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De Historische Kring rBaernen stelt zich ten doel het beRedaktie

studeren yan en belangstelling kweken voor geschiedenis in
het algemeen en van Baarn in heL bijzonder. Zij tnacht diL
doel te bereiken door middel van hel organiseren van lezingen, excursies, tentoons telllngen en het uiLgeven van
êên êi oên fi irle.hni ff

Naast deze algenene aktivlteiten bestaal de nogelijkheid
toe te treden lot de volgende werkgroepeni

1.

2.
3.

Werkgroep Archeologle

Inlichtingen: J.W.A.A. van der Laan, De Schoener
3742 HD Baarn. Tel. 02154 - 11656,

Werkgnoep Archie fonde rzoek

Inlichtingen: H.M.M. van Vugt, De Sav. Lohmanlaan
37 tr1 'IIfi Baarn. Tel. 02154 - 15766.
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Werkgroep Intervlews en Repontages

Inlichtingen: J.M. v.d. Brink-van Wijkvliet, Prof.
Meijerslaan 10.' 3741 XH Baarn, Tel. 02154 20161

4.

12,

.

Werkgroep Oudheidkamer
Intichtlngen: W. v.d. Hoek-Baas, Burg, Penslraat 4,
3741 AH Baarn. Tel. 02154 - 21q70.
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Wat is er afgelopen 15 jaar verandend in Baa nn ?
Dat is erg veel. Er verdwenen dierbane plekjes
zoals, ik noem maar een voorbeeld, de... -,
kleuterschool rrLentelevenrr.
Gewapend met een camera zijn we het dorp ingetogen en he b ben de opgevulde gaten op de fo to
vastgelegd. Zo en passant hebben wij ons toestel gericht op dorpsgezlchten die nog bevíaard gebleven zijn, Samen met oude foto's geeft
deze fotoreporbage een beeld van Baarn toen

Hêt bestuur en de redaktie wensen U al len
p ne tt ige Kers tdagen en een Gelukklg Nieuwj aar.
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DE HISTORISCHE KRING BAERNE VIJFTIEN JAAR!

Een derde lustrun van een bloeiende vereniging met
een nespectabel aan tal 1e den, een voortreffelijk
progranma van aktiviteiten
en een interessant ledenhl^rlf

Eên Lni n.'

.liê

in

.iê

iánrn

êÊn snóóÍ'

in Baannlr

\r'i iff

ièn

a^^r

wàn ?i in

hê-

staan ruimschoo ts een plaals en erkenning in de
Baarnse gemeenschap veroverd heefl en de toekomst
met vertrouwen tegeÍnoe L kan zien'!,
Dat sternt tot vreugde en tot dankbaarheid, niel op a'
plaats ook Voor hen di9 vljf!ien
Iaatste
iaar ge'I êrlên rlê êênsiê
sfànnên 2àtlêr' ^ín .lê imnaSse !e
doorbrekên die rond de organisatie van de plaatselijke g e s c h i e d b e o e f e n i I gegroeid was . En ke 1e
jaren tevoren namelijk had het.gemeentebestuur besloten de toen beslaande Gemeentelijke Commissie
voor de OudheÍdkaÍner op te heffen omdat er geen
daadwenkelijke belangstelling van de Baarnse bevolking bleek te besLaan, zoals heb minimale bezoekensaantal van het 'museumr aantoonde, -nog,8êen
vijf per j aar-, tenwlj I een poging van de commissie om een vereniging van vr j-enden van de 0udheidkamer van de grond te krijgen totaal mislukL was.
Daarrnee kiram een einde aan de i o e I a n k e I i j k h e i d en
aanvulling van de historische verzaÍneling en aan
en ige vorm van organ isat ie die s timulerend en
ordenend op het, terrein van de plaatselijke geschieden isbeoe Fen ing zou kunnen werken.
Pogingen on langs een andere weg @en oplossing
aS
te vinden stuitten af op de steeds terugkerende
I'daar
geen
belangs !ell ing
reaktie:
is immens toch
vóor in Baarnrr,
Toch is er tenstotte een doorbraak gekomen, De
s poorwegfêes ten in 1974, onder het motto 'rHonderd
ióónrlên

2án dat

en in

ons Baarn irel degelijk enthousiasme voon velerlel
initiatieven
te vinden was. De algemenê stemming
p
rij
voor
een he rn ieuwde poging waarb ij de
Ieek
uit
het verleden vermeden zouden moeten
knelpunten
geen
min
of meer aÍnbtelijke ComÍnissie voor
worden:
meer,
de Oudheldkamer
naar-een vrije veneni-ging net

!)

eigen áktivit,eiienmaar wel incidentele
F.ên .lêno.êl i iL

nlah

ên pêên hê-sf.êl vàn een rmuseum
thema- tentoons te 1l ingen .

r^rênd \rn.noêl

àoà

ar

hê<nF^-

^^n
ken met de toenrnalige wethouder mevrour^,
de LeeuwMertens die onrniddellijk haar steun toezegde.
Juis t in die ee rs te fase was het van grote betekenis te weten dat van gemeenlezijde medewerking
en belangstelling verwacht mochl worden. Haar aanmoediging Iegde bij het. besluit. een poging te wagen een niet ge ring gewi ch t in de schaal . Daarvoor
is de Kring haar vee 1 dank verschutdigd.
U wee t het, de poging is gedaan en, vandaag teruglzi i lzên.t
^rJAvrru
r.J

hêFi^.tê
rvus
PUr

v.n
varr

l,i
vrJrifriêh
urL,r

i.^Jédr

r.,,h^^n

e met gerustheid zeggen: rren geslaagdrr. Dat resul-

laat 1s te danken aan de werkzaamheid, de boewlj=

íJi ns ên dê hêl anosf.êl 'l i no van bêsiDrrnílêren
en Ie.iên M.r..ê
.lê i .rêk^Ínel i.|ê i ànên h,èr" êl frla op-

^vêF

zegd kunnen r4rorden, zodaL in volgende annalen
sLeeds zal krorden aanaetekend:
IIIN BAARN BLOEIT EEN HISTORISCHE KRINGII
Col"lard.

