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VOORIíOORD

Geachle lezer,

Van oude kastelen en kathedralen is doorgaans heel r{rat
bekend. In boeken, boekjes en folders vinden we overvl-oe-
dj.ge informalj.e uit ronantj.sche en vreemde lijden zoals de
Middeleeuwen of de Gouden Eeuw.

Aan de gegevens van onze eigen tijd of iets ouder (Omars
tijd) gaan !'re dik$rijls achteloos voorbij. De tijd gfipt
door onze vingers. De Historische Kring rrBaernerr heeft daU
gezien, Geregeld publiceert rrBaernerr over het recenue ver-
Ieden, dat in Baarn zoveel gevarieerde en karakterlstieke
gebouwen en ornamenten heeft achtergelaten.

Zo ook ons gemeentehuis. Het staat op een markante plaats
en 1s locb nlet opvallend. t,lie goed loekijkt, ziet echler
veel dat karakteristlek ls voor het begln van de lwinuigste
eeunr. líijzelf, gemeente, badden ons huis sedert de jaren
vijftlg ook niet meer zo goed bekeken: je rreigenrr huls 1s
zo alledaags ger"rorden !

Daardoor kvramen $re voor een grote opknapbeurU Ue suaan.
De architect, Prof. Haak, heefl ons weer zicht gegeven op
de sfeer van de ontstaanslijd, 1907, met een bruikbaarhei-d
in deze lljd.
Het is goed dat zulver parUiculier initiatief, de Histo-
rische Kring rrBaernetr, aan dil huis een beschrijvlng heefu
gewijd. In stilte heeft 'rBaernerr gewerkl om als verrassing
- eielijk met de heropening van hel gemeentehuis - dlt
historisch document aan Baarn ter beschikking te stellerr.

De Burgemeesler van Baarn,
Mr. J. P. Mledema.



EEN HISTORISCH OVERZICHT VAN DE BAARNSE GERECHTS-
KAMERS EN GEMEENTEHUIZEN VOOR 1908

Hef oudste berlcht, naarin van eèn Gerechtskaner in Baarn
sprake is, dateert uit 1732. Toen werd nanel.lJk het
ttschoulgnlglsrr, waarin ook de Raad vergaderde, verkochl.
In een koopakte uit dab jaar staat, dat de erfgenamen van
de Schoul Mr. Smout het huls verkochten, dat rrvoor deesen
ook het Raedhuys ls ge'víeestrr. Hel stond en staat nog sleeds
aan de Brink (Brlnk I en 10) en werd voor f 950,-- aan de
nleuwe schout E.L. Pook van Baggen verkocht.

De Brink, hoek Eemnesserweg Ín 1880.
Rechls: He! Schoutenhuls
Links 3 Kleln Adrlchem.
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Daar de nieuwe Schou! in zijn huis geen kaner voor he!
Gerecht ( gemeentebestuur ) meer wllde afstaan, verhuisde de
Raad naar de dorpsherberg aan de overkant, "Het, Slaten-
wapen!r .

De Brlnk ín 1750.
Llnks meg uithangbord: Het Statenwapen
Midden: De pastorj-e
Rechts! Mes Détices.

In trHet Statenvrapenrr heeft de Raad tussen 1732 en 1743 ver-
gaderd. Het stond op de Brink, bij de kerk, slechts met een
gang van de pastorie gescheiden en op deze plek parkeren we
nu onze auto.
Elgenaar van deze herberg was een zekere Jan Mol, een ge-
zLen Lngezebene, dle zelf soms lld van het Gerecht was.

f-r,
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WaarschijnlUk dacht Jan hierbij ook aan de flnanciële
voordelen door de vergrotj.ng van ziJn omzeE, wanL reeds in .

1724 verzochb hij het Gemeentebestuur j.n ziJn herberg te
vergaderen, maar'de Raad was toen, ondanks dlt verzoek,
in het oude Schoutenhuis gebleven.
De herberg rrHet Stalenwapenrr werd verooedelUk ln 1828 ge-
sloopb.
Hoewel lre er niet helemaal zeker van zijn, werd er vemoede-
lijk tussen 1743 en 1750 vergaderd ln het stalige heren-
huls trMes Déliceír (mljn genoegen).
Het stond ongeveer op de plaats van het huidj.ge ceneente-
huis aan het begin van de tegenwoordige Laanstraat en
bezab een grote tuin (lhans o.a. OranJepark).
Toen 1n 1740 Christiaan líiarda P1ésman Schoul van Baarn
rderd, vond hij het oude Schoutenhuis nameliJk te eenvoudig
en llel hij naast de kerk deze prachtige lronlng bouwen,
die voortaan tot Schoutenhuis dlende.
&n dlt huis te kunnen bouwen, had Plesnan een boerderlj
aangekocht, die hiervoor afgebroken noest worden.
Plesman moet een forluinlijk man geweest ziJn. Nieb alleen
had hlj in dlenst van de V.O.C. in.Indië veeL geld ver-
diend, maar ook zijn vrouw Petronella de Voogt bracht, een
behoorlijke bruidsschat in.
In 1743 kochl hij bovendien het oude Schoulenhuls en het
Statenwapen .
Schout Plesman leefde waarschljnlijk toch op een wat al te
royale voet, want in 1750 verdween hU spoorloos net achter-
Iatlng van grote schulden. VermoedellJk kwarn er toen ook
êen eind aan de raadsvergadenlngen ln I'Mes DéIicest'.
He! Schoutenhuis heeft als zodanig dlenst gedaan Loí 1795,
toen het anbi.van Schout srerd afgeschaft.
Tussen 1794 en 1865 vergaderde het Gerecht van Baarn ln
een kamer van het Rechthuj,s. Hel stond op de plaats van
de hutdige Hema aai-FTrin-k.
In 1674 hadden de Staten van Utrechl aan Stadhouder Wlllen
III Baarn, Eemnes, Eembrugge en Soesu als trHooge Heerliik-
hedenrropgedragen.
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De Brink in 1860.
Llnks: Het Rechthuis (thans Hema).

Voortaan r^ras de oranjevorsl als I'Hooge Ambachlsheerl vrlj-
wel onbeperkt gebleder Ín onze dorpeni zo kwan de recht-
spraak geheel Ín zijn handen, zelfs lol het vellen van
doodvonnissen toe.
Hij benoemde een Rechtbank, rrHet Hooge Cerech! van Baarn en
aanhoorige dorpenÍ, en bouwde een eigen Rechthuis aan de
Brink.
In de Franse tijd werd de $raardigheid van rrHooge Ambachts-
heerr afgeschaft en de bezittlngen tot Staatsdomein ven-
klaard .
Zo werd het Rechthuls publiek verkocht aan Jan de Bruyn en
tot logement ingericht.
In dit oude Rechthuis huurde de Gemeenteraad een kaner.
Nog sleeds had Baarn dus een rr Gerechtskamerrr , maar nog geen
elgen GemeenUehuis.

$)r
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Hierin zou spoedlg verandering koÍnen. Onstreeks 1855
gingen er s UenÍren op om heg dorp een eigen Raadhuis te
geven. De naad benoende een commissie on te onderzoeken
víat voordellger was: een nieur.r gemeentehuis of een huls
te kopen en te verbouríen.
Uiteindelijk werd besloten tol nieuwtouw.
Destijds stond de oude dorpsschool aan de Hoofdstraat,.
Daapnaast had de hoofdonder$riJ zer J.A. van Dapperen voor
eigen rekening een Franse kostschool geopend (1836), die
snel tot grote bloei kwan.
Na het overlÍjden van Van Dapperen nan J.C. Koning de
kostschool over, maar zag al spoedlg naar meer ruimge uit.
HIJ boulíde i.n 1862 een nleuwe school, de 'roorsprongrr,
waardoor de oude kostschool kwan leeg te staan.
De Gerneente, dle de grond beza0, kochl heg ge,bouw voor
Í 5OOr-- van Koning en liet het slopen.
0p 17 augustus 1864 werd beslolen op deze plek een een-
voudig: Gemeenlehdj.s te bouwen. Het telde één verdleping en
beneden bevonden zich in de voorgevel twee ramen en één
deur. Het werk $rerd vool. Í 4.470,-- uitbesteed aan A.E.
Nj-jkerk ult Naarden en op 24 november 1864 legde he! 3-
jarige zoonlje van Burgemeester Laan de eerste sleen.
0p 15 juni '1865 irerd het nleuwe gebouw j.n gebruj.k genomen.

