar hadden wij in Baarn onder leiding van de freren
Tegelberg en Van Gelder een ewacuatiedienst opgezetr die
rerkte met hoofd- en groepsleiders. Aangezien ik hoofdleider
was en er 20 g?oepsleiders watel], was ik op het moment dat
rdlJ moesten evacueren in de Oostersctrool . Daalr kwamen tientallen autors en busjes om de bevolklng van de Oosterhei af
te woeren naar Laren, Bl-aricum en ook Huizen. Voor zovef mên
l.et kan zeggen is dit v-rij goed verl-open.
Terug naar de mobilisatie.
in onze
We kregen zo rond september de eerste militairen
j-ngeplaatsen
gemeente. Deze
in
orrs
dorp
op
diwerse
wêrden
.Ook
bij mij krdal'l er een tiental met een mitrailleuf
kuartierd.
op een stalen poot. Voor di-e tijd leek het hee]- watr maar
wi j zouden het nu een lact.êrt j e vinden. Ook kr.'am e? bi j iii j
ower de Eem een kettingbrug voo? tret vervoer naar de stell,lngen.
ïk za| nu proberen u een overzicht te gewen wat er af-zo in
het jaar ljlQ i-t Baarn gebeurde.
4 ianuari. ïn het lyceurn kunnen de l..i-er gewestígde soldaten
dive?se lessen vol-gen in het Dngels en Duits. Dit ging uit
wan de Kantonnement scommissie O en O genaamd. $et betekendê
Ontwikkellng en Ontspanning. Er was toen ook a1 een distributiedienst onder lej.ding van de treer A. Storm. Ook de Minister
wan Staat, D?. CoLijn, heeft in een rede voor de NCRV gezegd
dat er Broeílijke tijden zouden aanbrèken.
11 januari. Drie .cabaretawonden in dê au].a wan tret Lycerrm.
De leiding had de kantonnementsleider, de ?eserve eerste
lui.tenant 'W.tr'. Hangen. Ook schaatswedstrij den op de Baarnse
IJsbaan. Er rdaren 66 de.l-neme?s. Er was op de baan zel-fs
garnizoensmuzj.ek. Er waren vee] prijzen gesctrorrken door dê
Baarnse in6ezetenen.
7 maart. Tafeltenniswedstrijdên l.n Onder de Lindên'r.
Onder de Lj.nden was een verzamelpunt voor miLitairen, voor
het leggen van een kaartje of hêt spe].en van êen partij biljart.
De heer Pi-et Koops had daar de 1eiding. De wanden van de zaal
werden door de kunstenaars onder de soldaten vaak beschilderd
met fraaie schi].derstukken.
14 maart. Klaverjassen in Cantine Buitenzorg. Btj garage
MessLng op de Brirrk worden door de luchtbescherming de meest
noodzakelj-jke aï'tlke]-en tentoongêsteld die nodig zijn 1n
oorlogstijd.
Ook in Peking zijn soldaten gelegerd.
.
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18 april . Gedragsregels hoofdzakelijk ower het uitstralên
van licht uit huizen, schepen en woonríagens . . Ieder is verpllcht in het belang der luctrtbe sctrerming aan de bevel-en
der pol-itie en hulppol-ltie onmiddellijk gêvolg te geven.
2t êpri]- . Grotê luchtbe ectrermJ.ngsoe fening. Er zijn brandputten geboord ên ê? J-s nog een baby-brandspuit aangeschaft.
2f6 gasmaskers en een. tientaL brancards. Het luchtalarm wordt
gegeven mqt sirènes en het einde der oefening lret klokgelui.
Een kqrte stoot bêtekent er ziJn viJandeLl.jke vliegtuig€n Ín
ziclrt, zoekt zo sneL mogelijk dekking. T\re e korte etotên van

lJ eeconden betekent, lret gewaar is gerrekên.
1 mei. Gezel1-ige awond voor de hier êielegerde militairen onder
lêÍding van kapitein Koolen. Deze avond wêrd van hoog tot laag
bljgerroond. De Euziek speê1dê het nog bekende: Iíie J-s LoeBJe.
De mL].1tairen krêgen koffl-e met koek, een flesje bier en een
's igaar.
2 mei. Kasteel Groeneveld wordt tijdelijk
êen kazerne.
9 mei. Bulletin Baarnsche Courant. De Burgemeester van Baarn
maakt bekend, dat bij Kon. Besluit mêt ingatrg wan 1 september
1939 deze gemeente in staat van oorlog is verklaard en vestl-gt
de aandacht op het overzicïIt van de voornaamste wêtsbepallngen
betreffende de thans ingetreden bijzondere rêcfrtstoestand,
l".ettf,eLk op de daarwoor bestemde plaatsen iE aangepl.akt.
10 mêi. ULtbreken wan de oorlog. Om 4 uur is morgens vliegen
DuLtBe wliegtuigen op grote ïroogte bowen one dorp. Tegen
4.,45 uur alaïm voor de alhier gelegerde troepen, welke de
stellingen aan de Eem betrekken.
Aanvattg êvacuatie van mênsen en veê. Schuur van Jan Bfouwer
wordt ter vef,krij ging wan beter schootsweld afgebrand door
ortze miLitaLren. Later ook de boerderij wan IÍ. van Romen,
Het dorp wordt berraakt door onze soldaten en wordt steeds
maar leger.
14 mel.. Dee avond.s J 7 uur medede].ing via de radio dat het
lêger capituleerde, behalve de t?oêpen in Zeeland.
16 me:L. De opperbeweltrebber maant een ieder aan zijn g:ewone
werkzaamheden rustl-g te blijven verrLchten.
De Burgemeester lterlntaert aan dê al,gehele vêrduisterin8; "
De r*J.tvoer van melk is verboden en alle vuurwapenÊ en munitie
moeBtên ingelev€rd worden op het polLtiebureau. Op nalatLgheld
staat de doodstraf.
18 Eêi. Burgemeester Van Reenen dankt de Burgemeesters vatr
Larên, Blarl-cum en Huizen voor de betoonde gastwriJheid.
HiJ ondèrtekent met uw darrkbare ambtsgenoot uit Baarn. '
U b€glijpt dat de kranten in d{e dagen vol 6tonden tnet veroriderlLngên en bekendmakingen.
23 inêi. De meeste Baarnse militalrên komen uit Zeeland t€rug.
2O .iuni. De so1daten wertrekken uit Baarn. Zi j rÍarên vatraf
septêmber 1.939 tríêt gelegerd. Pekl-ng ztet et weer êven somber