Mn. C. C. M. Col lard is erevoonziLter en oprichter
van de Hislori.sche Kring Baenne.
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TREIN. 8.28:

Hers

tell ingsoord Roosterhoeck

rrNou, éch! leuk vond ik rt er niet. We vJerden noga1 spartaans aangepakt hè; met alleen je onderbroekje aan door het bos holIen. En dal ook in
de herfst. 0veral s tonden de ramen open, ook op de
slaapzaal .tL ZaL wel vreselijk gezond geweest zijn
en zo, maar leuk, nou nee. Maar als kind hêeft het
wel veel indruk op me gemaakt. Hoe oud Í,ras ik helemaal , een jaar of vier. En dan zo lang van huis,in
mijn geval tvree maal zes weken achter elkaar. zes
weken was de gewone ternijn, maar ik had kinkhoest
o p g e I o p e n , m i s s c h i e n wel door al dat gezonde wandelen, en daarom moesl ik nog eens zes hreken extra
bl ij ven. Ik denk dat 1k er best een beelje eenzaan

. Ik huilde tenminste altljd verschrikkelijk
als ik min moeder na het bezoek weer Ínet de bus
weg zaq rj.jden. Eigenl j. jk had ze me graag mee naar
huis genomen, maar dat ging natuunlijk niet.r'
Woorden van LoeBreen voorrnallg ItAmsterdams bleekneusje,rr daL in de jaren derbiB naar Baarn krram
om aan te sterken. Zij werd ondergebracht in het
was
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kleuterhe rs te ll ingsoord van de STICHTING TREIN
8.28. , "ROOSTERHOECK,, , een markanTè--ïifJa-EEille
Amsterdamsestraatweg hoek Generaal Van Heutzlaan.
Waanom kwamen kleine Amsterdarnmerfjes uitgerekend
naar Baarn? En wat 1s de trStichting Trein 8.28r'?
Zoals bekend klram de eerste lreinverbinding tussen
Amsterdam en Baarn lo! stand in 1874. Tot dan was
Baarn een tamelijk vergeten en onbelel€.nend dor.p.
Bossen waren er r^re1 en veel frisse buitenlucht.
Mêi hêf

<n.\óÍ, arni r/Fêr'dpn rlê !.rêl p'psf.ê l íie AmStel.dam-

se zakenl-ieden, bankiens en andere nensen in goede
doen. Eersl khramên ze alleen zondags een kljkje
nenen, in gezelschap van hunne echtgenotes en
kroost, maar a1 spoedig zagen zij de Íraarde van de
omgeving in. Niel a1leen a1s dagjestouristrmaar
ook als investeerdert
Flinke s tukken grond kochten zij aan en liet,en daar
sc hi t berende bu i tenve rb I1j ven op bouwen, geschikf
om de zomermaanden 1n doon le brengen.
ts tJinters werd de boe I afgesloten, en er bleef een
huisbewaarder op de spullen passen en het hete gezin, inc I us ief het bedj-enend personeel, vertrok
$reer naar Amsterdan. De heren konden hun zaken niet
de hele zomer verhraarlozen en dus reisden ze heen
en weer neL de Inein, een buitengewone luxe in die
dagen. Erg vroeg hoefden ze echLer niet op hun r^rerk
te zijn, dus namen ze de trein die om 8.28 uur uit
Baarn ve rt nok.
Vele jaren ging daL zo. Men kende elkaar, er lrerden zakengespnekken gevoend, afspraken gemaakt, men
besprak de politiek en maakte zich zo"gen. Zorgen
over de I e z o n d h e i d s t o e s t a n d van de Amsterdamse j eugd
De
industriële revolu tie had velen van het platte
'I
ánal nAAn

rlê sf a.l

oêl ókf

i n da hnnn

h.àhf
vqarr

uJ

iêv

fe vinden in de een of andere fabriek.
De wonjngnood was schrijnend, en heersLe armoede,
ondervoeding, alcoholisme r werkloosheid ên ziekten
zoals TBC. De schaarse huisvesting was erbarmelijk
van kwaliteit evenals de sanitaÍre voorzieningen,
indlen aanwezíe. Klndenarbeid was een normaal venschijnsel en de rt b e v o o r d e e 1 d e n rr die brerk hadden,
werkten 16 uur per dag onder bar sl-echte omstandigheden. (Die Lange werkdagen waren mogelijk door de

o
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toepassing van de gasverlichting!
At met al reden genoeg om zich bezorgd te maken
over de I e z o n d h e i d s b o e s t a n d van de Ansterdamse bevotking in het algemeen, en die van de klnderen
in hel bij zonder.
De passagiers van trein 8'28 uun praatten niet alLeen, ze déden ook lÍat. In 1903 sloegen ze de handen lneen en richtten dettSticht.ing Lrein 8.28rr op.
)

n^êl<fêltino'

rO

Iran

êf i^hi-ind.lláê
dê ourLrrurrr6

rri t?ènài

nrr ên Ver-

pleging bevorderen van" (wat toen werd Senoemd)
tt ziek-zwakke en p r a e - t u b e r c u I e u z e kinderen.rr
zeker voor die dagen waanin
Een uniek initiatief,
het begripttsociale voorzieningen nog niet was ultgevonden. Het zou immers nog zo tn zeventig jaar
duren voor detrr.relvaar tsstaatt'een feil werd.
In 1910 en 1924 vrerden er panden aangekocht en geopend in Soest, beide met een capaci teit van
veertig bedden en bestemd voor logeetjes in de
leefbij d van zes lor dert.ien j aar.
(Dat het tweede Soestse pand pas Ln 1924 geopend
werd, is ongetwijfeld een gevolg van de eerste
wereld-oorlog. )
Daarna volgde al spoedig de opening van een Zeehuis
in Petlen,geschlkt voor zes tig kinderen en in het
jubileumj aan van de SLichtjng (1928) werd Roosterhoeck in Baarn ingewij d. Hier werden kleu ters opgenomen van drie tot zes jaar. Veel hoogwaandigheidsbekleders krramen naar Baarn om de opening bij te
wonen. zoals minister Slotenmaken de Bruine
(departement arbeid ) , d i r e c t e u r - g e n e r a a I Lie taerl
Peerhol te ( v o 1 k s g e z o n d h e i d ) , burgermees ter De Vlugt,
de directeur gemeen telij ke geneeskundige dlensL
Dr. Heijenmans, beiden van Amslerdam, en eerste
Kamerlid Ossendorp.
Dat de kinderhers Lel l ingsoorden duidelijk 1n een
behoefte voorzagen, blijkt hrel uit het, 28ste jaarverslag van de stichting hiaarin vermeld wordt dat
in de periode 1931-1932, alleen al in rrRoosterhoeckrr,
353 kinderen waren opgenomen. Voor de exploitalie
was geld nodig. Veel geld, dat door partlculieren
bijeen werd gebracht. Voor exlraatjes I^rerd een beroep gedaan op de plaatselijke bevolking.
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Zo schrij ft de d i rectrice van rrRoosterhoeckrr in de
Baarnsche Courant van 30 december 1929, een dankbetuiging aan de Baarnsche j.ngezetenen, de vele onbekende gevers en geefsLers, die haar en hel Pe rs oneel op milde wij ze te rzij de hadden ges taan en me!
fijne kiesheid hunne gaven hadden geschonken en s teun
verleend bij dê verwezenlijking van de plannen, nl.
rrzoo goed mogelijk de inti.eme vreugde van het eigen
gezin weer te geven in een gezellig Sint Nicolaas
en een heerlijk. Kenstfeest voor onze drie tot
I
zes- j arigen.rt
Loes kan het zich goed herinneren: rrlk weet nog dat
ik rt een beebje flauw vond van Sinlerklaas. Thuis,
in Amsterdam, hadden mijn broertje en zusjes van die
mooie suikerbeesten gehad, roze, oranje, wil, je
weet wel, en ik kreeg een puzzeltje van karton.
Wel leuk natuurtijk, maar ja, 's was loch niet te