Het werd een driedubbele feestdag.
Ten eerste herdacht Baarn het 50-jarlge jublleun van líater-
1oo, ten tr^reede vierde het de intocht van Prlns Hendrik en
zj.jn echtgenote op Soestdijk en len derde werd het nleuwe
Gemeentehuls tn gebruik genomen.
De Baarnse Gemeenteraad had eindelijk een eigen onderdak
gevonden. Het was geen monumentaal gebour.t, maar toch een
aanwinst voor het dorpje, dat Baarn toen nog was.
Al spoedig was het nieuwe Gemeentehuis te kleln, omdat de
bevolkj-ng van Baarn draslisch toenam.
Toen in 1872 de oude school aan de Hoofdstraal naasb heu
Gemeentehuis l-eeg kwam, aangezien men aan de EeÍnnesserweg
de Julianaschool had gebouwd, besloot de Raad op hel vrij-
gekomen terrein het Gemêentehuis net de helft !e vergrolen,
zodat de deur in het mldden kvíatn.
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De Hoofdstraat 1n 1870.
Ml<lden: Het Gemeentehuis uit, 1865
Rechts: De oude dorpsschool
Llnks : De Sociëteit.

Door de opening van de spoorlijn nam de bevotklng van
Baann snel boe en men kreeg !íeer gebrek aan ruimte.
Tussen het Geneentehuls en het toenmalige Hotel Central
(thans Hema) stond slnds 1865 de Herensoclëteit.
Dlt gebouw wer.d op 20 mei 1889 biJ het Gemeentehuis ge-
voegd en als Burgeneesterskaner in gebruik genomen.
Men besloot overigens ln hetzelfde jaar ook de eerste
kraan van de waterleldlng ge plaatsen, waanuit $rel bliJkt
dat heb Gemeentehuis niel meer aan de modenne elsen vol-
deed.



Het Gemeentehuis -in + 1900.
Links: De kamer van d-e Burgemeesler
Rechts :Het Postkantoor.

Men Ínoest daarom gaan denken over de bouw van een nieuw
Gemeentehuis. Op 27 naa?L 1906 besloot de Raad de vj-Ila
van mevrouw Sloop, ItMes Délicesrr, het voormallge Schouten-
huÍs van Plesman, voor .f 36.000r-- aan te kopen.
He! Gemeentebestuur kwam overeen deze villa niet te ver-
bouwen, maar af le breken en op deze plaals een geheel
nieuw Raadhuis neer te zeELen.
De aanbesteding had plaats op 9 aprll 1907t het werk werd
voor -f 50.196,-- gegund aan M.C. Konings uit Nijmegen en
op 1 mei 1908 in gebruik genomen.
Archilecl r^ras de toenmalige direcleur Gemeentebedrij ven
F.F. de Boois.
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De Brink omstreeks 1900 met xMes DélÍcesn'v1ak voor de
afbraak.

Het oude GemeentehuÍs met het poslkantoor werd Ín 1913
verkochg en in 1920 doorverkocht aan de rrverenlglng tot
exploitalle van he! St. Nlcolaasgebouwrr.
Als vereniglngsgebouw deed het nog vele Jaren dlenst tot
het uiteLndelijk moest lrijken voor de huldige blbllotheek.

J. Kruidenler.
Gegevens ontleend aanl

T. Pluim, lruit de geschiedenls van Baarnr!
J.K. van Loon, rroud-Ulrechtrr - 1963, nr. 12
F.F, Baron DrAulnis de Bouroulll, DI. I, II en ïII
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EEN RAADSELACHTIGE GEDENKSTEEN

Een raadselachtige Cekst slaab le lezen op een marmeren
gedenkplaat in het Raadhuis. Die gedenksteen is te vinden
op de eerste verdleplng boven de Ínonumentale trap,
In een ovale cartouche net bloenverslerlng en een Neder-
landse leeuw zien l,re de volgende tekst:
tTer herinnering aan de 1n!,rljding aan de vlering van het
halve eeunfeest van de overwlnning bij Quatrebras en
Waterloo en de komst van HH KK HH Prins en Prinses Hendrik
der Nederlanden op het paleis Soestdijk. Den 19 junij
1QÁEII

Je vraagt je afrof hj.er nlet een aanlal vroorden zljn vreg-
gevallen? rrTer herinnering aan de in$rj-j dingrr ... . van vrat?
Inderdaad heeft hier Índertijd gesbaan: ÍTer herinneri-ng
aan de inwj.jding van dil gemeenbehuisrr. Maar dat slaal dan
nlet op. het gebouw waar de s0een nu 1s, maar op het vorige
Raadhuls aan de Hoofdstraat, dat, in 1865 $rerd gebouÍrd.
A1s we lager op de muur kljken, zien sre dan ook, onder de
ovale gedenkplaat, een rechlhoekig marmeren bordje met het
opschrj.ft:. rrovergebracht in 1908 uit het oude Gemeentehuls't.

Drie feiten
Toen dat oude Raadhuj-s in 1865 gereed was, heeft het Ge-
meentebestuur, onder lelding van Burgemeester Laan, blijkens
de notulen van de raadsvergadering van 15 decenber 1865,
de wonderlijke gedachte gehad op één gedenksteen drie feiten
te vermelden dle nl-ets met elkaar Ue naken hadden.
1. De inwijding van het eerste echle Raadhuis, 2. De her-
denking van de slag bij Waterl-oo van 1815 en 3. De komst
naar Soestdijk van Prins Hendrik de Zeevaarder, zoon van
Konlng Wj.llem II en broer van Kon j.ng WiUem ïII.
Toen da! oude Raadhuis werd opgeheven en de Raad in 1908
naar de Laanstraat verhuisde, wist men geen weg met deze
vreemde gedenkplaat. Burgemeester DtAulnis vond de steen
rrdie men met vj.er man moesc tlllen'r !e onvangrijk voor het
klelne gemeente-archief .
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Én als men de steen zó naar hel nieuhre Raadhuis zou over-
brengen, zou dat, zljns lnziens, maar misverstanden wekken?
De toeschouwer zou denken: rrls dit Raadhuis reeds in 1865
inge!,rijd?rr. Daarom besloot de Burgemeesler de steen van een
geheel andere tekst te voorzien.
Maar die verandering wekte de verontwaardiging van het,
raadslid Dr. S. Greldanus, die een woedende toespraak hield
in de raadsvergadering van vrijdag 29 rnei 1908. Hij lras
gekwetsl lromdat de narnen van onze geliefden en geëerden
Prlns Hendrik en diens Gemalin ger^roonvreg zijn ultgelíischt,
evenals de herinnering aan een feit, dat van de grootste
beteekenis is geweest voor ons volksbestaanrt (Waterloo, dus).
Hlj eisle, dat de oorspronkelijke tekst zou worden hersteld.
Zijn voorstel werd met algemene stennen aangenonen.

Wat stond er dan?

Maar daarmee was de zaak niet afgedaan. De Burgemeester,
die op 29 mei afi,rezlg was geweest, verlelde in de vqlgende
raadsvergadering, op vrj.jdag 10 julÍ 1908, dat de teksl op
de steen nog niet hersteld was, omdat h1j het voorstel van
Dr. Greidanus, dau door de Raad was overgenomen, nj.et prak-
tisch vond. De bezoekers van het nieuwe Raadhuis zouden de
oorspronkelijke tekst niet begrlj pen.

Er ongspon zich weer een hefti.ge discussie, vtaarbij bleek
dab Dr. Greidanus niet nauwkeurig wist wat de oude woorden
vraren die op de steen stonden, zoda! de Burgemeester fijntjes
opmerkte r "De piëteil van den heer Greldanus is groof, maar
zj.jn kennis blijft in gebrekerr.

ook het raadslid Bicker Caarten constateerde sarcastÍsch
rrdat de scherpe rede die de heer Greidanus 1n de vorige ver-
gadering gehouden heeft, gebaseerd was op de wensch dal de
oude woorden op den sleen zouden worden hersleld, terwljl
hij toen niel eens wist r^telke woorden er op stondenÍ,
En dan is Dr. Greldanus weer boos, omda! Bicker Caarten hem
belachelijk maakt.
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Tenslotte hakl de Burgemeesber de knoop door met het voor-
stel onder de gedenkplaat, net herslelde tekst, een bordje
te hangen, I'on duldeliJk te maken dat de steen betrekking
heeft op het oude naadhuisrr.

Zo i.s kennelijk geschled en het geheet is nu boven de trap
te ber.ronderen. Je kun! zien, dat er aan de steen heel wat
gebeiteld j-s, maar de reconstructiê is netjes uitgevoerd.