uit al's \rroeger. Het gezellige soldatengedoe is wêêr uit
vêrdwenen.
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29 augustus. Dê Rijkscornmi s saris maakt bêkend. Met het oog
op de in de komende weken vallendê gêdênkdagen van leden
wan Ïret Huis van Oranje, wordt de bevolking wan het bezette
Nedèrlandse gebied erop geuezen dat er geen demonstraties
of betogingen voor de Koningin en andere leden van het Huis
wan Oranje mogen plaatsvinden, omdat het de oorlog tegen het
Groot-Duitse-Rijk voortzet. Geen vlaggen of andere versieringen.
20 juni 1940. Een darrkbetuiging van de vele militairen die in
Baarn gelegerd waren.
rrI{{J a1s echte Mokurmers waren blij Baarn als garnizoensplaats
te hebben gehregen. Van deze èerste vreugde heeft niemand vaÍr
ons ooit spiJt gehad. A1 vanaf het eerste uur woelden Íni dat
de Baarnse bewolking ons welgezlnd was. VooraL toen wí.J ..in dê
zantwoortbuurt r.'aren ingekwartierd, kregen wij van alle.kaqten
ul.tnodigl.nBen om koffl.e of thee te komen dFinken. Latef wefden
wij werplaatst naar Buitenzorg aan de Rijksa'eg. Nu l.et ,grgotste
deel- van ons batrljon spoediger en onder andere otístandigheden
dan wij hadden werwacht gedemobiliseerd isr wil ik ha?teliik
darrken aLlen dl-e ons hebben gebol-pên orn deze tijd toch prêttj.g
door te komen. We hadden het slechteÍ, doctr zeker niet beter
kunnen treffen. l"íet de beste wensen uit Amsterdamr J. Kramer

sergt. vfic-1-42-P.z.n
Er is nóg treel wéel- te.vermeJ.den over het iaar -!!!Q.
Het was de bedoeling dat ik over de mobilisatiemaanden en ook
iets ower de evacuatLe zou schrijven. Bij gelegenheid wil lk
ook nog wel eens iets schrijven over het einde wan de oorlog
toen 1n de Eem bÍjna 20 binnenwaartschepen door de Duitsers
tot zinken werden gebracht. Ook het scyrip dat het Zweedse mee].
aan. boord had werd bij mij voor dê deur na gelost te zijn tot
z i.rrken gêbractrt.
Ik hoop dat ik met dit artikel de ouderen de meidagen van l94O
weer l"n herinÍrering heb gebracht.
T. dê Ruig.
O-O-O-O
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In sepbember 1939 begorr de algetrele mobillsatie.
Eerst schrokken we, maar daarna haddên we het l.dee dat
tret we]. niet zorn vaart zou lopen. In 1914-1918 rraren
we er immers ook zondef ooralog van afgekomen.
De eerste dagen aan het atation was het, oldanks het
afscl.eJ.dnemen, vaak lacl.en gebJ.azen. De ml.litairen die
moesten opkomen voelden zich onwennl.g in hun uÍtl.forE.
Vooral, de 3o-p1usEers hadden er problemen mee.
Broeken zaten te strak en tunÍeken ellngên nJ-et dichtt
terviJl puttees ontbraken of nLet goed gewiklceld ïaren.
Ze Lradden dikwijls bruine lagê burgerschoenen aan in
plaats van de zwatte rrkietjesrr. Dr werden vooral paarden
gevordêrd en in BaarÍr rdêrden vee]- militairen gelegerd
om Langs de Eem steLJ.ingen te bouwen.
Er waren in die tlJd veel leègstaande truÍzen en in één
daárvan, villa Alta (hoek Sophial-a.an-Gerrlt v.d. Veenlaan)
lag een gedêelte wan het l8e fegiment infanterLe.
Het waren over flet algêmeen Amsterdammers. Dezê soldaten
kwamen op het l.dee om de cijfers op hrrrr kwartièrmutsen om
te draaien. rrDe viJand denkt dèn dat êr minstena 81
regimenten zijn en maakt onmiddellijk recb.tsomkeerd. n
Voor de oprlt wan de willa stond altLjd een schildríacht
en I s awonds om êen uur of negen maakte Ík een thermosf].es met koffie klaar en gaf deze (altijd verg€zeld door
Doeder of oma) aan de wactttlopende so1daat.
Ik lÍas toen 18 jaar en mocht niet alleen. De jongene
uiaten Eeteen van elkaar dat wíj ledere êvoírd kwamen ên
ze zeiden ons dan dat- ze niet allês achter eLkaar konden
opdr{rrken ên v-roegen ona of ze dê volgende dag de fles
mochtên terugbrengen; natuurllJk om dan weer biJ ons koffie
te krrnnen drinken. Later werd het door de c ommandant verboden, maar ons adres rras toen a]. bij weel jongêns bekend
genoeg om nog eenB aan te komen. Een soldaat ul.t Bf,abant
Iclfam op werzoek van miJn rnoeder zondags, als hLJ niêt naar
huis mocht, bij ons eten. Later gebeurde dat haast dagelijke.
Zljn fattrilie logeêrde ook gêregeld bij on6 om broerl.lêf
te kururen zten (rrtj had vijf zustere).
De Baamaara konden eên kaart voor hun raam zetten als têken
dat soldaten daar welkom ïaren. Hieruit ontstonden vriendBcb,appen die vaak Jaren drrurdên.
De w{nter kwam met weel sneeuw. Het bosje van lJzendJ-Jke
rtaa e€n €iellefd punt om sleetJe te rl.jdên en ook weel soldaten krramen daar naartoe. Dê meêstê soLdaten hadden nogi
nooit gesl-eed. ïk was daar dan ook mêt onze sLee, rraar
vLer man op konden, dus drie soldatên net mij a1s s tuut\rrouw
acbtêrop. Het ging door het grote gêI'icht behoorlijk bard.
ïn het rrêêkend kwamen miJn broer en mijn vriend daar ook
naar toe.

o

f,í

De door Nederl.andee soldaten afgebroken
va.n Ronen aan het Zuiderend.

boerderij

van

Cantine:
0nder de linden .
0p de achterkant va.rl de hierbonen afgebeelde kaart staat
de volgende tekst:
Jariu de Cantine daar voel je Je thuis
tt ls voor de soltlaten een r,iraa! tehuis.
Daa! zÍjn zij teza,roen rbenutten hun tiJd
En geven elkancler gezelligheid.
In de Cantlner0nder dê ï,indenl
Heerst veeL gezellig:beid.
laar kunnen oDrze JoDgeas vinden
Ontspanning in hun vliJe tiJd.
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veel Baal:aaars hingien een derg:e1iJk bordJe voor
hnn ra,men.