vergelijken. Heel moeilijk te begrijpen als je pas
vier benl. I t Was een rot-tijd,
crisis, oorlogs_
dreiging, mljn oEders hadden rt niet breed. nrn
vader was werkloos, en dan nog één zorn ukkie (van.
de vier), helemaal in Baarn. M-n vader kwam me door
de week wel eens opzoeken, rEvenr op de fiels heen
en terug, Ínoet je nagaan. Tja,het is voor hun ook
heel moeilij k gevíeest. Nee, vriendjes of vrj"endinne_
ljes heb ik er niet aan over gehoudèn. rk Denk dat
we daar nog te jong voor r4raren en zoats ik aL zei,
we waren er met zrn allen nogal al-1een. Ja, ik ben
uÍteindelijk
we1 in Baarn komen wonen, leuk dorp,
prachtige omgeving, naar ja, toen hras nRoosterhoeckfl
alIang afgebroken..... .. .. rl
Dat de kleut,ers op rRoosterhoeckrr een wa! geisoleerd
bestaan leden, wordt bevestigd door de voormalige
buren van het kindertehuis: rWij woonden er inder_
tljd recht tegenover, maar we merkten niets van d1e
kinderen. I'le zagen ze alleen als ze door het bos
wandelden, keurig in de rij. Nee,we speelden niet
met elkaar, rk denk niet dat rt verboden was of zo.
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maar het gebeurde niet. rt Was gelroon niet bii ie opgekomen. Ja, achLeraf denk ik dat ze misschien toch
we1 een beetje eenzaan zijn geweest. rl
Hóê l anF" ÍRóóelêrh^Ê.kÍ

di pnsf

hêêft

sedaan a1S

kindertehuis, is niet met zekerheid te zeggen.
Tijdens de tweede v"êreldoorl-og heeft het huis inkwartiering gehad. A c h t e r e e n v o I g e n s zaten er Duitsers en Canadezen. HeL eens zo statige pand r^tend
totaal uitgewoond, Na de oorlog kwarnen er zowel
landelljk, aIs ook in Amsterdam andere hulpvenlenende instanties van de grond.
Janti e Beton '
Vak an t l e s c ho l en , o pen f uc h t s c ho I en
schoo lmel k, schoolge zondhe ids zorg '( rrp ie ten zus te r r' t
de s c h o o 1 d o k t e r , I' t b a - p I e i s L e r rr ) en nog veel rneer.
nê hêhóê aiê áAn nartlculiere lehuizen als van
SNichling Trein 8.28 verminderde. 0ok het f lnancië1e aspecl speelde een ro1. rr R o o s t e r h o e c k rr 1s
nóóii
hêr'h^rrLrri
in f êoên.lêêl
êih.l
^.,_ Ji. -nen zestfg
maakte de slope rshame r een einde aan zijn eens zo
roemvol bestaan. De vrijgekoÍnen ruimle wênd benul om een complex servicéfIats te plaatsen.
Het enige daL nu nog heninnert aan de vervlogen
t,ijden is de naam: TTR00STERH0ECKT'.
Waarom Baarn geen monument heeft ter nagedachten is
aan de o pr ichters van Slichting Trein 8.28?
De oprichLers zijn niel bekend. Tenrninst.e niel
bij de redactie van de H is lo nische Kring Baerne.
Ílit. sêÉ.êvênê van hêi- l -êrêêh qr rl,ê..Ch-ief
te
^
rs Gravenhage blijkl dat
de Stj chting niet is geregistreerd.
Registratiepli cht voor Verenigi ngen en Sti chtj ngen
werd pas per I januari 1957 van kracht.
Mocht u als lezer van Baerne weten krie de opni.hfêns

bevolen.

w^r,ên

dAn h.)Ddên

r^r

i i ónq van hanLe aan-

t mij alle mensen die in hun geheugen en privéarchieven hebben gegraven om mij aan informatie
te helpen, van harte te bedanken voor hun moeiLe.
Res

R.

Uileman.
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN DERTIEN JARIG MEISJE UÏT
AMSTERDAM

Eên I óp'êênnanti
i hii
hAán .|n^.lf m^ê.1êF êh tanfes te
Baarn van 3 tot en met 6 janua"i 1919. Ze reisde
per trêin van Amsterdam naar Baarn in een dames.
cou pé derde klas.
3 Januari rr Ik zit op rt oogenblik in de trein.
Naasf mij ziL een nevrouw rnet 3 kinderen. De oudsLe geloof ik had pe pe rmun tj es van drr Lan te gekregen en haalde ze neL zo lang voor den dag tot
er drie op de grond rolden. Ze mocht ze nl-er neen
opeten. Erg rumoerig. Verder een mevrouw tegenover
me die niets zegt, want ze is a11een, Verder nog
één die telkens ziL Le glimlachen en verder nog
een mevrouw meL een heel klein kind i e dat aan drn

oór

is

sêónêr'êÊnd

ên die

pas drr vader 1s gaan
begraven. Ze is bang in
de trein r^rant ze ging
al1-i i.l

mêt

rlê h^^+

zijn in Weesp op 't
oogenbl ik en gaan nu net
we8. We zijn nu pas geloof ik die gevaarlijke
brug over gegaan waar
dat groote ongeluk is
gebeurd. De kinderen
passen op r! oogenblik
etkaars hoeden en de een
heeflt de andere r t haarIlnt uit gelrokken.
We zijn nu in Bussum de
We