H. Bronkhorst.

KOPSTUKKEN IN HET GEMEENTEHUIS

De geschiedenis van eeuvten geleden is dikwijls makkelljker
na te trekken dan de dj-cfitblje historie. Wat zich zorn
tachtig jaar geleden in grole zowel als kleine Semeengen
afspeelde heeft kennêlj-jk nog niet voldoende wortel ge-
schoten; men moet afgaan op veelal vage herinneringen van
oudere plaatsgenoten en daarbij blijkt nogaL eensr dat ver-
haaltjes over de dorpsonroeper, de hoefsnid en de baker
belangrijker worden geacht dan het bestuurliJk wel en r^ree.

l'lel staat vast, dat een Burgeneester in het begin van deze
eeuw een eerbiederaardige flguur was, $taarmee meestal nlec
viel te spotten. De petjes 8Íngen zonder mankeren af en de
hoeden werden beleefd gelicht als de bestuurder zlch ver-
toonde. Hij werd geëerd als Hoofd van de gemeente en had
lteb, zo meende men, voor het zeggen. Een goede Burgemeesger
genoot het vertrouwen van zj-jn gemeentenaren; men Seloofde
rotsvast in zÍjn beleid.
Zo was de toestand ook min of meer in ons dorp. In 1897 nan
F.F. Baron DrAulnis de Bouroulll de bestuurstaak over van
Burgemeester De Beaufort. De nieuwe bewindsman kreeg te
maken mel een groeiende geneenle, want Baarn werd een steeds
sterker trekpleister voor [telgestelde stedelingen, die er
fraaie villar s bour^tden,



. l)

Maar me! die bouw wás nen er nlet. Er moesÈen Íregen worden
aangelegd, gas, electrlcitelt en water aangevoerd; de
telefoon was ln opnars en het groene dorp vroeg om neer
parken en groenpartuen. Baarn groelde snel en die Sroel
moest op een versgandige r[anler vrorden begeleld.

De behoefte aan een rulmer onderkonen werd door Burgenees-
ter en Raad a1s dringend ervaren. Het $ras de Seneente-
archltect F.F. de Bools, sedert 1905 1n functle, die de
plannen voor een nieuw raadhuls mocht ultwerken en ver-
wezenllJken.

In 1908 was het zover.
Hoe moet Baron DrAuInlB zich gevoeld hebben toen alle
plichtplegingen achler de rug waren en hij zlch kon terug-
trekken ln het hoge, statige vertrek dat als Burgeueeaters-
kaner was bestemd? HlJ zal ongetríijfeld ríel eens uit de
ramen hebben gekeken naar de Brink, maar hU was kennelljk
geen man van mumeren. AIs een bevelhebber voor de troep
gaf hlJ zijn beveleni de raadsvergaderlngen lei.dde hU kort
en bondig. HiJ hiefd van efflclënte medelrerkers en waar-
deerde lnitiatlef bU conÍnlssleleden en wethouders.
Te voeg begaf hlj zich van zlJn huls aan de Eennesserweg
naar zlJn werk; i.edereen kende de kordaat voortstappende
man met het halfhoge dofzÍrarle hoedJe op, de wandelstok
met zllveren knop tlkkend op de slraalstenen. !'rie hem zae
groette hem en die groeo werd altiJd korÈaf beantwoord.
nHij beeft heel $rat aan ziJn hoofdt, zeiden de nensen sons
op een toon van ontzag. Anderen noemden hen mlnder eer-
biedlg leen Uzervrelerrr. (Die benamlng kwam mij alE kind
vreemd voor, nant ult de beste bron - de keukênprinses van
het burgeneeslersgezln was bevriend net de dlenstbode van
mijn grootmoeder - wlst ik dal er nogal eens st,ijfsel-
puddlng op de tafel van de eerste burger verscheen).
Hoe dan ook, nlet alleen de groei van de Semeente vroeg
zijn zore. In 1914 kreeg hlJ te kanpen net mobllisatle- en
vluchtelingenproblemen. In 1916 ÍnoesU hij lJllngs uaat-
regelen nemenr loen ons dorp werd gebelsterd door de walers-
nood.
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De heer De Bools kreeg opdrachl om o.a. de EemdiJk mel
zandzakken te versterkeni latêr wenden er tochten per boot
en vleb georganj-seerd om nensen van zolders en hoolbengen
te bevrUden en om de achtergeblevenen ln de ondergestroom-
de boerderUen te voorzien van brood en andere dringende
levensbehoeften .

In dltzelfde jaar bood hij zUn onlslag aan. IlÍj werd op-
gevolgd door Jonkheer Dr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg,
oud-raadslÍd. Deze vriendelijke burgervader zou het roer
zeven jaar in handen houden.



ook zlJn amblsperlode was niet altljd even rustig. Tenslotbe
was er nog steeds oorlog - ztJ het bui.ten onze grenzen - en
1n Nederland kreeg nen te kampen met voedselschaars ie.
Dlstrlbut,ie van goedenen was onvermlJdelljk en in Baarn
moest hec Íbonnen$rerkrr op gang worden gebracht. De Gas-
coÍnmissle had de handen vol om de gasvoorzÍenlng draaiende
te houden. Hooiklslen en stapelpannen maakten hun entrée in
de huishoudens om gas en vuur tê sparen. Ook op polltiek
gebied deden zich veranderlngen voor; de soclaListen gingen
een ernstig woordJ e neespreken.

Een belangrijk besluit, van de Gemeenteraad betrof de aanleg
van een nieuw kerkhof. De oude begraafplaats aan de Acacla-
laan, dateÍ.end ult 1828, raakte vol; nen zocht naar een
nieuvre plek die werd gevonden aan het elnd van de Torenlaan.
In 191 9 $rerd de nleuwe rustplaats in gebruik genomen.
'1919 was ook het Jaar dat Baarn zlJn lyceun kreeg. Baarn
had deze onderwiJ sui tbre ldj.ng dringend nodig, want de gnoei
zaí er nog altijd in.
Nadat Burgemeester nuÉgers van Bozenburg was vertrokken
werd Jonkheer Dr. G.C.J. van Reenen aangewezen als Hoofd
van onze gemeente. THee dagen na zlJn anbtsaanvaardlng kreeg
hij hef aI zwaar te verduren. Wat was het geval?
Ter gelegenhej.d van het zil-veren Jubileum van Konlngin !lil--
helmj.na had de Raad besloten een herinneri-ngsbank in ons
dorp te plaalsen. Bij de plechtige onthulling !.ras de hele
Koninklljke Fanilie aanlrezig en het was de taak van Jonk-
heer Van Reenen om de cereÍnonle stijlvol te laten verlopen.
Alles ging volkomen naan víens, maar Konlngin Emma had
kennelijk medeli.Jden met het, kersverse Hoofd der gemeenle.
Z1j schijnt gezegd te hebben: rtMaar meneer Van Beenen, hadden
ze uw benoeming niet een beelje eerder kunnen laten ingaan?rl
Die $roorden lypeerden de AnbachtsvrouÍre van ons dorp: altljd
meelevend, harteliJk en Ín d1t geval zelfs ietv.rat bezorgd.
Baarn groeide, bloeide en breidde zich ult,. He! typischrrdeftiger van het dorp werd wel afgezwakt door de verande-
rende woningbouw. Hel besturen van de gemeenle werd er niet
eenvoudlger op, zeker niet ln de dertiger jaren toen de
algemene crj.sls tal van offerg vroes.