_13_
Als je zo zít te denken aan ..di_e tijd konen e? rreer allerlei gezichten woor Je geest.-I{at zou er,toclr v€.n al .d€zê
jon€êns geworderr zijn? van eên joodsè soldaat weten rÍe dat
hij l-s omgekomen en vên onze trouwe brabander dat hij
gê trouvd. is en een paar kinderen heeft. De. meeste van tren
zullen nu ríel opa ziJn.
Op 1O mei l94O liêp ledereen bij elkaar,riáqr binnen en de
leiders vlrn de evacuatie werdén'met wràg.err owerspoeld,
maar wie krlam daar precJ.es om 8. udr aàngefietst?
Onze trouwe huLp uit Bunschoten. ,Oorlog'or- niet, .jê ríag
op tijd op jê rtrerk. Móedêr heeft haar t-heê en brood gegeven
err haar.lreêr naar hrli s gestuurd.
Z'o elndlgde een gezéL1ige mobilJ"satletijd.i4 J jaar ellende.
J. w.d. Brink-van WiJkvliet;
odo-o-o
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BEEKE

De afstand Baarn - Veenendaal maakt het mlj niet mogeLljk
om erg actief te zijn in onze wereniging, maar ik vínd het
wel fljn, dat er toch mljnerzl.Jds mee8eleefd kan norden
doo? het lezen wan rrBaernert, ïaardoor ik op de hoogte
blijf wan de activiteiten.
De inhoud van de bljdragen, vooraL als het herinneringen
aan het rel-Len en zeilen Ln het oude dorp betreft, boelen
me, als geboren Baarnse, altiJd bJ.jzonder.
Het plaatje ffaarop dat verva1len buisje van Verwoerd staat,
bracht nrê in gedachten terug op eên zomerdag, dàt miJn
moeder ên ik daar met logé-s voorbij wandelden.
Op het momênt, dat wij passeB?dên stak l-emand plotseling
zl"jn hoofd door een klein raampJ e en riep naar onss

Quo Vadie?. ïk schrok me naar.
Drgens rras er een gedachten-as sociatie met êen recLameplaat
die j.n de winke l" tring, van de tabak rvan Rossum r s Troostri,
daar stond een man op afgebeeld die aaÍr de kaak gesteld was
en met zJ.Jn hoofd, door een plank gêstoken, eerr trekJe
aan een gorrdse pijp mag doen.
'tÍat het l-ezen van -Baerner al nlet in je gedachten kan
opfo êpen.

Ik wind hêt jammer, dat ik niet rÍeet vanneer mijn vader
de sigarenwinkel op de troek van de Sophialaan begonnen is.
IÍe1- heb ik door een drietal anaichtkaarten, diê ik van de
Nieuw Baarnstraat treb, dê indruk dat dit na 19OO gêweest
moet zijn.
De kaarten dragen n.1. a]-le drie het poststempeL l9o3 en
gewen de sj.tuatie weer ongeveer op het kruispunt
Nleurd Baa?nÊtraat-SophiaLaan-Turfstraat.
De eerste kaart, richting Eemnesserweg, met rechts de
onbebouwde punt waar later de sirrkel van Gie].en kwam.
Het café van lrooie Driesrr aan de Laanstraat is daardoor
goed te zien.
De treede kaart is richting Prins Hendrik].aaÍr.
Ook llier weer dê onbebouvde. punt, terrÍiJl er aan de rechterzijdè van de straat te zlen Ls dat e? tuinên voor de
hul.zên l-agen.
Kaart nr]lnmer drie geêft de sítuatie wêêr van de straat têr
troogte van Gielen genomen in de richting Eemnesserweg.
Lirrks veer tuinllekjes.
flet paaf.tje met naanbord van de Sopfrialaau is te zlen en
op de andere hoek een lantaarnpaal en ook rÍeer links
allemaaL tuinen.
Dat die lantaaÍTrpaa]. inderdaad op de hoek van de Sophialaan
stond weet ik wan êen heel oude foto genomen vanaf de
Sophlalaan

trJ
-
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het gezlcht op de truizen
De wirrke].s aan de ].inkerzijde van de N.B. straat zullen m.1.
aL].emaal- omstreeks of na 19OO w6ór bestaandê lroonhuJ.z en
gebouwd z.ijn.
: :.. ,.
AI weet je natuurlijk nóoit hoêlang bebtaande ge-ri€g
kaaf,ten nog verkocht worden, na gewLJzlgde situati€s.
In d€ Laanstraat had mijn wadei dè sJ.garènzaak wan Daniëls
overgênomen ( dat was de vader wan de zl-lverÊmid Dantëls ).
Tege doordig Ls dat eeTr winkel van cogmeticattegenovêr
ItDe Ma€ïreêtn.
Toen Lk geboren;:\f,as waren het. twee wl.nkels, wLj rÍoondên
lirrks en naaet ons rÍês . de wlrrkel van de firna KuÍken
( of Tibben? ) X.ater van à.r'Stok, drogisterlJ trDe Sterr.
Kapper Bóon woonde naa6t Ons, die wêrhul"sde latêr naar
het pand naast wan der Stok. '
Er is nog lets, vat ik rrel eens noteer.
Bepaalde pitdrukkingen die J.n Veenendaal nièt gangbaar zijn
en niel bêgrepen worden.
Ik vraag me dalr af: gebruik ik nu êen Baarilsg .uitdrukking
of Ls dezé alleea in el-gen fanilie gàngbaar ger*eest.
Voor de aardLgheid lêat ik ?. op- een apart blad volgen.
Het idee, dat over eÍrkeLe jaren misebh1en niemand zLclr'meer
treginnert froê het er in Baarn Lreeft ultgezLen Ln het begin
wan deze éeuw tot omstneeka 1t2O, deed me het besluit nemen
om wast te leggen Lat l.k me kon herinneren van de oegievlng
waar Ík mi.jn kinderJaren heb doorgebracht.
H.oortêl lk in 1!12 l-n de laanstraàt geboren ben hêb ik aan
dat hu1s geen errkele herinnering
Mijn wader overleed plotsellng êni-ge wekèn na mijn geboorte
en ml.Jn moeder bleef achter met de sigarenàaak aan de
Laanst?aat en het flliaal- op de hoek van dê Nieuw Baarnstraat
en de SopïrLa].aan IÍaafvan a1leen de wl.rrke]. met opkaeêr
in huur l'as .
Toen daar ook het r.ro onhui s bJ.J gehuurd korr worden werd de
winkel aan de Laanstraat wan de ttand gedaan en woonde lk
sinds 1913 op de froek íán de Sophlalaan.
Het was toen nog z6 rrrsti6 op de uegên, dat de kinderen.
( op de kleintjes na diè acht€r het hek moestên bllJven)
Eidden op straat konden speleh'.
En Juist op het punt vaar lk woonde concentreerden àich
al-1e actiwitêl.ten, omdat tret erj rrrim lfas op het kruispuÍrt
wan de rÍegen, waar alle kÍnderen iÈn Sophialaan,
Nieuw Baarnstraat en Turfstfàat Sarrèn krÍamèn.
Hel-aaa beneemt de gefotograf,€êrqe

richtl.ng ï\rrfstraat

.