d"f1-:. ,+.
\+id,*4"
lt"4d?,"
ífu^<A:*a;.\pr)

familie met de 3 kÍnderen is er uit. Eventjes nog
brak tt j onge lj e de punt van een mevrouw drr parapIu. 't Meisje zei rrkijk jongens daar heb je de toren,daar hêb je hem warempel zonder ongelukken

te

zijn ze eruit gekomenrr. Vle zljn nu nog nel zrn
vieren en en met zrn vijfen als je het kleine
kindj e meerekent. rt is nu ongeveer 10 voor 12.
Ik ga naar Baarn flj n. De juffrouw met rl jongeLje
moet in Kes teren een heele tijd wachten, van die
andere 2 weeí ik nlets behalve dat van één haar
paraplupunt gebroken is. In Hilversum zullen er Íre1
Íneer menschen in komen denk ik. Deze treln gaat
naar Roermond. Ik ben uil verveling daar ik alleen
ben dit maar op gaan schrijven. 't Is nu heel waL
rusliger dan daarnet. AIleen hoor je af en toe geknor van het kleine kindje. Daar gaat het fluitje
voor Hilversum, Van Hilversun naar Baarn ls het
I minuten, dus ik ben gauw uit mijn I ij den verlost.
De juf f rouvr met de gebroken punt, is er uiL, er
zijn geen menschen in ge komen . Ik schei drr uit
ên nek mrn hoêlf.iê inrrVender 1s en.in de trein
niêi

\rêêl

oêhêrrr,.l

In

RaaFn

uit en 1k natuurlijk.
Toen
..le juflrouw meL rt kindj e
pepermuntje onder de bank.
de trein halen.
4 Januari. Bezoek aan Huis
rrEerst rnet het
lnrichting.
Bilthoven, en daar een uur
prachlig weer en een noo j.e

..in('

ên

irrf f nnrrr.,

waren en nog alleen
en nog een verlaten
Tante Mien kv.ram mij van

ter Heide, een blinden
treintje van I uur naar
gewandeld, heerlijk
omgevlng. Toen rnet een
andêr'
tr'êi
nf iê
n^an
Hlli c fên
Hêi.iê
F'Far ^^hÀivr6 d or
-l
ur e LrrvJv
die kinderljes nie L ouder dan 1'1 j aar denk ik. je
merkte het niet eens dat ze blind waren, wanl ze
speelden zoo aardig en zaten te b re ien en le Iezen
van brailleschrift,
natuurllj k. A11e e n waren de
oogen van de meesten een bee tj e akelig. Ik begnijp
niêf

.l^f

,ê

mêr

<nê l ên niêf

fêoêh

ê1V^^?

aen

l

^^nên

en toch gebeurde dat niet. 1k heb ook de slaapzalen
gezien leuk die kleine bedj e s met al lemaal roode
deken Lj es. En was ook een aard ig klein j onge tj e dat
ziek was. tt werd wakker toen we naar hem keken.
It praatte erg onduide Iij k zeker ook door de ziekte
SÍn!-Vitus F dans. Er werd toen net een pop verlooL
fen bate van de inrichting, erg aardige pop in
Friesch cosUuum.
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vier uur gingen we daar vandaan en hebben naar
den Do lde n geloopen een uur, over een prachfige weg
door het bosch. 0m 5 uur in heL treintje naar Baarn
It was nogal vo1 . Er speelde iemand harmonica leuke
wijsjes maar rt p ie pte erg. Zoo wat om half zes
waren we thuis.
6 Januari. rr Met tante Bé eers t en toen met tante
Mien naar het dorp geweest. Gelezen in Jaapje mooi
boek is dat. Eerst tante MÍen weggebrachl, toen
Lant Bé mij weggebracht. Aan 't station was een
man die bijna nlel kon loopen van de pij n in zijn
voeten, Ze zeiden dat hij heelemaal uit Duitschland was komen loopen. Vender een goede reis gehad.
Van GrooLmoeder Í.'1 .- geknegen. rt z1j n erg ge0m

zê11ioè

ílá.'ên

sêwêêsf

Fên fi inê !ra.aniie

er zoo-

veel in gebeurd. Morgen weer naar school verschrikkelijk! afschuwelijk! Ik ben rt heelemaal ontr,rend !rr
Me

j. W.M. de Bruyn

o-o-o-o
MEDEDEL.INGEN.
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tschapskost

f 2,50 reduktie.

e

n vóór 1 maart 1 990 voldaan:

De Archiefgnoep zoekt een t.ypiste. !.lie meldt zich
aan? Inlichtingen bij mevr.W.v.'d.Hoek-Baas,
lBurg-.Pen*sfraa|..4,. 3741 AH Baarn.
te I . 021 5q-21 47 O
Gaarne copy inlevenen voon 25 januari
T. Blemans

Sophial aan 13
3743 CT Baarn.

1

990 bij
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II ZEG MAAR JOOP

II

Al is hi i niêf z i in Èêhêl ê l óónhaan in Pàal.n o'êef rti^rêêF.l
Ê +^Ch kan men Wel SteIIên
r'êd r,ên_
de het merendee I van ziin carriére.

De heer J. v. Dijk stonà bij

het spoor in Baarn bekend als Joop en zo leerden ook wij hem kennen.
Als jongen van elf j aan kwarn Joop in Baarn wonen.
Zijn vader was s e -i n h u i s w a c h L e r op Pos t 3 aan de
Torenlaan.
Joop vertelt dat. er v ier seinhuisposten waren.
De eèrste heetle rrde Bergenrr, Deze stond tussen de

Em'náhr. r' ên dê \/^êf hnrro. ílnón hêf nêns^neelrrde RUStende Jagerrt of waL speel ser rtde DuivenLiltr genoemd,

Lr.ht

êF

hêm^êi

êni

e

mê1_

-P--rwegovergang.

De tweede post htas op de v. Heutzlaan, De derde post,
aan de Torenlaan was de meest enerverende, want je
moesL hier ook de dubbele spoorwegovergang bedienen.
De hoofdpost: het station brerd ook Lrel Post T genoemd.