18

Jhr. Dr. G.C.J. van Reenen

Maar er waren ook lichtpun0jes3 het huwelijk van onze
Kroonprinses maakle, dal het Paleis Soestdijk in ene werd
hersbeld. Dat dit extra voorzieningen betekende nam men op
de koop toei Baarn voelde het als een eer, dat het prinse-
Iljk paar er ging wonen. De geboonle van tr^ree konings-
kinderen bracht de nodige publiciteit mee, hraarbij natuur-
lijk de Burgemeester een aanzienlijke rol vervu]de.
Gelukkig kon de heer Van Reenen ontspanning zoeken op de
bennisbaan; hij was een voortreffelijke speler.
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In zijn anbtsperiode viel ook het touwtrekken om de terug-
keer van het oude gemeenteirapen, hetgeen blukt u1t Van
Reenens brlefwlsseling met de Hoge Raad van AdeI. Bj.jna

was het blsschopsbeeld in 1939 ln ere hersgeld, maar f,inan-
ciële en fundarnenlele bezwaren deden het voorstel van
Burgemeesler en Wethoudena te nleg.
DergelÍJke klelnlgheden werden ln dilzelfde Jaar over-
schaduwd door de oorlogsdrelglng. In septenber kreeg Baarn
te naken met de legering van een aantal mllltaLren, ondat
ons dorp ln de frontlinie bleek te liggen. Het was bepaald
niet eenvoudlg on de vele problenen die daaruit voort-
vloeiden het hoofd te bj.eden. TlJdens de neL-dagen leek
Baarn verlateni nen vras tol evacuati.e overgegaan. 0p 13 mel
glng heo gemeentehuis dichti lwee dagen later ging, het weer
open. Weer een dag later meldden zlch de eerste DuÍlse
mÍlitalren, De Burgeneester bLeef nog korbe tud aant toen
kwanen er andere heersers in hel raadhuis.
Na de bévrlJdlng werd de rrechteÍ Burgeneester Jubelend in-
gehaald. Vlaar zag hij op tegen het lmense kanreL, dat in
zijn gèmeente geklaard noest ríorden? Wat zlJn beweegredenen
geweest mogen zljn, in september bood de heer Van Reenen
zijn ontslag aan. De noodraad, geleid door loco-burgemees ler
Bos, begon vol goede moed aan een interregnum. HeU was geen
eenvoudlge zaak on in d1e allereerste na-oorlogse perlode
de juiste man op de julste plaals Ue vinden, Maar hij kwàn.
Begin aprl1 1946 werd Mr. F.J. van Beeck Calkoen lngehaald
door de raadsleden Schuitema en nevrour'r De Graaf-van Dregt.
Bijna een kwar! eeuw zou hlJ op zijn post bluven; een
post, die lang nlet alti.Jd nakkelUk was.

Van meet af aan ontpopte de nleuwe Burgemeester zich als
een ware regent, rrEén van de flJnste burgemeesters die
Baarn oolt gehad heeftrr, constateerl diezelfde mevrouw De
Gnaaf, d1e tvlee raadsperlodes onder zijn leldlng meemaakte
en die hem ln 1970 uitgelelde deed, over gemeenteLljke
zaken vertelb z1j niet zoveel. rrDat is allemaal verleden
tijd en Je sluit je af voor aI $rat er toenterti.Jd gebeurderr.
Datzelfde ze8t mevrourí G. I{afelbakker, de eerste vrouwelijke
Wefhouder van onze geneente, d1e haar lof voor Van Beeck
Calkoen evenmi.n onder stoelen of banken steekt.



Mr. F.J, van Beeck CêIkoen.
17-O2-1966: Ondertrouw van Prinses Beabrlx.

ZlJ kon het niet altUd eens zun met zi.Jn opvattlngen,
maar de verhouding was en bleef door de Jaren heen uil-
stekend. Tijdens een vergadering kon er r.rel eens fel $rorden
uj.tgehaal-d en dan stapte mevrouw de Wethouder na afloop van
hel debat de burgenees terskaner binnen om !e verkondigen:
rrDat p1k i.k nietrr. De man achter ziJn bureau schrok dan we1
even, maar was edelmoedig genoeg om ziJn excuses aan te
bleden. Is het wonder dat èn de oud-burgemeesler èn de ex-
wefhouder nu nog vriendschappel lj k ne! elkander omgaan?
ÍHlj bulderde nooj.tr, hervat mevrourí De Graaf het gesprek.
"Vóór alles was hij zo menseliJkt'. HÍj kende alle amblenaren
r,ris t van het srel en wee van degenen die hem omringden.
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De geneenteraadsvergaderlngen verliepen neestal vlot, er
vterd nooit gekletst. Er moest ge$rerkt wordeni een pauze
was niel toegestaan, een kop koffie kwan er nooit aan te
pas, alleen blj de beArotlngsvergaderlng die zoveel neer
lljd en energle vergde. líat niet strlkt ter zake doende
was kapte biJ af; hij lelbe op de klelnste kleinlgheid en
stond een sober beheer van de flnanclën voor.
Hoogiepunten ult dle Jaren? ongetwiJfeld moet, dan de ondêr-
trouw van Prlnses Beatrlx worden aangehaald. De trouhrzaal
onderglng een facellft, de pers noest een goede lndruk
krÍjgen van ons dorp. Later volgde haar zuster, Prlnses
Mergrlelr maar die gebeurtenis droeg een víag sinpeler karak-
ter. En ja: ln de verraarde zestlger Jaren toen het geld
schiJnbaar nlet op kon, werd er gedach! en gesproken over
een nieuw gemeentehuls. Er klrarnen zelfs fraale ontlrerpen,
maar tenslotte bleef aIles bij het oude.
ook neel mevrouw De Graaf nog een persoonllJk succesJe le
melden: als verwoed angl-alcohol.propagandiste wist zU
B & tí Zover Ce krlJgen, dat er op recepties en offlciële
ontvangsten geen alcohol meer zou worden geschonken. ZIJ
dacht een hele dobber aan haar voorstel te hebben, naar
tot haar stonne verbazing nerd het een hamerstuk. Dat het
besluit na het vertrek van tthaarn Burgenees0er srerd ínge-
t,nokken, kan haar nog altUd spljten .....
Blj de komst van de heer J. van Haerlngen brak er een heel
andere periode aan. ZiJn bewind was welnig gelukklg. Het
was een hele overgang van het bedrijfsleven naar de be-
slotenheid van een dorpsgemeenachap. Hlj voelde zlch nlet
happy ln de burgeÍnees terskamer; he! vertrek was hem te hol
en te hoog. Het carlllon op de Brink sloorde hem blj ziJn
vterki de soms lange bespreklngen in de Raad lrriteerden
hen. Naast deze moellijkheden kreeg hij te maken met per-
soonliJke agressie. Incj-denten bleven niel uit; veel rust
werd hem niel gegund. Een glanspunt in zijn carrlère was
he! huwellJk van Prinses Christina; het Baannse gemeenue-
huls stond even weer volop in de belangstelllng.
Na zes Jaar beëindigde hij zi.jn werkzaanheden; hlj vertrok,
vernoeid en leleurgesgeld.

:

I



Mr. J. van Haeringen.
28-06-1975: Huhrelijk van Prinses Chrislina.

De ambtsketen werd overgednagen
Zo e" aL Baarnaars zijn geweesb,
vrAagd of de van Dokkum komende
zou kunnen aarden, hel antwoord
jazeker !

aan Mr. J. P. Miedema,
die zich hebben afge-

burgervader hler spoedlg
kan niet anders lulden dan:

E. Witsenburg-Horsman.
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Mr. J.P. Miedema tijdens ziin installatie'
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HERINNERINCEN AAN HET GEMEENTEHUIS IN OORLOGSTIJD