bo
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Als 1k in gedachten nu na8a welke tas:Ll1es er l-n cle NLeur
BaaÍÍrEtraat en de ?urfstraat woonden zo'omsrreeks 192O

dan waren dat
op de hoek varr de Oudê Utrectrtschewegr/Nieuw Baatnstraat,
rlaar nu een slagersrrí.nkel l.s, de fanrLll,e van de Koppêl .
Hun huJ.s was omgeven door een grote tuln, Later rrerden daala
ïÍnkê1huLzen op gebourrd.
DaD wolgde een door eea schuttr.ng omgeverr te:rreLn dat
€xce'l8de aaJr een steêgJe, dat offLol-eug de rraam nReet rraa
Egypte tr droega
Hí.er woonderl ooêo de paraplureparateur van Mêteren en
Lemand dLe pet:roleum verkocht (tt neen wrorrwtJ e PêlgrLm,
eaar dLe kan ook l.n de Turfstraat gevooad l.ebben, ze ïaa
heê1 k1eLn en had een ml-niatuur-llandkar met bussèn Petroleumo
Dan rf,oonde ín deze steeg de gchoorsteenvege:rsfamllLe van
Kll-ngeren, dLe ook zorgde voor het omroepen va^n al].erlej.
nleuwa.
Verder een farnil.le Rebel en op de tro ek rras de kleenroakeriJ
van ParLdorto Herenkapper Hogendl,Jk rroonde daatÍraast.
Dan waa er weer een steegje waar later de loodgÍeter
3

Bart Poet woonde.
Op de hoek of l.n dat ateegJe rroonde oorspronkeltJk ook
l.et grote gezÍn DLJktruLzen.
Het ho ekl.uLa had een ïaraada, naar lk me meen te herLnneren
heeft er ook êên famÍlLe KoffrLe gêr{oond en ook een kok
Gtlrrthe r Motrr .
De fanL1Le vaa lÍeeg l.ad eea rcLnlrel vaa ÍiJn en andere dranlceao
HÍerrra volgde een gesloten lrule rraar een tul.n voor lag,
daar voonde de etoffeerdêr van Lambalgen.
Vêrvolgena rrag daarnaast de beddenzaak van JorLseeno
Deze deed zLJn zaak ov€r toên 1k nog hee:. k].eLn lfae.
De opvolgere zlJnnmet de noorderzonn vertroldcea nadat eea
pogLng tot brandstlohtl.ng: ml.slukte.
Zl.J hadden ngelrÍ<kLgr de pech dat Ln de tegênov€r ll.ggende
drukkerLj vaÍt van der Berg overïêrk moest worden vernLotrt
en toen de drulckers , B aacht s naar hul,s glngen zagen zLJ
dat l.n de eta].age brand wasl
Ge1ufckl.g kon dLe snel geblust worden en l.iep onze w:Lnkel.
geen ïater- of brandschade opo
Latêr Ls de famLlie D:LJkhuLzen er een wlnkel Ln boter,
kaag ên eLeren begonneno
Àan l.et truls, of, bêtfr de truLzen, Le nog we]. te merken dat
l.et vr:oeger een wo onhuLs í.s geweeet.
IÍanneêr de wLÍrkêls er voor z:LJn gebouwd et1 tret hul.s :Ln
tweeën le gedeeld heb Lk nog a.í,et kunnEn oatdeld<en, maar
lk kên me ïel h.erí.nneren dat, toen de faml.!.Le JorLas€n er
rroonde, er êen rEeemde vêrdêll,ng wan roon:rrLmt e rraa zodaÈ
zLJ 6laapkalnera bowen onze $oonkamer hadden €n rÍLJ dLê
boven hun.
Later J.a er een verbourrbg g€rÍe€at êtr had íeder zlJn eigen
terrel.n.

^l
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-17Vermoêdel,ijk treeft de voordeur oorspronkelijk in het midden
van het huis gezeten aan dè Nleurl Baarnstraat.
Aan de kant van de Sophialaan was oorspronkelijk een
waranda, .later een sêrre waar een dikke kastanJeboom wl ak
voor stond lfat het in huis erg dorrker maakte.
Langs de kant wan de Sophialaan stonden in de tuin hoge
s

truiken

.

De Sophia].aan had aan beide zijden lindebomen.
Op de andere ?roek van de Soplrial-aan was de winkeL van
herenk]-eding van P.v.d.Breul die gedrewen werd door de

kleermaker van der llal .
Daarnaast woonde de poelier Gelat KOhIer.
Verwolgens kraam de slagerij van van líijk en de stoffeerderiJ

Velhorst.
Dê loodgieter en winkeJ.ier in sanitair Lacunes was de
bezitter van een autoriets zeer bijzonders iÍr d1ê dagên.
Het was een open auto.
Hlerna wolgde een huis met serrê waar de familie Zwart
woonde en daarnaast op de hoek wan de Nassaulaan de fami1ie
van der Veen, waarwan een der dochters pianoLerares ffas.
Op de andere hoek van de Nassaulaan woonde de fotograaf
van Agtmaa1 en daarnaast vas de kwekerij en winkel met
lf,oonhuis wan Bruidegom.
RijwieJ.handeL Sml.t lras ïret laatste huis.
DaarbLj sloot de tuin van Dr. Heybroek aan.
I)e andere zijde van de NleuwBaarnstraat begon met de tuin
van apottreker BLerbaalder.
In tret taneJ-ijk grote huls daarnaast woonde de famiL1ê Dekker.
Ik meen me te herinneren dat tret een pension was.
Er klonk zomers vaak gamelan-muziek.
Er woonde ook eerr joodse familie Gomperts.
De tuin van l.et huis aarr de acfrterzijde kwam ul-t aan dê
Laanstraat, daar zijn l-ater winlcels op gebouvd.
Naast de fami1ie Dekker woonde de stalhouder van der Helden.
Hj.j had rijtuigen maar ook grote verlruiswagens.
De paardestal1en 1agen opzij wan het koêtshuis en ook aan
dê kant van de Laanstraat. Later was daar een g?oentehal .
I{ie in tret cafêetJe woonde dat tussen koetshuis en stallen
ingeklemd J.ag weet ik niet.
Op dit prrnt was een doorloop tussen N.B.straat en LaanBtraat,
ideaal bJ-j vêrstoppêrtjè speLen.
Het spits toelopende buJ.s tussen N.B.st?aat en einde van
de Laanstraat was de J-jzerhandel van de fami1ie Gielen.
Drukkerij wan den Berg treeft al beel gauw plaats gemaakt
voor de stoffeêrder Vel-dhuizert.
fn de korte Turfstraat rf,oonden meer gezirrnen dan men zou
veÍmoeden.
D waTen nogal r{at i-rrhammen waar huisjes aan stonden die
van de straat af niet te zien rarên.
De naam wan de straat zal ongêtar{Jfeld te maken hebben
met de grotè turfloodsen van Van den Hoek.
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- 18'Àan de zijde wan de straat atond ook een poap, maar ik
heb die nooit in gebruik gezLen.
Ongeveer daar tegenover rras de kruidenLerzaak wan de Ruig.
Mijn moeder vertêldê, dat zij als kind in een achter dat
huisJe gelegen zaaltje godsdiênstonderwij s kreeg.
De familie Dolman woonde êrnaast ên trad een k1eine winkêl
waar melk werkocht werd.
De steêg naast hun huis leldde naar schoenmaker Iilok en
1k meen dat. er een postbode de RuLg woonde.
Hierop volede een omheinde tuin traar Later huizên