Door vaders toedoen, maar ook vanhtege de oorlog,
kwam Joop bj j de spoorwegen terecht.
Joop vertell daL hij eerst ondergedoken was , wan t hij
stond op de nomlnatie om in Duitsland te noeten werken . Zijn vader haal de hem echter hreer rrte voorc.hiinrr
ên hê?óFodê
..-.,. êêb h..h hii .lê spoorwegen.
bv- hên
Tn het begin van de oorlog was het pensoneel bij de
spoorwegen namelijk vri jgesteld van de rrArbeits!
einsatzrr. En zo sLarLLe zijn loopbaan op 13 auguslus -r
1OI!2
hêdêhtiêh
ià
"-o- -*-..J*rrge
^1e
den op 1 april 1984.
l.lat kon je als beglnneling? Er waren nog geen geavanceerde op 1e id ingen. De kennis werd overgebracht door de ouderen en Joop had geen vasLe: baan,
Als rrlosse'r s tat Íonsat"bedder kon hij vegen, papier
prikken, wlssels smeren, ramen wassen of assist,eren
hi i .lê Va^?l!'ón
i nólê
hi i dÊ in-ên . rrif
C'?n
van net
-- -----g
sbation.
U kun t heL zich vas t nog wef herinneren, eersL het
V^^n1

iê

L.]nên

aan

hêt

I^lzêt

ên

1r^^F

iê

hêf

^ênF^h
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opnocht werd je kaartje gecontnoleerd en voor een
dubbellje kreeB je een perronkaartje, zodat je oma
kon uitzr^raaien.
0p 5 januari zou Joop nog éénmaal onderduiken, orndat
er een overplaatsing dneigde naar Frankfor t aan de

Main.
17 Septembe? 1944 volgde de spoondegstaking.
Iêdereen wisl wat hem le doen s tond bii het uitbre-

ken van deze s taking: onderduiken.
rrDe kinderen van Jansen moeten onder de wolrr was het
sein om een veilig onderkornen op te zoeken.
Gedurende de oorlog werkte Joop sanen met zijn vader
en hij L ee rde snel, maar zijn vas te aanstelling plus
promotie kwan pas na de oorlog in 1946.
Men bood hem een opleiding aan om rangeerder le worden- wàár.voor êên klein eXafnen moesl wórdên áfpêlegd en ter afsluiting een psychologisch testje.
rrBa4geerder, daar moest je geen paniekerig iemand
voor zijn, in een moei l ij ke situatie eers t een sigare tj e ops leken, denken en dan pas doenrr, zegE
Joop. Er volgde nog een opleiding als blokwachtea',
dan werd je geacht zelfstandig de seinhuizen te
kunnen bedienen, en nog een opleiding telegraf ist
Na dil telegraafexamen werd, Joop in 1954 1n Soest
ges tationee rd, waar hÍj de t,reinen lelefon isch moest
bÍnnen-en af se-jjneÍr! - Een éénrnansposl, want niel alleen hel binnen-en afseinen van lre inen behoorde. tot
zijn taken, maar ook het bedienen van de trissels,
de kaartverkoop en-con trole en de treinen laten vertrekken door hel opsbeken van het rrspiegeleirt.
In de Soestêr Courant van 24 rnei 1968 s tond:
ríRoemloze degradatie van NS StaLion Soest. Stalionsbeambte v. Dijk sloot op zijn eent,je het stationl.
De automatiserlng had zijn inlrede gedaan maar ook
het geringe aanbod van reizigers maakten dat, Ftatlon
Soest niel meer rendabel was.
Maar nu lopen we vooruil: terug naar Baarn in oorlogstijd.
Joop verteltr rrToen de joden op transport Írerden ges tel d, .gebeurde dit, eerst nog mel nonmale trêinstellen. Dan zag ík de lreinen door hel ravijn aankomen,
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j

un i 1 945, Inkwartiering
Canade zen
h.\\/ênqiê ?i; 2t' v I inkS u . v ! urJ

J.lJssetdijk.

àè

tt^àè.

E rr ni

2e rij

station ilaarn

v. boven onder J.IJsseldijk,

ilz

21 -7-1950. 0verstroming in de v o e t g a n I e r s t u n n e 1
J.v,D1jk voor het pomphuis.
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rnet de SS-ers op de lreeplanken het geweer in de
aansla8. Bij Posl 2 stond hel sein meestal op onveilig.. zodaL hel noodzakelijk was voor de machinist
een stop te maken in Baarn . De Sg-e ns sprongen dan
van de tnee pl anken en patrouj lleenden op heL perron.
Dat deed ik ook in uniform en net de bl ik op oneindig, voor uniformen hadden de Duitsers een he il ig
respect. Ik liep met over olkaar geslagen arnen over
het perron Iangs de treinstellen.
De namen waren
opengedraaid en zo nan ik brieven aan van deze arme mensen. Als de trein verlrokken was, naapLe ik
het res tan t op en deed de ze laatste groeL, maan dat
hêeêffê

iL

l.fên

hia

^h

dê

hFiorronh,,c

In het ravijn werden vermoedelijk ook brleven ger'áánf. daar h^nndê ie niemand OVen Want i n óonl ósslijd. was het beter te zwi j gen !
Aan het, eind van mij n Ioopbaan werd ik nog eenmaal
geconfronteerd rnet de oorlog. Ik hre,pd onderscheiden
meL een 1in tj e op 29 april 1 983, wegens veertig j aar
trouwe dienst, door loedoen van de direktie Nederlandse Spoonwegen. Enfin, er kilram iemand op mij toe
d1e zei: I'Joop je hebl me nog uit handen van de
Duitsers gehoudenrr. Ik herinnerde me het voorval toen
hij het schetsLe. De heer Kok, Ík vernam Loen hoe hij
heette, was opgepakt en stond met vele anderen
onder bewaking te wachten op transponL in de hal van
het statlon. Ik keek naan al die mensen en ving
zijn vragende, angs t ige bl ik op. Zonden omhaal pak te
ók een stel bezems en ging al vegend in zijn richting gaf hem er één en al vegend liepen we met zijn
belden de hal uit'r.
De oorlogstijd ve len zullen hun herlnneningen hebben en deze nooit verAeten. Zo ook een mevrouw uit
de Moleriusstraa!.
Joop vertelLt 'tZíj belde naan het station en vertelde dat haar studerende zoOn ná spertijd met de trein
ult Zu tfen zou aankomen. Zij rnaakte zich zorgen, gers in 1943. Tenecht, wanl bij het
zien de
"azzia
binnenlopen
van de trein om 2100 uur l iepen de
SS-ers op het perron. Toch wis Len we die jongen
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ni ik \r.nn
. bpvoi