VeeI van de gegevens in dit artj-kel zijn ontleend aan de
aantekenlngen en herinneringen van mljn vader, Roelof
Postema, die in maart 1941 als ambtenaar ln dienst van de
Geneente Baarn trad. Hij was boen '1 9 jaar en kreeg de taak
toebedeeld de genêên te-ontvanger, de heer P.J. de Die, te
assisteren.
0p dat moment was er ten gemeentehuize eigenlijk nog niet
veel venanderd. De Duitsers hadden inmers gesleld ons land
slechts om slrategische redenen te zijn binnengevallen en
ons bestuur ongernoeld te wilien laten.
Maar al !e spoedig bleek echter, dal er van hun belofgen
niefs lerecht kvran. overal, ook in ons dorp, hrerden be-
stuurslrl j zigingen doorgevoerd, waarblj aue belangrijke
posten 1n handen van NSB-ers kwamen.
Toen de anblstermijn van Burgeneester Van Reenen in augus-
lus 1941 afliep, werd deze dan ook nj-et herbenoemd.
In afi.rachuing van een NsB-burgeneester nan eersfe Wethouder
F. rs Jacob voorloplg zijn plaats in. Tweede Wethouder was
in d1e tljd de beer F.E.P. Sandberg. Beiden waren anti-
DuÍts. Inmiddels hadden de bezetters besloten, da! de be-
staande politieke partijen opgeheven moesten worden (mel
uitzondering van de NSB uiieraard).
Zo vond op 29 augustus 1941 de laatsle zltging van de
Gemeentenaad plaats.
0p 28 februari 1942 werd de NSB-er H. Froonhof tot burger-
Ívaderr benoeÍnd. Hij irerd op l4 rnaart 1942 geinslalleerd,
een polilleke manifeslalle, die de amblenaren (onder lrie
zich geen NSB-ers bevonden) slechts afkeer kon inboezemen.
Met speciale toestêmming van de heer Froonhof schitterden
zlj tijdens dit evenement dan ook door afwezigheid.
De nieuwe Burgemeesten kon met de Wethouders rs Jacob en
Sandberg begrij pel iJ kerwij s niel tot een goede samen-
werking koÍnen en beiden werden dan ook op 26 juni ontslagen.
Vanzelfsprekend werd hun plaats ingenomen door NSB-ers:
de heren Ir. J.P. Leeuwenberg en Ir. A.J. van der Hoeven.
Baann werd nu dus bestuurd door louter Duits-gezinden,
berwljl de Gemeenteraad naar hui.s gestuurd was,
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De vroede NSB-vaderen achtten het, om tegenwerking te voor-
komen, raadzaam om op het gemeentehuls enkele Seliik8e-
stemden te benoemen. op bj-jna eLke afdellng werden dan ook
één of neer nieur"re anbtenaren gepl-aatst, dle zich dikwlils
meer door politieke gezindheid dan door vakkundl8heid onder-
scheldden.
Er Ííerd echter ook een anbtenaar |tafgevoerdrr: ln de vroege
morgen van de 13de jull 1942 $rerd de heer Rads0ake (van de
afdellng Algemene zaken) evenals enkele andere verdienste-
lijke Baarnaars van ziJn bed gelichÈ en als giJzelaar naar
Haren (N.-Br.) gedeporteerd. Waarom juist deze atnblenaar
die reertr te beurt vj-el, is nlet bekend. Wellicho sgond hU
op de één of andere zÍrarte h-Jst. Vast staat wel, dat een
zekere NSB-er zich eens hevig beledlgd betoond had, nadat
hij door de heer Radslake belachel-lJk Semaakt zou ziJn.
Pas op 17 december van dat jaar keerde de heer Radstake uit
zijn ballingschap terug.
overlgens vonden alle werkzaamheden, zoals die ln vredes-
tijd op het geneentehuls verrlcht waren, gewoon doorgang.

De door de Duitsers getroffen bijzondere maatregelen werden
veelal uitgevoerd door hierboe speclaal ln dienst genomen
nensen. Door hen !'rerden bijv. burgers opgeroepen on langs
de spoorlun vracht te lopen of om schuttersputJes te graven.
ook de organisatle van de $rin terhulpcollecte vtas in hun
handen. BiJ de ontvanger kreeg nen wel te naken net de
financiële kant van deze aangelegenheden. Voor het wacht-
Iopen en puljes graven werd n1. volgens DuiUse opgave door
de Geneente een vergoedlng ultbetaald, dle !'reer aan het
Rijk gedeclareerd kon worden. Ook moesu de ontvanger de
inhoud van de winterhulpbussen lellen en doorsturen.
De opbrengst van de collecte was altljd zeer gerlng en be-
stond voor een gedeelte ui! knopen en andere waardeloze
materlalen.
In de oorlog waren verschillende nieuwe dienscen ingesteld,
waar de ambtenaren op hec gemeencehuis nln of meer mee te
rnaken hadden.
Reeds voor de inval der Duitsers was de luchtbeschennlng
opgerichb. Een aantal mensen speurde dag en nacht vanaf de
watertoren het luchtrulm af.
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Als er Engelse vllegtuigen lrerden geslgnaleerd, belde men
onmiddellijk het politiebureau op, hÍaarna spoedig op vier
plaatsen in ons dorp de sirenes begonnen te loeien.
Ook op hel dak van het gemeenLehuis was een sirene aange-
bracht.
Beducht dat he! gebouw door Engelse brandbomnen getroffen
en vernj-eli.gd zou worden, nam nen op he! gemeentehuis bij-
zondere voorzorgsnaafregelen. De zolder, waar paperassen
en oude archiefstukken lagen opgesl-agen, werd ontrufund en
opnieuw j.ngericht net kislen zand en zgn. vuunzr^repen, zodat
de arnbtenaren bj.j brandalarm onmiddellijk konden ingrijpen.
De dienst Luchtbescherrning lras voor de gehele bevolking van
grool bel-ang. Dit gold niel voor een andere instelling, de
hulppolitie, door somnigen schertsend rrsurrogaatpol i gie tt

genoemd. Deze bestond uit onopgeleide en onger,rapende lieden,
die vooral werden ingezet bij de bewaking van overheids-
gebouwen en geconfisqueerde panden, ook het surveilleren
op trajecten en terreinen waar de bezetter sabotagedaden
kon verwachten, behoorde tob hun !aak.
Hel bevolkingsregister werd eveneens permanent bewaakt oÍn
te voorkomen dat verzelsgroepen hj-er hun slag zouden slaan.
De schaarste aan levensmiddelen maakte de instelling van
een dislributiekantoor, gevestlgd aan de Cantonlaan, nood-
zakeliJk. Af en loe werden er ambtenaren aange$rezen om de
inwoners van Baarn, op verloon van hun stamkaart, nieuwe
bonkaarlen uit te reiken. MlJn vader heefi hier ook enige
malen gev{erkt en kon, als hij louter 'rgoedert co}legars om
zich heen had, wel eens r^rat bonkaarten rrversierentr voor
zijn oom, die, in Amsterdam woonachbig, de zorg voor een
aantal ondergedoken Joden op zlch had genomen.

Hoewel van een openlijk verzet van de arublenaren tegen hun
bestuurders geen sprake was (en ook niet kon zijn), was de
medewerking nu ook niet optinaal. Verscheidene malen bLeek
op raadselachlige hrijze een aantal paspoorlen van een bureau
of u1t een kast te zljn verdwenen. Zo'n gebeurtenis leverde
echeer rneer hilarileit dan zoekakties op. NatuurLijk ven-
moedde men dat de documenten Aeslolen waren ten behoeve van
de llleaaliteit.
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Dat ook de polille-agenten (onder wie àich helaas enkele
fanaUieke NSB-ers bevonden ) nj.et allen even Sezagsgetroutt
waren, ondervond mijn vader loen één van hen op een norgen
even b1j hem op kangoor langsliep. Tussen neus en lippen
deelde de politiebeamble nede, dat hij samen met een colle-
ga de opdrachu had gekregen die middag het ouderlijk huis
van mijn vader nel een bezoek Ue vereren. Men had nanelijk
bericht onlvangen, dat broer Piet, die zeer onvriiwiltig
in het zuiden des lands bli de Arbeidsdienst was ingedeeld'
na een vrij lreek-end niet meer $tas komen opdagen. De agent
kreeg hierop te horenrdat PieC normaal van huis vertrokken
r.ras, maar na een bombardement op de trein die hem naar het
kanp bracht, niets meer van zich had laten horen.
In werkelijkheid za! Piel rustig bij moeders lhuis.
Na de luchtaanval was hij naar Baarn teruggelopen ' in de
hoop als vermlst beschoulrd te worden. Tijdens de middaS-
pauze raadde mijn vader zijn broer aan de komende uren ziin
heil elders !e zoeken, Toen de agenlen die niddag ten lonele
verschenen, konden ziJ dan ook onverrichlerzake naar het
bureau lerugkeren.
Uit één en ander blijkt, dat niel ledereen even welwillend
aan de verlangens van de bestuurders voldeed.