op 6obouwd zijn.
In de daarop wolgende huizen, ook in de daarachter li€:gende
boerderlJ woonden o.a. de famLlies .Sul-k, Dorland èn Los.
Er was een snederij van Gielen en met tret ultzlcht op de
N.B.straat lagen daar, achter hoge lindebosenrde winkels
van Prins (of n"tttrt ) en van DlJkrde bakker.
fn het voLgende blok truizcn rrootlden schoêÍrsaker. Hêndfickx,
bakker ?iJhuis rdaarvan de wl-nkel net op de troêk 1ag, dan
volgde de sigarenwinkel van meJuffrouw Stadman,
Balanterlezaak van Van Boeien en slagêrij 1.{etten.
Ook voor Ceze huizen stonden bomen evenals voor het apart
staande Ïruis van de faml.lie Huurdenran, waar een
kruÍdênierszaak in gevestigd was .
Eveneens apart stond bet huls vàn de oude truísachilder
Boer, die in zijn tuintje een priëe1 trad waar hi3 r"
zonerÊ net zijn dochter Fie de N.B.straat kon afkiJken.
Een €root deel- van de rest wan de N.B.straat werd aan
die kant ingenonen door Ce tuin van de villa Pera.
Belralwe een vooÍrhrri- s stond er nog een café en naar ik
meen no6 een stal , maar die kant van de straat leverde
geen speelgenoten op.
/j.11é klnCeren uj-t de buurt vonden elkaar net spelen altijd
weèr. oF het plein lraar we maar ze\den opzij hoefden te

gaan voo'r druk verkeer.
Vaak gLngerr we met z I n allen 'naar het rtBoschje vanUzendijktt
en een enkele keer. zelfs naar tret Overbosch.
Dê ouders lieten zelfs Ce kLeine kl-nderen met een gerust
hart aeêgaan, oredat er een paar €loten waren d.ie het
lêiding gêven in zich haCden ên verantwoordelijkheidsgevoel
bezaten.
Op hete roÍaeravonden moctrten we rel eêns wat langer opblijwen
ên dan gl.ngen we samerr zingen.
Trouwens wan muziek heb ik op zomerawond.en kr:nnen genLetêD,
rtant mijn overburen Tj.jhuís warên zeer muzikaal en
?radden dikwl.jls vrienden waarmeê ze sanen musiceerden.
Omdat er wan de straat geên l-awaai kwam kon iêder daar dan

rustlg naar Luisteren.
Later is dat trelaas anders gevorden.
Toêtl kwarí in ïret hul-s van schoenmakêr l{endrickx de rnotorenréparateuÍ tseuken tê )wonen en trebben ffe veêl last gêhad
van het geknalr al fteêft zijn ?eparatlewerk ons èen keer
veel pleziêr versctraft.
.
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n.1. een xrotor die het midden hield. tussen de latere
scooter en een autoped voor wolwassenen.
Het d1ng betroorde aan dr. Muysken, die er zijn patiënten
mee bezoctrt.
Hêt geval trok natuurlijk de aandacht wan de mannen en,,,
JongenE die op deze mooLe zomeravond een luchtJe echepten
en op een gegeven moment Eocht TiJhuis er eventjes.op
ttet p].eln een rondje op maken.
Trots a1s een paurl ging de dikzak op het laeie barrkj e zlttên.
Het stuur leek naar vertrouding tot de rest eJ.genliJk
nogal ]-ang.
Hij knikte gluÍtderend naar het publiek en bleef maar
rondjêÊ riJdên.
Maar ziJn gez|ctrt betrok me€r en meer want ?ijdên kon hiJ
vel, maar hoe hij de zaak stil rnoest zetten, wist hlj niet.
Ilc weet niet meer hoe hij tenslotte tot stilstand kwam,
Erêar dat er harteliJk gelachen is dat trerLnner Ik me nog.
Het schí.jnt dat er, v6ór mijn vader op de l.óek van de
Sopl..ial.aan een sJ-gersnzaak begonral we1 koffie en thee
ïerd verkocht door de reouw wan de kleerraaker Salonons.
VerroedeJ-i.jk naren dê winkêls toen nog nLet gebouwd.
VoJ.gens de owerlevering waa er een spreekbuis tueeen de
verkoopruinte en de k1eermakerij en als in de kratot dan
een be?lchtje stond dat er hier of daar oorlog t'as dan
hield rrÍr. Salomons mêt haar man llggê spraak over de priJs
van dê koffie of ttree, als daar een klant naar vroeg.
Het spul werC ogenb1ikkeLiJk. duurder.
Zonder dat ziJ hier actrter ia gekoEen rf,erd traar
krenterlgheid aan de kaak gesteld, want ik ontdekte
indertijd op een balk in de kêl-der eên a€rÍrtekenJ.ng van
werkvolk, waarbij ziJ daarvoor over de hekel- lrerd gehaald.
Er 1s nog een verbaaltje overgelevord.
Het huis (of lrogel-ijk de wirrkel. ) heette rrDe Rijzende Hoopn.
Op een gegeven ogenblLk had een hond, precJ.es voor de
deurrtríets gedaantr vaarop jongens oen stokje hebben
genomen met een pap{er lraa?op geschreven gtond
rDe Hoop Is Gerezentr
Behalwe in de zomer wês er ook 1n de wl-nter, als hêt
gesneeurd trad, vèel rrertier in onze buurt.
.Dan werden er op het p].ein forten gebouwd en maakten we
Iange g]-ijbanen wan de Sophíalaan af tot in de Í\Ffstraat.
Vooral ts awonds lrêrfd er dan door Ce groten van bowen
van de Sophial"êan af gesleed.
Je had toen nog van die grote baksJ.eeën, dle zo BoêiliJk
te sturen ïarên.
Ze bonkten tegen dê zíjkanten wan de stoêpen aan die
toen de rijweg nog begrensden.
't
t ïÍas dtrn eên ge joel van jawelste.
Later, toep..de geneente de wegen meer ging bqrlerk_err met..
pekel, concentreeTde hetr slêêën zícfr op l.et open terrein
1n het Boschjê wan lJzendiJk.
Beuken had
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altiJd denk ik met genoegen terug aan de sataenwerking
die er !'as Ln 1923 bíj het 25-Jarlg regeringsjubileum
van Konin€in l{llhelmina.
Het ras op êen mool-e zomeravond, dat een gfoepje mannen
uit de buurt samen een praatJe maakten toen daar ene
VeJ-dhuizen, bijgenaamd de Hommel, aankrf,an:r.
Hij wasr 'rÍat meer gebeurde, een beetje aangeschoten, rraar
toctr zo weinig, dat hij de pratende mannen warn wist te
maken woor ziJn plan orr de N.B.etraat te versÍeren ên
even later zag nen hêm lopen om met passen af te meten
Itraar de palen woor d.e wersJ.erlng zouden noeten staan.
Omdat hiJ toch niet frêlemaal nuchter lras ?aakte hij
woortdurend de tel kwijt en noest hl.j telkens ópnieuw
beginnen.
Maar zijn plan rras ingeslagen en l..et afmetên l'êrd door
anderen overgenometr.
. Er werden spLJkers Eet koppen geslagên en in rlLrtder da$
gêeu tijd rÍaren de nodige matêrl.alen aanwezJ.g.
Mijn oom leende de steigerpalen, fLrma Bruidegoh zorgde
voor plantên en groen, platte Eanden, die op de palen
gespletst konden worden kwaÉen ook ergens vandaan en toen
mocllten ook de kindêren meehelpen r::et het bêEchilderen van
de palen en het makên van de slingers en toên ook de
erebogen gereed waren kon l,edereen wo]-dáan ziJn ower een
oergezel-ligê gamênwerking en een zeer geslaagde versieriÍrg.
Nog

.