l ioind

bloktoestel

êên
1

mel

een

974

Intocht Koningin Juliana op de Kron
rr '1 i . naan re.
bij de Emmabrug Th .lê eêih^..1
A. v. d. Twil , J . v. ni iL Ord ê ns iê Fi i v . re. naar I inks
J. Morre, T. Koops, J. Lokrnan.
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het kantoor binnen te kn 1j gen. We drukten hem een
rode pet op heL hoofld en hij zaL ijverig te schnijven Loen ze binnenkr{amen met de vraag of er iemand
was uitgesLapt. We hielden ons van de domme en ze
gingen weg, even later kwamen ze ),téé" met dezelfde
vraag en wéér knegen ze heLzelfde anlwoord. Daarna werd het rustig en hij belde naar huis 3 rrik kom
eraanrr, Alleen de vraag rrhoerr was nog nóet beanlwoord. Het antwoord kwam later op de avond, toen
de treÍn van twaalf uur aankhram en Duitse officleren
t.d i ik moes len
'nêt. êên iá). i 1rár Lêoêr'ta af. na^r Soês
uórdê.1 oêhraaht
LÊrtêmaat wênd .no.êl ií.ht en zou na
het wegbrengen van zijn rrvnachtjerr terugkomen,
zachtjes rijdend langs heb sLatlon . En zo gebeurde.
nê qir).1êni

qnnón.r

/1n hêt

d?^^f'r.t'V

2.hfên.\^

.lê

fav

i

ln hel pikkedonker zie ik nog die paar bungelende
np ví1l sonde dap hnA.h+. zi in

hênên

broodrr.
-ï.1^n

iq

êên

oêzê l l i.rê

nnef ên ên

11nê de

^r'ên

.lê

f een kfentehczaf

tino

valt hem sleeds wat in. Zo ook, dat generaal
von RundstedL weleens Baarn aandeed j-n een speciale frein. Deze moes t tij dens de s top, voorzien
worden van water en militairen hielden hierop toezichL, gaven ook het bevel:rrKraan dichtrt.
Hollanders deden in die tijd nogal eens het tegenovergestel de dus: rrKraan openrr.
Behalve de Du i tse rs had iedereen het groo ts te pIezie(.
Na de oorlog hervatte hel leven zijn gewone gang.
Joop stichtte een gezin kwam na de sluit.ing van heL
station Soest in Barneveld.
rHêt

Li hnêt

i ihf

iêrl

rrWe

aten Ín die tijd nogal vee I kip, iedereen
had v.reI een zakje kippevoer op zav om d1e bees ten
te lokkenrt.
Hetrtkipetenrr duunde nieL zo 1ang. In 1970 kwam J00P
naar Baarn, kraar hij als loopjongen zijn carrlére
begon en ín 1984 deze carriére trots afsloot als
p I aa I sve rvangen d gro e p s c he f .
Wij danken de heer v. Dijk, nZeg maar JoopÍ, harte1i ilz

rrnnn

^if

iniÁF!''
-,.,few.

T.Biemans.
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INGEZONDEN.

Met belangstelling heb ik uw artikel over
Baarnse b ij namen in rrBaernerr nn.1 gel-ezen. De
meeste heb ik niet gekend, maa? het j.s wel interessanl over het ontstaan van deze bl.inamen
te lezen.
U verzocht de lezers de namenli.jsL aan le vullen,
aan dlt verzoek wil ik gaarne voLdoen. Aangezien
hêf oart
.\\rên nêrqón ^ _
'I êdên
.li ê hi inamên
há.1.iên

ken

vrJr u!ó J oo, óchêf. zi in dal ik niet

van iedereen de gehele achLergrond breeL.
onoêf.Lri ifleld
zi in er leden van rtBaernert die aanvullende gegevens kunnen versLrekken.
WÍllem van Goosr,rlllegen was in de dertiger janen
een bekende voetballer van rrBaarnrr.Wij kenden hen
als Itde Pruusrr en ook we1 als rrPruus Schippersrr.
Het verband van de namen van Gooswillegen en
Schippers hreet ik niet.Wel dat er êen fanilielid
van hem was - een stiefbroer nisschien?- genaamd
Aalt Schippens. Deze speelde in rrBaarnrr en had de
bij naam trAalt Stoof rt.
ïn de Laandwarss traal- waar nu Roderlj s gevesligd
is - was vroeger het café van Teger. Misschien
was hij zelf de beste klant van de zaak, wanL
hij had een omvangrijke buik. Ziin bijnaam was dan
ook zee r terechl 'rTeger Bierbuik". In dlt verband
vermeld 1k nog dat veel Baarnaars de Laandwarsstraat beter kenden als de JeneversteeS.
Jaap van den Brink was ondervíi. jzer- eerst aan de
aan de Oorsprong - was aIWes terschool en later
gemeen bekend aIs rrBolle van den Brink'r'H1j was
de mees t veelzijdige en meesL aktieve verenigingsman die Baarn waarschlj nl ij k ooit Sekend heeft.
In dit verband wi1 ik gaarne verwijzen naar het
antlkel van Simon Zwiep j-n de Baarnsche Courant
van 14 novemberi 1 988 waarin zijn vele aktiviteilen
worden belicht. Een uniek mens, die wii door de
j arenlange vriendschap Ínet zij n ouders goed hebben
1e ren kennen en waarderen,
Er was ook een rtSlappetr narneliik rrSlappe van Garderenr
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of rrWandelende Apotheekrr gênoemd. Hij rtas knecht

in dê apotheek aan de Brinkslraat.
r^r^.lnrlê Irli l l pn wêssêl s heler
ttZwaríe
WÍllemrr en ook wel als
kend a1s
nn dê
o^ciênhêi
ve
vvv
vu