Eén van de gemeente-anblenaren, evenals mijn vader werkzaan
bij de ontvanger, was zelfs 1id van de ondergrondse.
Deze jonge venzetss lrij der, Bert Kleisen, Ieed aan astma en
meldde zich dikwljls ziek, SoÍns inderdaad om gezondhelds-
redenen, maar dlkwljls ook om ondergronds werk te kunnen
verrichten. Zijn rrgoederr collegars, die op de hoogte waren
van zijn activiteiten, dekten hem. hlaf hiJ precies gedaan
heeft in het verzet, is niet bekend. Een ille8aal- $rerker
Iiep, vanr4ege de daaraan verbonden rj-sj.cors, nu eenmaal nlet
met het hart op de Uong. Wel r^reten we'dat hij soms grote
hoeveelheden bonkaarten ln zljn bezit had en dus mogelijker-
wljs betrokken geweest ls bU overvallen op distributie-
kantoren.
Helaas werd deze jongenan, waarschljnlljk na verraad van de
verzelsgroep waartoe hij behoorde, in oktober 1944 te Den
Haag aangehouden en wêgens verboden $rapenbezit ler plekke
aefusllleerd.
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Zijn plotselinge dood veroorzaakte natuurliJk grote ont-
sleltenis bij zlJn collegars, voor wie de laatste oorlogs-
maanden overigens 1n velerlei opzicht de moeilijkste en
enerverendste zouden worden.
Het begon begin september 1944. De plotselinge, snelte
opmars der Geallieerden vanuig het zuiden veroorzaakte
panlek bij Duibsers en NSB-ers (Dolle Dinsdag).
Zoals velen vluchtlen ook Burgemeester Baron van Lynden van
Honstwaerde, die de heer Froonhof inmiddels was opgevolgd,
en l{ethouder Leeuwenberg weg ln oostelljke nlchting.
De Baron keerde spoedig terug, doch moest zUn funktie af-
staan aan Wethouder V.d. Hoeven, die op zijn post was ge-
bleven.
Grote consternatie ontstond op het gemeenlehuis toen in de
loop van oktober + 2600 vluchtelingen uil Arnhem en om-
gevlng zich hier meldden. Na de slag om Arnhem moest de
deerlijk gehavende stad op lasl van de Duitsers ontruind
r^rorden. De inwoners, die op handkarren eri in kinderwagêns
slechts de meest dlerbare of meest noodzakelljke bezit-
tingen mel zlch meevoerden, probeerden vooral op de Veluwe
onderdak te krijgen. Wie dit niet lukte, moest verder trek-
ken en zo kwaÍnen ook veel evacuéts in Baarn terecht.
HeL bureau ttEvacuatiert o.1.v. de heer Radstake (van wie
reeds eerder sprake was) kreeg het zwaar Le verduren. Men
trachlte de vluchtelingen zoveel. mogelljk biJ parliculieren
onder te brengen. Overigens werden ook gymnastieklokalen
in8erichl ats tiJdelijke verbl lj fplaals.
Ook bij de ontvanger vras het een drukte van belang.
Mensen die (verpllcht trouwens) evacuéts in huis hadden
opgenonen, kregen wekelijks kostgeld van de Gemeente uit-
belaald lÍ 26,50 per echtpaar bijv.). De vluchLelingen zelf
kregen zakgeld. Iedere neek was men met + 16 nan tegelijk
bezig deze gelden uit te keren. Een langê rij wachtenden
vormde zich dan voor het gemeentehuis.
Spoedig na de komst van de evacuérs begon de hon8erwinter.
Zowel aan eten aIs aan brandstof Íias schromelijk gebrek.
Er waren geen gas en electra meer en op het gemeerltehuis
moesten af en toe zelfs knijpkatten lngeschakeld worden.
In de voorafgaande jaren had dê GeÍneente Baarn slukken gnond
bij Tomaluva en aan het Zuidereind aangewezen a1s groente-
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tuinen voor haar vÍerkneners. De anblenaren kregen één dag.
per week vrlj on hler gevrassen te verbou$ren. De oogst werd
uiteraard verdeeld. In de lrinter leverde deze grond natuur-
lijk praktlsch nlets neer op. Tijdens de hongerwinter lrerd
daarom één dag per $reek vrijaf gegeven om te fourageren.
Toen er nlet meer aan brandstof (behalve aan hout) be komen
was, lrerd op 27 december aangekondlgd dat het geneentehuis
gedeeltelUk moest worden ontruiÍnd. N1èt overal konden
fuomers houtkachels geplaatst worden. De typistes en de
derde afdellng verdwenen naar het gebou!, van de sociale
zorg op de hoek van de Laanstraat en de Teding van Berk-
houtstraag (vroeger School met den Bljbel).
Het bureau van de ontvanger werd verplaatst naar het
vroegere Soclëteltsgebouw aan het Stallonspleln. Het kan-
toor van Publieke Werken was hier reeds sínds Juli 1942
gevestigd, nadat de Soclëteit door de Dultsers opgeheven
en het gebouw geconfisqueerd was.
De lonen en uitkerlngen moesben nu dus voorbaan op hêt
Statlonspleln ultbetaald worden. Op donderdag werden de
Ioonzakjes, die op vrudag ulfgerelkt zouden worden, bU
de ontvanger klaargenaakt.
Vervolgens noesten ze, gesorteerd 1n bureauladen, naar het
geneentehuls vervoerd !'rorden om de nacht ln de kluls door
te brengen. De volgende ochtend vrerden ze dan weer opge-
haald. Dlt transport leverde wekellJks een merkwaardig
schoulrspel op. Een klelne stoet, r'raarvan een net loonzakjes
beladen handkar het mlddelpunt vonnde, trok dan door de
dikríljls zwaar besneeulrde dorpsstraten. Twee arbel.dera van
Publleke Werken duwden de kar voort onder het toezlende oog
van mun vader, dle als arnbtenaar de verantwoordelij kheid
voor het geld droeg.

Aan alles kornt een eind. Na een ellendige winter ríerd ej.nd
aprÍ1 duidelijk, dat de bevriJding ln zichl was. Op 5 mei
rs íorgens on half zes werd mun vader ult bed gebeld door
een kennis, die wist te vertellen dat de vrede getekend nas.
0p het gemeentehuls echter rlep Burgeneesler V.d. Hoeven de
anbtenaren bijeen on hen tot voorzlchtigheid te nanen.
Noch de ortskoÍrunandant, noch hijzelf had van officiëIe zijde
boodschappen of orders onlvangen en een aI Ce oiermoêdlg
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gedrag zou fot ongelukkige maatregel-en van de kant van de
Dultsers kunnen leiden.
In Soest, Hilversum en Amersfoort werd feest gevierd, in
Baarn echter hleld men zich nog even koest.
0p 7 mei vrapperde dan toch de driekleur van de kerktoren.
Leden van de ondengrondse haalden de NSB-ers van het
gemeentehuis. Burgemeester Van Reenen werd door [Baarnrs
Fanfarecorps'r van huis opgehaald en op he! geÍneentehuis
namens burgerij en anbtenaren vrelkom gehelen.

7-5-1945. Burgemeester Van Reenen gaat op de schouders.
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Speeches, muziek en drle Engelse pantserwagens met enkele
van onze bevrijders zetten de dag Iulster biJ.
Het spreekt vanzelf dat alle ambtenaren, zonder hi.ertoe
verlof gevraagd te hebben, die daA vrlj nanen.

Een nleuwe perlode kon begi.nnen, ook voor ons gemeenlehuis.
Voor praktisch aIIe lnwoners van Baarn had de oorlog veel
narigheid net zich meegebracht. Toch hàd ons dorp het in
zeke?e zín nog lrgetroffen'r mel zijn pro-Duitse bestuurders
(ook het beleld van onze Orlskomnandang was ondanks alles
gematlgd en humaan ge$rees!). Zj-J vertoonden J-nners geen
van allen de sadistlsche trekken, dle hun politieke broedera
zo dlkwÍjls kenmerkten. Hun vrlJ nilde bewindvoering had
enerzUds welnlg verzet opgeroepen, anderzuds de bevolking
voor aI te Írede naagregelen behoed.

H, L.M. Vi.nk-PosteÍna.



5Z

EEN RAADHUIS UIT DE BELLE EPOOUE

Kor! na de eeur,,wisseling besefbe men in Baarn, dai er
dringend een nieuw raadhuls moest komen. Baarn had imners
sinds de laalste decennia van de negenliende eeuw een
Ëtormachtlge ontwikkellng doorgenaakt. Was het voordien
maar een boerendorp met vi-j fenthrlntighonderd j.nÍ.toners, nu
$ras het een bloeiend villadorp gesrorden. Dle vl.llabouw be-
reikte rond 1900 een hoogtepunt.

De nÍeusre geschledenis van Baarn begint in 1874 meo de aan-
leg van de treÍnverbindlng nei Amsterdan. Toen de Holland-
sche lJzeren Spoorsregmaatschappu de lijn Amsterdan-
Amersfoort aanlegde, kwan er, vooral door loedoen van Prins
Hendrik, de bewoner van SoestdUk en $reldoener van onze
gemeente, ook een statlon in Baarn. De lrein heef.l Baarn
een nieuw aanzien gegeven.

Baarn is altiJd heel sterk op &nsberdan betrokken geweest.
Al vanaf de zeventiende eeuw werd Baarn veel bezocht door
zonergasten, $raaronder AnsËerdanse regenten en patrlciëis.
In de negentl.ende eeuw hadden welgestelden uit funsterdan en
andere sbeden bultenplaalsen ln Baarn. Er kwamen ook mensen
dle in ons dorp voor de zomermaenden een kamer huurden.