JeaÍrette H.A.Beeke.
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Ondereetêkende ..

zal met in totaal r r r persooênr traarvan ... ledenr dêefíênen
iaan de excursie op' 1O september naar het veêÍrmuseum
I t Aole Compas rr
*
Itíj,/Zíj beschlkt over een êuto en heeft nog ... plaatsen
schikbaar .
HíJ/zíj wenst bl-i iemand andàrs ingedeelt te worden.
be
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Blj de Heer B.Braat, G.van de Veenlaarr 2
x s.v.p. doorl..alen vat niet van toepassing 1s.
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loto uaar I opstaat is geen kras-foto. om het voor de ouders goeokoop
te houden uerden broertjes en zusjes samen qefotograieerd met hier sn daar
een enkeling er tussen. 0eze foto is uaarschijnlijk van ,1919. De onderuij_
zêres i6 een tijderijke krachÈ. van de meeste kinderen ken ik de namen niet
de onderstreepte namen zijn van klasgenootjes.
v.1.n.r. 1. nn, 2.Annie Foeken?, 3 Jannj.e v. d. Haar? 4.JeanneÈje Beskê
1e rij
5. flsj.Van Rappard, 6.Huib Hartogr lHan Hartog
2e rij
l.llarie van Garoeren, 2. nn, 3... . Uerhoef, 4. ... Verhoel, 5. nn,
6. nn.7. Cerrie de Kruif.
3e rij
1. ... de Bosr,2. Bientje Scheppers, g,4,5 en 6 meisjeg de KruÍf
?. Engel!je van Zanten, 8. ... van Zantenr'9. zusjs van Gerrie de Kruif
4e rijÍ
11 ? en 3 broBrtje en zusJes van Slooten, !*..Jaap de Ruitêr,
5.Teus de Ruiter, fu rr/irn de Bruin, z fiien de Bruin,
fuJaantje v.d.schaft,
9.Annie ? v.d.Schaft, 10.....v.d.Schaft, 1.t Fiet GeelJnk.
1à hr p.de Jono.
De
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Foto van de 4e klas van de fiervormde School 1921 .
1e rij v.L.n.r. he! broertje van neester de Bruine, 2.Karel Foeken,
5.lrli.co Stuiver? 4. tiim van Gelder? 5.GeDard trleiland, 6.Gerrit AchterbBrg,
7. Jan van Damr 8. Japie Ploeg, 9.Uim de Bruin, 10 Jaap de Êuiter.
2e rij
1. Jean Schefl:r, 2. llijndêrl Repel, 3. ir,ri m van Uilsum, 4.6reeLje Lokmer'
5. Piet van der Heiden, 6. Bram van Gelder, 7.Bien Schepper en daar boven
Luuc 5 c h e p p e r , ( b e i d e n zaten niet in deze klas) 8. Han Hariog
rij 1. Lientje van Veenendral, 2 Jannie de Gier, 3 Annie ter liaten,
4. Gerda ten HarkeI, 5. lleJ.Ickelsheimer (Iater getrouud met meester Zijlstré
6. Jeannebje teeke, ?. Bep Uink, 8. Cor Hartog, 9. Bep Korff (voor haar
staat haar zusje) 10. Gerrie Bijvanck.
4e rij
1. Jopie de Vink, 2 CIauda Scheifer, 3. Llim 8ast, 4.í{enger van Veenendaal ,5. Bram v.d.Brink, 6.Arie van '(lingerBn, ?.tlarietje v.d.PoI,
8. Jaantja v.d.Schaft, 9.heetje v.i{ieuuenhuizen, 10.Ílie lJesteneng.
terzijde de Hr P.de Jong.
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-21 Zijn dit typische Baarnse uitCrukkingen of
fanilLe-gezegden.

specJ.a.l-err

Maak toch rríet zo In marats. = Maak toch niet zorn
onnodJ.ge drukte, kabaal .
2. I{ees niet zotn bange droet. = Wees níet zo rn bangerd. 3. Ik zal je sctreren met een troutje. = Ik zal je zo trelpen.
tt Is al,l.es lood om Jan Ge{tenbeek. = rt fs al].es
4.
eên pot nat.
5. Strijk die veet ltaar 'eeus uit je gezictrt. = StriJk
dat haar eens líeg.
6. Als iets een mooie kleur heeft ïerd het complimentJe
gegeven: nMooi kJ.eurtJe Broerse ! rr
. óe eigenaar antwoordaà dan:rrzèlf genaakt merrrouwtt.xÍ
7, Een echte Baarnaar (Baarnse) vas rteen Baarnse mopn.
Iemand uit Soest treettecieen Soesder (geen Soester) knol .
8.
Eên kontje van Soest= Iemand met nogal een Derrière.
Zo omatreeks 1915-1920 warêa er trogê patotoffels die
9.
lDot eên gespje gesloten r^rerden. **-.

1.

ze rttJillen drl-eënrr. "*"
Stofdoeken e.d. die na l.et ïassen niet gestreken
hoefclêrl te word€n, gilngen ioader dc vlecapertr (rlin
vourdde. ze op, legde er eêrr kuÊsen op en gíng er op
zttten). Heeft tret íets te maken met de ui t drukking:
nDat zaL jê niet glad zitton[?.
Een pl1 voor rt hit.= een erg dikke snee brood.
Een 1l-jnhoutje.= een lLÍriaal .
Een Amsterdamse Soesder.= iêmand dl.e bíjzonder plat
ïÍij

10.

11.
12.
13.

noemden

spre ekt .

14. Die gaat ook ower Groeneweld naar SoestCijk.= die
gobruikt ook een omhaa]. van woorde!,.
Volgens het Middel Ned. Handboek van Verda.D is een druut
een vrj.end(in), kwant of snaak, droetich is preuts of
pretentj.eus.
Van Da1ê kent het woord niet.
lrl Wàs Broerse een scl..dlder die zeLf ziJn verf mengde?.
lltett D?oêg' koning l{i].].em III soms wan dit soort pantoffels
of l.oge schoenen?.
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Zater.dag
10 september
8.3O uur

.
.