rrnhdóh.tê,,Fi-

iár

Th dê nnoêvi

nEr Krlloênl

be-

áan/NaSSeaU-

laan woonden twee zusters: de danes de Lange.
zij deden haan naam geen eer aan, want zij hlaren
klein van s tuk en nogal geze t. Zij wanen bekend
átq rr nê si,/rnf lêsiêsrr en ooh wel alS de ItPotkachel tj esrr . In Baa rn hroonde nog een klein vnourítje
die wij kenden a1s rrH j ltepetitrr. Haan eiêen naam
heb ik nooit geweten, Het Badhotel had een tuinnan in dienst om de grole tuin te onderhouden.
Deze tuinman $ras een j onge man die zich in zijn
vrije Lijd gedroeg en kleedde als een dandy zoal-s een wat fabtenig persoon in die lijd we nd
aangeduid. Hij droeg dan een zeer vLoL cos tuum
en reed s tatig op een mooie fiets. Wij kenden
hem alsrrde Zwevende harkrr ( zeer toepassel ij k gezien zijn beroep) lerwljl hij ook v,'elrrde Gentleman Gardnerrr ofrrEngelse tuinrnantr wend genoemd.
r,1^r6
E]án Iran rtê RA2nnsê ní1tii u!eq6u'r
iê2oêniên
.tiê n^-^1
rruódf
sf rt
^f
rrKruimelrr.
Ik meen
van stuk was. s lond bekend als
dat de man Struik heeble, Iedeneen kende natuurlijk de ij scoman EverL van Surksum, maar men kende
heÍn beter als rrSpatsrr. Dit kwam van de naam
rrSpalsiesrr aoals hij zijn ijsjes noemde.
F'r' Lrac in ,.li ê ii i.l pên innoêmen Lriêns ê4hÍte naam
ik nie! meer weet,maar die bekend s lond a1s

. E e n bekende figuun in Baarn was een bakkersknecht die men kende als rr Teus Krentebolrr.
zijn echte naam was Teus de Boer.
In Baann voetbalde Ben van Dierrnen die de biinaam
ha.l 1/an rrRên Póêní. Tk rnêên dát. hi i in het badhuis
aan de AcaciaLaan heeft gewerkt en later bij de gemeenbe in dlens t is gewees t. Voor de oonlog
kwamen in Baarn veel pênsiongasten die meesLal per
trein arriveerden. Voon het station stond vaak een
waanmee ze meL hun bagage naar hun penrijtuig,
nijtuigje
s ion werden gebrachlr. 0ok kon nen in dit
een rondrit door Baarn naken.
rr

Ku k j.

r

o

I

rr
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Tn rli ê ii iri hadriên de ri i f.u i oên hoDiên

wielen

en

ijzeren banden, maar heL rijtuigje
van Jan Verhoef
had ie ts moderns; rubber bandên, wal veel comfortabeler was . De koetsier stond dan ook bekend als
rrJan Verhoef op gummirr. Hij r,.rerd ook wel de rrSparrl
genoend. ToL slot nog een anecdote ove r J aap van
Kouterik die iedereen kende aLs rrJaap Kontrr.
\Inór

rlê ónnlóo

- misschicn

Waaien gepachL door de

Hen

iê

dao

rrDe Snoekbaarsrt.
I i.l

Lràq

nll ook n.)o - waDen de
I aarsvereni gi ng

ge

Je nochl daar al1een vissen aIs

^f

rrie<ên

aêh

.l .

-JgKaant

kocht. 0p die dagkaart s londen de nalen van diverse
vissoorten; als je een vis onder de maat ving,
dan moesl die ween worden LeruggezeL in de !{aal .
Ik zou eens een dag gaan vissen mel mijn vriend
Johan van den Bnink - dle Iater met mij n zuslen
trouwde - en dus kocht.en wij een dagkaart. Wi j
bekeken de namen en maten van de visseni wij
kenden brel de karper, de snoek, de paling enz.
maar niet de bl iek of blei. Wij begonnen bij de
Didc-h^^cf.,àài

áh dà.n 7.A1. ,I^^^ I{ón i t'ê vissen,
hêínl rr,TáAn. wài is êên hl iêk Of
1êzê snnak lnpn dp nnst.cnfcl i ikê WOOnden:

Wi i rr.nêoÊn

hloirt'

"Een bliek of een blei is een vlssie dat je zo \4re1
eens vààààngt". (diL 1s geen tikfout, maar een
aanduiding dat zijn an twoo rd in plat-baarns krerd
oê<nr^Lên

I

M^en

,^

1èê?

iê

n^o

êên<

r"r^t

Ik r{eet nieL of u deze namen will publlceren,
omdal sommige mensen of hun nabestaanden nog in
.leven zijn. Maan ik hoop hiernede een aardige
aanvulling voor uw b i j n a e n a r c h i e f te hebben verstrekl.
rn

\/ri êndêl i 'ikê proêlen
L.

o-o-o-0

van Wijkvllel.

0
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HET MEDELIJDEN VAN DONALD

DUK

Zoals bekend, kreeg Baarn in

'l

969 weer het oude

gemeen tewapen Le rug en s tuurde de b is schop de RomÊi nsê qleaf
mêl naafd na meef dan hOndenÍl iA^r

$reg. De komst van dit paard met zijn berijder
êên
^\/ênhêl-zên.lê
c.hiêílpniq
Lia^h.)\rêr,

In

'.'i i

is

al ri i.l \rêrm.lzêl
i aVè oèFêê^ ê àó-àà-ahI'eVen.

866 n.l, s Lel de Burgermeester Laan de Raad voor
om het gemeentewapen te veranderen. Als reden gaf
hij op daL rrnu de Vuursche bij Baarn is gevoegd,
dê vnoêpê.ê r"êmêên +.ê niet meer bestaattr.
Die samnesmelfing had echter al tien jaan eerder
1

n?
á^tscrê\r.rndÊn
vloovJ6w

hi i tnerroeoino

'

h.vên/iiên

wae

r^ahêi-^r
LrPdd
^
êên o.êmeen te

- bv.re

van êên hDrtrf.sahAn

zou ophouden te bes taan. Er behoefde dus helernaal
geen nieu\r wapen te komen . Hoe dan ook , BurgermeesLer
Laan verraste de aan!,Jezigen met een gloednieuvr
^nf

L'ên^

nê hr'trrê

r'AArlelêdên

hl i il..h..r

oê<nêênd

van eIk gevoel voor his torie en traditie, hechtLen zonder neer hun goedkeuring aan de schets,
die hun getoond werd. Men bes 1oo t aan de koning
te vragen heL nieuwe wapen te mogen voe nen .
En wat voor een wapen! rr Een veld van lazuur,
hêl

a.lêÍ1

ven kêê l

nèf

êên

<bFihoêh.l

n..n.l

nood ) en oeleid

rràh

7i lw.

er,

ge roomo

door een Roneinae slaaf
ván cÍ^rrrl . hêf e.h i I .i hê.1êl.zi mêl êên o^rrd
-.-en gravenLnn.]n' ^ndcn aar hêt SChild een ljnL van kêê I
l^^l m^l-r ^.\riê
têmnênaf.a
f^Ff i .)n í OfteWel
Be Leugel de kracht 1s sterker)r'.
H^ê

,!iê

í

z i acnFê

L

^n

hêi

rrncrliop

R^Arn

rnOeSt

worden Loegepas t onlging de goegemeen te ten enen
male; ook begreep men niet waL zo rn hroest paand en
een slaaf uit de oudheid in Baarn te zoeken hadden.
De Hoge Raad van Adel had de verandering rrhoogsL
zondenlingrr genoeÍnd; bij alle twaalfhondend gemeentewapens in ons 1an d was zorn verzoek nog
nooj t voorgekomen. Toc h verleen de op 6 maar t 1867
Kon ing Willem 111 zij n hoge goedkeuning aan het
nieuwe embleern.
De bisschop was na vÍj f eeuwen verdrongen doon een
man-met-paard.