De buj.lenplaalsbewoners arriveerden in elgen koetsen, be-
spannen Ínet twee of vier paarden. De toerislen mel een
kleinere beurs reisden met de gele onnibus, ook !'rel de
snorlragen genoemd, die over Laren en EeBnes binnenkwan en
die een halte had bij de OranJeboon. Het !ías een rels die
vi-er uur duurde.

Na 1874 verandende alles sne1. Na de treLnverbindlng Íneg
Ansterdam, kwarn die met Utrechl: de Ulrechlse Buurtspoor
van 1898. Het dorp zelf r.rerd ln een rap tenpo gemodernlseerd.
In 1878 was er een gasfabrlek, ln 1885 een vraterleiding, in
he! zelfde Jaar hel Badholel, in 1890 telefoon en ln 1898
een electrlschlichtfabriek. ontrent de eeuwwissellng noemde
de gemeenteraad Baarn: rreen belangrijke gemeente, een der
schoonste ln ons landr'. Die onb!.rlkke1ing, zo constateerde
de naad, ridankt Baarn aan he0 spoorwegnet, waardoor het een
centraal punt Ís en van alle plaatsen uit gemakkellJk te
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berelken, aan de schoone ongevlng en aan de onstandlgheld
dat de Hooge Elgenaren der landgoederen zoo welwillend ziJn
vrlJe nandellng toe te staan. Baarns ontwikkeling is ook
goe te schrijven aan het ultnuntend ondernijs, aan het aan-
wezlg zLJn van goede wegen en goed drlnklíater, van allerlel
vereenlglngen van nut en vermaak en aan het heffen van zeer
lage gemeentelastenn.

Éen luïeplaals
Baarn was in het begj.n van deze eeuw rreen ontspannlngsoord
voor velen, een hers lel l lngsoord voor anderen en een rust-
oond voor dlegenen die een werkzaam leven achler zich
hebbenl. In 1914 constateerde een raadslld rrdat Baarn geen
boerendorpje, maar een luxeplaats lsrr.
Het raadhuls van Baarn stond slnds 1865 aan de Hoofdstraai.
oudepe Baarnaars zullen zich dat gebouw nog herinneren alg
het Slnt Nicolaasgebourr. Nu staat er de bibliotheek. Maar
1n 1906 Íerd besloten tot de bourí van een nieun raadhuis op
de hoek van de Brink en de Laansgraat. In de geneenteraads-
vergaderlng van 27 maarL 1906 vtel de beslisslng tot aankoop
van de vitla van nevrour'r de lredulre Stoop rMes DéIlcesí net
de guln van 6500 rn2 (nu het oranJepark). De prijs lrerd be-
paald op t 36.000,--. Dit huls Mes Détlces was he! voorna-
llge Schoutenhuis, dat in 1740 $ras gebouwd en dat nog tot

'1795 als Schoutenhuis heeft dlenst gedaan. Het lluls was in
1889 ln het bezil gekomen van de heer Stoop, die het liet
modernlSeren.

Mes Déllces werd afgebroken en de bouw van een nleu$t raad-
huls werd aanbesteed. De bouwneesuer werd de Serneente-
archltèct F.F. de Boois.

In het oude raadhuis werd op dinsdag 9 aprll 1907 's niddegs
on twee uur door de Burgemeester van Baarn, F.F. Baron
drAulnls de Bourouill, en de Wetbouders overgegaan tot het
openen van de inschrljvlngsbluegten van de gegadigden voor
het bouwen en neubileren van het nleulte raadhuis. Onder de
t$rÍntLg inschrijvers waren drle Baarnse aannemers:
B.J. ven Klaarwater, T. Steln en J. Hartog.

o
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De bouw werd tenslotte gegund aan de laagste inschnijver,
M.C. Konlngs uit Nijmegen, die had aangeboden het gebouw
neer te zetten voor f 50.'196r--. Mathijs Konlngs kon beter
bouwen dan schrijven, zoals blijkt uit zijn onbeholpen ver-
klaring dal hij de opdracht aanneemt. H1j spelt 'rbauwenrr,Itvijftingtr en tachtingl. Maan waar het op aankomL: zijn
lrerkstuk heeft al bijna tachilB jaar stand gehouden.



Gezicht op het nieuwe geneenbehuis in 1908.
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over het raadhuis van archltect De Bools ên aannemer Konlngs
zegt nu de architect van de nieusrste restauratie ! rrHet ge-
bou$, uit 1907 ls nog sgeeds van goede kwaliteib en het ver-
toont geen constructj-eve mankementenrr. Dus alle lof voor
deze mannen van 1907 en hun ambachtslieden die zulk voor-
treffelijk vak!Íerk leverden.

Werkdag van e1f uur

De $rerklieden die dit raadhuls hebben nêergezet hadden een
werkdag van elf uur. ZiJ begonnen om zes uur ts Ínorgens en
eindigden on zeven uur rs avonds, met in togaal twee uur
rusttj.jd. Zij Ínaakten een zesdaagse werkr'reek, want de vriJe
zaLerdae zou nog tientall-en jaren op zich laten lrachten.
De besl betaalde werkman !,ras de steenhour"rer, die 26 cent per
uur kreeg. Het laagst betaal-d !ías de grondr^rerker, die 16
cent per uur ontving. Een metselaar kreeg 25 cent, een
tirnnerman 20 cen!, een schilder 18 cent en. ook de snid 18
cenl. Uit die verschillende tarieven kunnen we oDmaken hoe
die beroepên onderling werden gewaarcleeid.

Aan het gedrag van de werktieden werden hoge eisen gesteld
en tegen vrangedrag !'rerd sLreng opge . Ter rrhandhaving
van de ordett op het werk was het volgende bepaald: ttwerk-
lieden dle zich op het terrè1n onordelljk gedràgen, zich
schuldig maken aan vloeken, Godslastering of zedeloze taal
of sterken drank gebrulken, zullen door den aannemer moelen
worden geschorst of geheel van àet rnrerk verÍrijderdrr.
Deze historische gegevens zijn te vinden in he! Bestek, een
keurig gedrukt boekjê, dat, met de lekeningen, voor Í 5r--
te koop vras. Dat Bestek geeft een nauwkeurÍge beschrijving
van het nleuvre raadhuls, zoals het nu hoofdzakelijk nog
besÈaat, al 1s er veel veranderd in de in-rlcht'in8.
Het Baarnse raadhuis van 1907 is een gebouw van twee ver-
dleplngen, net zalen en kaners rond een centrale hal van
dertlen meter hoog. ïn het mj-dden staat een rnonumengale
trap. De gevelarchitecbuur 1s ecl-ectlcistisch, een laat-
negentlende eeuwse neoklasslêke stljl, met iets van de
archltecuuur van Berlage en elenenten van Jugendstil.
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Het geboun 18 nlet slnmetrlsch (als het RiJksnuseun of het
AnsterdaEse Centraal Station), utaar speela van structuur en
het sluit archltectonlsch aan op de bouw ven veel Baamse
vlllars van omstreeks de eeusrvrlssel lng.
In het raadhuls van 1907 was de Loling- en Trouvrzaal be-
neden en de Raad- en Trouwzaal boven. De derde en tweede
klas huwellJken waren beneden en de eerste klaE hwrèliJken
boven. Beneden was ook de kaner van de inspecteur van
politie, een liachtkaner voor de politie en een nkamer voor
verdachte personení, voorzlen van neen vaste brltsn en een
prlvaat.

TÍen flesschen chanpagne

Eind aprll 1908 bespreekt men 1n een raadsvengaderlng de
vlering van de opening van het nleuÍ,re raadhuls. Dê Burge-
meester deelt mee rrdat de heer Th.J. Walraven te Baarn een
prijscourant heeft ingezonden betreffende srlJnen net het
vèrzoek voor de levering 1n aannerking te nogen konen b1j
gelegenheld van de openlng van het raadhuis. Na eenige be-
spnekingen wordt besloten hen de levering op te dragen van
10 flesschen champagne à f 3125 per.fleschtr.
0p vriJdag 1 mel 1908 ls dan on 10 uur rs norgens de offl-
ciële openlng van heu nleuwe naadhui.s. Naast Burgemeester
DtAulnls en zlJn tíethouder's, als gaslheren, zlJn aan$rezigl
rrde raadsleden, de gemeente-onlvanger, de gemeente-
architect, de lnspecteur van polltie, de opzlchter belast
met de bouÍpolltie, de aannemer en de plaatselljke pers,
zijnde de heeren G. Bakker en..l. Bonhoff, alsnede bet
personeel der secretarlerr. De Burgeoeester houdt de .teest-
rede. Daarna spreekt Dr. K.W. van Gorkom, dle al.s :lroÉdStè .,.
der oud-raadsleden, nanens dezen, r.rÍJst op den grooten -

bloei van Baarn na den aanleg van den Oosterspoorvreg langs
deze gemeente, vraarvoor vooral dank toekont aan den onver-
getelijke ambachtsheer Prins Hendrik en den oud-burgeÍneester
Jacob Laan. tías aanvankellJk het oude raadhuls voldoende
voor den dlenst der geneente, Baandeweg noest het worden
vergroot en heeft nen het noelen verlaten voor d1t nleuÍre
gebouw. Ult het oude gebouw ls veel goeds over de geneente
uitgegaan; en heo bestaan van verschiUende partuen heeft



nog nlet geleld tot parttjdj.gheld. Op de eerste plaats komt
daarvoor dank toe aan den Burgemeester, dle steeds de ver-
gaderlngen van den Baad uitstekend r"risl te leiden en altlJd
de onpartij dlghej.d betrachtterr. Aldus heg verslag ln de
Gool- en Eemlander van zaterdag 2 nei 1908.