Donderdag

20 oktober
20 uur

Dínsdag

20 novenber
20 uu.f

Dxcursie naar het veeru-uuseumdorp
rrrt Aolê Compasrr te Balger Corapascuum

o

geeft een goedê ki"jk op
de rn'lnning van verschillende turfsoorien
en de manier waarop in pI .m. 185O en
daarna de vêenpionie?s leefden.
De entréekosten zijn f 'l r= per persoori.
U kunt daarvoor êchter gratis in het z.g.
weentreiniJe, in eerr huJ.fkar en in de.
treksctrul.t.
Op 10 sept. zijn er bovendien deooÍrstratiês
van diveÍse oude ambachten.
De afstand l-n aarrmerking genonen llgt het
in de bedoeJ-ing tijdig, d.w.z. 8.lO uur,
ul-t Baarn bê vertrekken.
Gezien de werde1ing wan de dee].nemê?s over
de besctrikbare auto I s ís opgawe wooraf
bes].ist ge enst,
Van event. meerijders 1'ordt verr^'acht, dat
zij een bedrag van J 16r= als bijdrage in
de benzínekosten aa:i de ctrauffeur betalen.
Zl-jn er plaatserr te weinig, dan za]' het
bestuur de laatste'faanmeldersrt verzoeken
de trein te nenen.
Treinhostên pl .m. Í 40r= per persoon.
Lezín'g met diars door de lÍeer J.Daams over
venên en vêrvenen.
Ter sprake komen zowel de rrnatten als de
ridrogetr turfrrinnl-ng, dus baggerturf en
gestoken turf.
Ook zal gesproken wordon ovër het voormaL j-gê Baarnsê veen.
P.l.aats s Nj.c olaas- tre fpunt, kerkstraat 17.
Lezíng net diars door ons tredêlid
Prof.Dr.J.Th.F"Boeles over de historle
van de geneeskrrnst.
De lezing beglnt met d.e prehistorie en
uiteraard zult u veel lnterresants tê hofen
en te zien krijgen over de geneeswlJze in
dê middeleeurren.
Hêt 1aatste kwartier zal- gerdj.jd ziJn aan
de snel1e vlucht, die de 6eneeskunde
doormaakte sinds p1 .n. 18OO.
PLaats: Nicolaas-trefpnnt, kerkstraat 17.
Dit

veerrmuseum

Naast rrRatsr kuch en bonenrr was !rhet
satietijd rrBlonde !Í1êntJ ê tl oft ewel :
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Hollardsóe tekst
JÀC. VÀN TOL

Muziek vaa
HERMS NIEL
Van soldaat
' Tot sergeaot,
AdiudarL
Luitena[t.
Allenaal zijo sooorverliefd op blonde Mientje,
't Is een blon,
't Is cen pracht I
En zii lirt
En zij lacht
Maar niet eentie heeft het tot een kus gebracht

.

REFREIN:

Blonde Mleotie heeft cen haÍ Bet prikkeldraad I
Blilf maar thuÈ. .. prikkeldraad I
En dle vestlog ovcswiot niet één soldaat I
't Is ea bliJft . . . prilleldraad I
Alle iongms makeo haar het hoÍ om striid,
Mazt àj lacf,t, co voor de rest ; neutÍaliteit t "
Blonde MÍentie heeft een hart det prikkeldraad I
Blff maar thuis... prikkeldraad I

De sergeant
Vroeg haar -hand.
Eo de luit
Wou mee uit.
En de kapitein stuurt haar veÍgeet-Eii-nietica I
De maioor,
Die is smoor.
Maar aldoor,
Was bet mis.
't Ir en blijÍt eeo stellisg die ouneeobaar is I
REFREIN:
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Tijdens onze jaarvergadering spraken en in onze vorige aflevering
schrewen wij over plaÍrnen betrêffende een Historische Markt met
als doel van het batig saldo een fonds te vormen voor ewentuele
aarlopen woor de collectie Oudheidkamer.
Die p]-arrnèn beginnen uit de grondwerf tè komen en het ziet er
naar uit, dat het eerr aaltrekkeliJk geheel kan worden.
Datum en plaats s taa.n Lntussen vast, n.1. zaterdag 8 oktober. L983
in de l{al-dtrêim MAVO, VondeLlaan 2. Rond de gezeILíge nkuilr zaleen en ander zich afspelen.
U vraagt zich natuurlijk af of we al- materiaal voor deze markt
trebben. Ja zeker I Bn bowendien: trartverwarmende reakties.
Als eerste en bestê reaktLê van buiten onze Kring kwam er eên
telefoontje wan de Heê:' en Mw. Hennus-v.d. Riwièrê uit Bil-tboveni
Ooit woonden de Heer en Mw. HenÍIus in Baarn err .... zij lezen nog
steeds de Baarnsche Courant r waarin in maart het artikel ovef, otlzê
j aar-vergadering en de plannen voor een historisctre markt.
Zij hadden nog trwat ansictrtenrr van BaaÍ'rr en zouden die enl<ele dagen later komen brengen.
Wie schetst de werbazing varr de dames v.d. Brinl< en Grootendorst
en de Heer Braat toen daar enkele dozen vol met a:asictrten en aIder foto-materiaal op tafel kwamen. Ogen en oren konden ze níel
geloven J
DLt sympathieke ectrtpaar had de col-lectie reeds l-ang Ln bezit.
Een en ander is afkomst1g uit de nalatenschap warr Mw. Boêring
(herinnert U. zich boelctrandel Boering op de hoek van de Laanstraat /
Nieuwstraat? ).
De Heer en Mw. ïIennus wilden dê dozen we1 eens opruimen, maar
voelden er niet veeL voor alles aan eêrr l.andelaar tê verkopeir.
Digênlijk wachtten ze op een goêd doê1 €rr ... dat wordt nu het te
vormen fonds woor aa"rrkopen t.b.w. de Oudheidkamer. Hulde en dar}k
daarvoor t
NatuurLiJk is MrÍ. v.d. Brink aan het uitzoeken en sorteren gegaa-n.
Er ríaren diwerse angicl.ten en foto r s tussen, \^raarvan nog geen
exemplaar in het Oudheidkamer-archief I'as. Dat waren dus regelreclrte aanwins ten voor de Oudhêl-dkamer J
De rest gaat naar de llistorische Markt. Uiteraard betreft het

Itief een oude rrinkelwoorraad, zodat van de errê ansicht weeJ. meer
exemplaren voorradig zijn dan warr een andere.
Onze arrsichtkaartenkraarn zaL dus zeker een belangrijke plaats
gaan l-nnemen I rant betralve BaarÍrse ansiclrten zijn er ook wan
plaatsen elders in ons land.
IÍaar .... ê? kwamen meer zaken woor de markt I Dê col-Lectie boeken
. is groeiende. Hiêronder recente boeken op het gebied van ar'cheo].ogie en geschiedenis, die immers bijzonder goed in het kader wan
onze markt passen, maar ook niet meer in de tra.rrdel zíjnde boeken
op allerlei gebied, zoal-s romans I boeken op het gebied wan arctritektuur, het Oranjehuls, een serie Vêrkade albums enz. A]-les tot
nu toe afkomstig waÍt eigen leden va'I de werkgroep Oudheidkamer.
Er ka:r dus nog treel wat bíj komen indien ook U Uw boekerrkast gaat
inspekterenJ
Elreneens lsÍam er een verzaJneling fossiel-en biDnen en een collectl-ê
prehistorische wuurstenen werktuigen (over antiek gesprokenj)t zodat ook deze kramen trvan dê gÏ'ondtt komen.
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Eên kraam met repÍoduktl-es komt er en zêer zeker een kraam
met originele oude prenten, v.o. raatuurJ.iJk ook prenterr van
BaaÍB..