26

Hoe Burgermeester Laan aan deze vreemde wapenfiguur
kv.ram is voor velen een bekend venhaal.
Baronesse Hulft Taets van Amerongen, hofdame van
Koningin Soph ie , had tijdens een reis naap StutLgart
êÊn nrA^hfi('

már,mênên haold

oo-ien

hêLr^ndef d en

nagetekend. De Taelrs van Amerongen waren bevriend
met de famille Laan en op een ontvangst blj de Burgermeester werd de schets van het beeld getoond.
Bij het afscheid rrvergatrt de enthousiaste hof daÍne
haar kunstwerk mêe te nemen. En hier begÍnnen de ge]f,
ruchten. De Bu nge nmees le n zou bui tengerroon gecharmeerd zijn gehreest van de barones en hrist blijkbaar
geen groLer bewij s van verering te schenken dan om
haar Leken ing on ie zeLten in een nieuvJ gemeenLeMaan n.ro

êên

m^oêl
nrv€)urrJ

i ikhêiíi

u

ddrróc-

^ndêr'ê
r.r:c do hêpn r.aen i n zi in harf. enf.i-katholiek
en h inde rde hem de bisschopsfiguur hem ?
De Baannse oud-archivanls Baron d I Aulnls kwam er

ei i ni.

in
êên hni êfl ónênl i ik voo}" uit!
ItIk ben er van overtuigd daL Mn. Laan uit anti-paplsme heeft gehandeldrr. De burgerij was kennelijk
nlet zo gelukkig met het nieuwe wapen. Al spoedig
klonken schimpscheutlen en in het begin van deze
eeuw sprak nen spottend oven Itde badmeester rnel het
paard van Kuyerrt. 0p een vergadering van de R.K,inr{oners van Baarn in 1919 beslooL men om 'rpogingen
1n het werk le stell-en tot terugkrijgen van het
ou de gemeen tewapen met de bisschoprr.
De bisschopsaktie nam steeds vasLere vormên aan en ís.
r.rÊnri
dên .lDrrr in nff i.i;ilê
hAnên oêlêid,
fn
^n
1938 informeerde Burgermeester van Reenen
oktober
bij de secretaris van de Hoge Raad van Adel of er
loL hereen nedelijke kans beslond op inwilliging
stef van het oude wapen van Baarn. Het antwoord was
bemoedigend en nen bekeek ree ds intensief welke oude
bisschopsfiguur het neest aannenel ij k nochf worden
geacht on man-en-paard te vervangen. En kwam echter
oppos i t ie uit de Chris tel lj ke His torischê hoek.
nê a tI

Liêevênênic^ino
! vr
vrrró4rró

\tê?7.^.hi_

.1ê Raá.1 ti iíiênq

zíLEing in 1939 heL voonstel van Brugermeesler
Wethouders- herinvoering van he! oorspronkeliike

êên
en
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wapên- niet aan le nemen. De kiesvereniging kras
bevreesd dat rrhet overgrote deel der Baarnsche
bunge nij welke de Pro les lan tse beginselen is loegedaan, aan een bisschop aans tool zou kunnen nemenrr.
A1s lweede argUnent schooF men de finciële konsekwênties naar voren. Dil Iaatste bezwaar was doorslaggevend en het voorstel werd voorlopig tenugge-

nonen.
De bisschop verdween tot na de lweede wereldoorlog
in de ij skast en bleef daar tot de j aren zes big.
Pas in de r a a d s v e r g a d e r i n g van 4 juni 1969 r^rerd unaniem besloten tot he ns tel van hel oude gemeen tewa-

Op 18 seplember van dat j aar venleende Koningin

Juliana aan Baarn het nieuwe wapen.

Door al Ie feeslvreugde om de terugkeer van de bi.sschop, was men het arme weggejaagde zilvenen paard
met zijn gouden slaaf vergeten. Niernand had medeli j den, terr^ri j I ze Íneer dan hondend j aar hêl vrel
en wêe van de Baarnse bevolking hadden neegemaakt.
Waar de Romein gebleven is, is tot op heden onbekend, a1 doen sr zoals geÍ^roonli j k in ons dorp allênlêi

Êêrrrchiên

rlê F^h/lÁ

Hê+ n--hÀ

h^hben

We

echten terugggevonden en er zijn waarschijnlijk
maar hreinig Baarnaans, die we len waan.
Het heefl z ich bedroefd, maar ook wat angstig leruggetrokken in een donker hoekj e op het schoolpleln
van de Nieuwe Baarnse School aan de Snutslaan.
Zljn kracht lijkt voorgoed beteugeld en is waarschÍjnIijk niet stenker, al sfaat er anders op zijn buik
geschneven. Leunend tegen een muurl, je zit hel be-r
rustend te wachten op de schoolkinderen, die het
rnogen beklimmen. De schepper van dit beeld, is de
Haagse beeldhouwer Donald Duk ( zo heet hij echt,
het is geen grap.) en het. is in'1 985 geplaalst na
hel tot standkomen van de nieuwe vleugel aan de
school. Donald Duk kreeg de opdracht om een beeld
!e maken voor een k i n d e r s p e e 1 p 1 a a t s , dat niet alleen
aantrekkelijk voor kinderen moest zijn, maar dal ook
als klimobjecl dienst zou kunnen doen en de rhalve

,R

sferk moest zijn.
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Uil massief kunststof gegoten mag het v,rat ons bef r,êf t
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J.Kruidenler.
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Ge schieden is van hel wapen van Baarn. E.H. Witsenburg-Horsman.
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