Op 8 mei 1s ln de troulrzaal de eenste hu$relijksvoltrekking
en de bruid ontvangt êen boeket van het geneentebestuur.

De eerste raadsvergaderlng in het nieuwe raadhuis ls dan op
vrlJda8 29 nel 1908. Dle vergaderl.ng staat, bij afrrezigheld
van de Burg€neester, onder voorzltterschap van de waameÍrend
Burgemeester, Mr. F. Pen. Aanhrezlg zljn de raadsLeden:
A.J. Blcker Caarten, A. van Leersun, T. Haarman, Dr. S.
Greldanus, A.A. Stoker, C. Seldenrijk, J.D.F. van der Veen,
H. Daatselaar, N. I{afelbakker, Jhr. Mr. J.ï.H. nutgers van
Rozenburg en H. Hornsveld, alsmede de gemeenbesecrelaris
G. van Merkestyn.

Mr. Pen boudt op deze gêdenkwaardlge dag de volgende toe-
spraak! [Toen nu ongeveer vier weken geleden dit nleuwe
raadhuls Írerd Íngewijd, heefU de Burgemeester U het welkotrr
toe8eroepen in d1t nieuwe gebouw. Het zU miJ vergund, nu
de eersbe raadsvergadering in deze zaal wordt gehouden, U
eveneens een rrelkon toe te roêpen en den nensch voor U ult
te spreken, dat de leden van den Raad nog vele Jaren hun

'zetels zullen blijven lnnemen, ter behartlging van de be-
langen van Baarn, tot nut en bloei van onze geneenterr.
Na deze gloedvolle woorden waren er, volgêns het raadsver-
slag: llevendlge teekenen van lnsteDningr.
Slnds 1908 ls er het een en ander verbouwd en op hel einde
van de jaren zestlg kwam er een grote nleuÍrbou!Í van archl-
tect Eschauzler.

Prof.. Haaks renovatle
In 1980 werd advies gevraagd over renovatle en iestauratle
aan het Archltectenbureau Ir. Haak B.N.A. 1n Delft.
Pnof. Ir. A.J.H. Haak, dlrecteur van dat bureau en hoog-
leraar bouwkunde, heeft tenslotte die vernieuwing op zlch
Senomen.
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Een belangrijk verschll net zijn oorspronkellJk voorstel en
de ultelndelijke ul.tvoerlng ls, dat de monurnentale trap van
1907 toch ls gehandhaafd. Prof. Haak vond daf die trap trde

structurele opzel van het gebouw verstoorl en het Sebruik
van de bal beperktl. Hij had de hal wlllen laben functio-
neren als ontvangstruimte, bijvoorbêeld bU receptles.
Maar de Raad besloot de trap te handhaven irult historisch,
financieel en gevoelsmalig oogpuntr'.

De Íaeest opzlenbarende veranderlng ls, dat de voormaU-ge
Lotj.ng- en Trouvrzaal beneden, nu ls omgevormd to! Burgerzaal
voor raadsvergaderlngen en voor trouvíplechtigheden. He! is
de voornaamste representatieve ruimte ln het gebouw.
De wanden hebbên een fraale effen grj-jsblauríe bespannlng ge-
kregen en de blauÍre vloerbedekking is dezelfde als die vÊn
de hal. Dat vaste tapljl in de ha1, dat op de oude Sranlto-
vloer llgt, is doorgetrokken als traploper naar boven,
waardoor .er een harmonieus geheel ls ontstaan.

Op de benedenverdleping is de conmlsslekamer 8edeeltellik
gerestaureerd met de oorspronkeliJke deuren. OpvaUend ziJn
daar en in de hal de mooie Jugendstildecoraties in blauw en
grijs.
Er is in het gebouw een lift aangebrachb' vooral voor de
bejaarden en gehandicapten.

De voorÍralige raadszaal op de eerste etage ls veranderd in
een kantoorrulmce tnet zes werkplekken met afscheldlngs-
panelen.

De hal, de Burgerzaal en ale comnissíezaal zlin opnieuw ge-
stoffeerd en geneublleerd. Men koos stijlvol LUbke-
neubllalr in eikekleur en bekleed met blauld natuurleer.
RepresentatÍeve en solÍde meubels, die lang nee kunnen gaan.

Boven de ingang van het raadhuls is weer een lulfe1 aange-
bracht.
De hele vernieuwing van het Baarnse raadhuis heeft ongeveer
een miljoen gulden gekost: zes ton voor de restaurafle en
ruim drie en een halve lon voor de j-nrichtinS.
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Burgemeester Van
De glas j-n lood

Reenen voor de oorspronkelijke luifel.
ramen bevatten Juaendstilmolleven.
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Ons gezellige Baarns raadhuis uit de Belle Epoque, dat de
rust en de vrede adent van het begin van deze eeuw, gaat
nu, vennieuwd, het elnde van dle eeulr ln. Wellichl zal het
ook in het Jaar 2000 nog functloneren en word! ln 2008 het
eeuwfees t gevlerd.

H. Bronkhors t.
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EEN BROOD VOOR ACHT CENT

In 1908, het jaar van de vol-tooiing van ons geneentehuls,
naren de pruzen, naar ook de lonen, ongeloofluk laag
vergeleken oet de bedragen waaraan we ln 1986 zlJn getrênd.
líaar we nu Ín guldens rekenen, rekende men toen ln centen.
Inniddels Ís de cent aIs betaalnlddel verdwenen.
AIs we vergelijklngen naken tussen toen en nu, doen ne dat
met veêL voorbehoud. De mÍninum-levensbehoefte ls 1n drie
generatles sterk veranderd en gestegen en de sociaLe zeker-
held' iE enorm toegenomen.
Een tlmeroan kreeg ln 1908 twlntlg cent per uur en een
netselaar een k$rartJe. Nu krUgt een bourlakker, aldus een
Baarnse aannener, zowat e1f gulden schoon of vienenderÈl8
gulden vull.
Interessanter lE de veigelijklng van dat uurloon van 1908,
van een kwartje of nlnder, net de priJzen van enlge levens-
mlddelen en andere artlkelen. In dtt llJstJe volgt achter
de priJs van toen dle van nu tussen haakJes:

Een brood! 8 cent (.f 2,35), een pond sulker! 25 cent(t 1,25't, een pond kaas: 50 cent (t 5r--1, 
".n 

pakJe boter:
29 cenÈ (f 2,50't, een ei: 3 cent (30 cent), een ons thee:
26 cent (ongeveer Í 2r--1 .
In het begln van de eeuw kon Jê blJ Peek en Cloppenburg at
een colbert-costuun kopen voor Í 3150. Een kÍndefJurkJe
was f 1,60 en een mantelcostuun Í 6190. Een fiets hád Je
voor J 40,--. Een fles oude genever was Í 0166 (t 16r--)
en sigaren 10 voor 10 cent.
Anders gezegd: de netaeLaar van 1908 kon voor ziJn knartje
uurloon drie broden kopen, of acht eieren, of een half pond
kaas, of een pond sulker, of een ons han en net geen pakje
boter, naar vlJfentnlntlg sigaren.. Voon een fles oude klare
Ínoest meer dan twee en een half uur worden generkÈ.

Dlt overzichtje van lonen en prijzen ln de zogênaande goede
oude tlJd ls gebaseerd op de lonen van de bouwvekkers d1e
ons geueentehuls bouríden en op de prijzen ln advertentl-es
van de Gool- en Eenlander van april en mei 1908.

H. Bronkhorst.