origilaele prenten zullen in consipatLe verkocht worden, m.a.ï. de eigenaar ontvaÍrgt een vastgestelde som gelds.
Dê boeveeLheid snul.steriJen ên rariteiten is groeiende ( ].errke
dingenJ ) en aan antiek is intussen een en ander (eveneens
in cori.siBnatLe ) toegezegd.
Hieronder a''tiek tin, zilver- err kopeflrerk, maar ook klêinmeubeltjes, een 18e eêuws srauLfdoosJe, een balans en een
unster.
Dr J-s iÍrtussen êero doos boekên betreffende het Ora-rrjehuis,
w.o. e eÍl kostbaar bijna een eeuw oud boekwerk. Ook herinnerl-ngstêgeltjes e.d. kwamen bi:rnen enTre hopen eerlljk gàzegd,
dat er op dlt gebied nog €en en a.nder bijkomt, zodat uê een
complete OranJ ekraam kurnen l.nrlcl..ten.
Onde? de nieurf,erê dj.ngên, die we ontvingen, moeten we een
stapel grammof oonpl4ten noemen. Nog geen 2J Jaar oudi Maar
op dJ-t gebied schiJnt de tijd zo snel te gaan, dat er woor
de l-iefhebber toch ook a1 historisch materiaal onder te
vj.nden is.
Om te besluiten! rde zouden }ret zee? op prijs stell.en wanneer ook U eens kritisch wi1.t kiJken op Uw zolder, in Uw
kelder, in Ufi boekenkast, in Urf, verzamelingen of eigênliJk
in Uw gehele huis .
It wset l.et: de meer kostbare zaken zullen rÍe graag voor U
in consigrratie verkopen. B]-tJft tret desbetreffende voorwerp
onvêrkocht, dan ontwangt U dit wanzeJ-fsprekênd retour.
Een en aÍrdèr nordt schriftel.iJk vastg:elegd err al.l.ê itxgsbracl.te goederen worden uiteraard verzekerd.l
U kunt desgewenst kontakt opnemên met 6én van onderetaande
Dêze

P eraonen:
Mw. J.M. v. d. Brl-nJr-va.rr

Wljkv]-iet, Prof.Meij erslaa:r 1O. tel;t
Mw. G,H. Grootendorst-DoorÍtekamp, waJt Beethowenl. 5, teL.
L3L33t
Hr. B. Braatr Gerrit v.d. Veen]-aan 2, tel. L2523,
Hr. E. v.d. Steê8, Ta1ma1aan 39, tel. L757L.
2OL6L ,
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Hêt bestrrur
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Kort rra onze fl.].m-r foto- en dLa-avond ovêr d.e Eem ên Eembrugge in' de maaDd ma.art moctrten wiJ ons 15oe lidr Urr. C. overeemr wonend
aan LrEt Zuidereind r noterea.
Haar werd èeD, bloemetJe gebracht door Mtr. J.M. v.d. Brirrk-van ïiJkv1-Let en ondergetekende.
Het doet ons blJzoade? gênoegenr dat Juist l1r. ovêroêm het 15Oe
1id verd. ZIJ imers rtas vorig Jaar biJzonder behul.pzaam blJ bet
verzatnelên wan materiaal voor de tentoonstè1].irlg trDe Eem eD. Eembruggen. Err nu - als kersvers mêdelid - waa ziJ 66a van de eersten,
die enkele kosteliJke boekwerkJes uit de vorLge eèuw voor onze
collectLe Oudheidkamerr rêsp. Historlsctre markt r kwam brengen.
Een even harte1.íJk lrelkom gêldt uit€raard al onze nieuwe ledsn.
j
De score is op dLt moment 156 en een half!
IÍat dLe ha1we betreft: geea ha!.f lid natuurl-ijk, rnaar ....'aSe
betalende leden en J eq6rtl eden ea één líd oÍtder de !4 Jaarr Ttromas
CleiJ, dle tot ziJn l4e gratLa meedraait lrr onze Kringr met name
in dE arclreol-ogL eche werkgroep.
Tja, atatutair kènt onze Kring leden vaÍr 18 Jaar en ouder en
.j eugdlederr wan 14 tot 18 Jaar. Dat er otlder de 14 Jaar ook belangJ
s teJ'lenden zouden kunnen zJ.Jn realJ.seerde niemaD.d zJ.ch destiJds.
Niettemln o r o ríe zí.Jn er bliJ om en Tlromas is bepaald aiet de eêrat€.
benedêrr do 14 Ln onze geledereD. Zorn acht jaar geleden meldden de
eersten zíctr al'l ïaarbiJ eêa toen 12 Jaar oude Jan Konst. Dezelfde,
di6 Ín apriJ. J.1. een LnteressaÍrte l.èzing voor ona hlel.d ovêr dê
acfrtêrgronden va:l dê gotlêkl
Moclrten de jongerêrr onder de 14 Jaar zlch au Ln groten 6etale'
.
qanrns!d611, dara wordt het wellicht Duttlg een wiJzigting iu de statuten voor tè ateJ.l@, maar zo ver ziJa rre nog.-,lqng ni.et!
,,,",

G.H. erootendorlt-DooÍEelemP
RDGISTER OP VERSCITENEï JÀARGANCEN VAN

TTBAERNEII

IÍat in de eerate Jare[ yan het bestaan van orls werenJ.gingsblad
nog g€ên probleem vorrnde, begÍnt - Íru rÍ9 aan onze zêvendè Jaargang bezlg ztjn - zo Laigzarnêrhand weneeltJk te worden.
I{ê bêdoeLen eên reglster op dE artikelenr die in de Loop der tiJ[ in Bae:tae n verlchenen.
recht
Zoekt lêmand eea bepaald artikel r dan betekende dat met
trzoêkenr J.n de stapel. ïíe lqrraên zêgeettl trbetekendeo e .trant 6én vaa
de J.edea. van de werkgroep Oudheidkaner, Mr. L. Luíkí.nga4eytenbeek, maakt zich op maandagocht€nd vefdí.ênsteliJk met trêt aarnenstellen van zo ln register. Hulde daarroort
feder 11d, die prlJe stelt op een reglster t/n december 1p821
kan dLt na 1 september zowel btJ dê sekretaris (Gerrít v.d.
Veeo1aa.n 2), aLa blJ ons redalctie-adres (Smrtsl.aanr 2) aarlrl:rag€n.
Het l1gt uiteraard Ln de b€doêling voortaan over elke Jaarg.íig
een reglster sanên te stel.J.en eu aan al.le lederl ter besctrikJring
te stellen.
tr
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