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Onlangs overleed een van onze oudste en trouwste leden mevrouw L. Egmond-Pluim.

Zijwos de enige nog in leven zijnde dochter von onze Eaornse historicus T.Pluim. Bijna
vanof de oprichting in 1974 wos zíj lid van onze Kring en menigmoal leverde ze een bijdroge oon ons blad. Ze wos bovendien een belongrijke bron von informotie. Diverse keren
bezochten we hoar in hoor Eussumse woning om haar te interviewen over het leven von
haor voder of om te proten over het Baorn von hoor jeugd.
ln de dit nojaar verschijnende "Eemlondse biogrofieën" wordt ook een hoofdstuk oan haor
voder gewijd, woorvoor ze de nodige biografische gegevens leverde.
De lootste ioren keerde ze terug noor hoor geliefde geboofteplaots Baarn en woonde ze in
h et bejoa rd e n ce ntru m So ntvoord e.
Als donkbore herinnering plootsen we haor verhaal "Winkelen in Baorn onno 1912"
nog een keer. Dat verscheen eerder ín onze joorgong 1 1, nr.2.

WINKELEN IN BMRN ANNO 19'I2
Wanneer ik zie met hoeveel gemak de tegenwoordige jeugd hun garderobe kan aanvullen, moet ik nog wel eens denken aan vroeger als mijn zus Annie en ik, bijvoorbeeld tegen Pasen, nieuwe kleren moesten hebben.
Nu gaan ze een "tiener"- zaak binnenr passen een spijkerbroek en fleurige T-shirts en
zien er weer vlot en modern uit.
Anno 1912 was dat een tiidrovende bezigheid. Om te beginnen moesten we met
moeder een lange wandeling maken van de Ferdinand Huycklaan naar de Brinl! want
daar achter de kerk woonde onze naaister, Alida Bongers. Haar vader was jarenlang
Hoofd van de school geweest in de Lage Vuursche. Nu hij pensioen had woonde het
gÍote gasfuÍije gezin Bongers in een ruim huis achter de kerk in Baarn.
Er waren zeven dochter en één zoon. dus die grote woning was nodig.
Miin moeder was voor haar huweliik onderwijzeres bii de heer Bongers en daaraan
hielden we een goede vriendschap over met de familie.
Alida had boven haar atelier, waar dozen stonden met allerlei stalen waaruit we een
keuze konden maken. Deze keer ging het om nieuwe jurkjes voor Annie en mij, de
stoffen werden bekeken en betast tot we een keuze gemaakt hadden. Nu de modebladen op tafell Als we het over het model eens geworden waren en de maten van
ons nauwkeurig genoteerd waren, gingen we huiswaarts maar nu langs de zaak van
de dames Lagerwey, hoek Laanstraat/Spoorstraat.
Bij de twee zusters konden we garnering uitzoeken; er kwamen dozen met prachtige
galon, met kant, zijde, fluwelen lint en alle soorten knopen op de toonbank. lk vond
dat als kind zo feestelijk dat kiezen uit al die mooie dingen. Het was wel moeilijk,
maar het lukte uiteindeliik toch.
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En dan moesten we wachten op een briefkaartje van Alida, dat we moesten komen
om te passen, garnering meebrengen! Als het zover was togen we weer naar huize
Bongers en bij het passen werd hier en daar nog iets veranderd tot het in orde was.
Alida bracht zelf de jurkjes bij ons thuis, dus zover waren we al klaar. MaaÍ... vroeger
moest je altiid een hoed erbij dragen. Daarvoor gingen we naar de Nieuwstraat bij
iuffrouw Roos. lk zie haar nog voor me, een rijzige dame met blozende wangen en
een klein brilletje op.
Die hoeden werden toen "kaal" verkocht, nameli,k zonder enige garnering. Dus kwamen ook hier weer de grote dozen tevoorschijn met bloemen, lint, veren, gespen en
wat al meer.
Enige dagen later kwam het "loopmeisje" met een grote ronde, blauwe hoedendoos
aan haar arm onze aankopen thuis bezorgen. Zo konden we met Pasen werkelijk op
z'n "Paasbest" verschiinen.

L.Egmond-Pluim

í
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De winkel von de dames Logetwey, hoek Loonstraot/Spoorstroat,
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H.w. LELI MAN ('t 87 8-1 921 )
Eerste "paddestoel" ontstond in Baarn.

f.

Onlangs organiseerde het Nederlands Architecteninstituut (NAi) te Rotterdam een
kleine tentoonstelling over het werk van de vrijwel vergeten architect en steden-

bouwkundige J.H.W.Leliman.
Deze tentoonstelling, de eerste van een reek door het NAi te houden exposities, was
een laat eerbetoon aan deze bijzondere en veelzijdige architect, die reeds in 1912
pleitte voor een oprichting van een architecten-museum.
Tegelijkertijd verscheen in de reeks van Bibliografieën en Oeuvrelijsten van
Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen (Bonas) een deeltie gewijd aan
deze te jong gestorven architect.
Naast architect en publicist was Leliman hoofdredacteur van het door hemzelf opgerichte architectentijdschrÍft "De Bouwwereld", mede-oprichter van de Bond
Heemschut en bestuuÍslid van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond.

(A.N.w.B.)
Een groot deel van ziin korte leven woonde en werkte hij in Baarn ('19O9- '1921), waal
hii niet alleen een aantal villa's bouwde, maar waar ook zijn bekendste cÍeatie ontstond. namelijk de A.N.W.B.- paddestoel.
De ionge Leliman
Hoewel er veel bekend is over het werk van Leliman., weet men maar weinig over ziin
persoonlijk leven.

johannes Hendrik Willem Leliman werd op 26 augustus 1878 geboren te Amsterdam
als zoon van architect-publicist J.H. (Jan) Leliman (1828-1910) en Laura Deggeller.
Onder architectuurhistorici spreekt men over de "jonge" (Willem) en de "oude"
Leliman (an).
Al op jeugdige leeftijd ontwikkelde Willem zijn tekentalent door de architectuurschetsen van zijn vader te kopiëren. Na het behalen van zijn HBS- diploma in Amsterdam
volgde Leliman van 1895-1 899 de opleiding tot bouwkundig ingenieur in Delft.
Het jaar 1 900 was een vruchtbaar jaar voor de toen 22-iarige \Mllem Leliman.
Niet alleen won hii een zilveren medaille in de Prix de Rome voor schone bouwkunst
met zijn ontvverp voor een paleis van iustitie in Amsterdam, maar ook begon hii zijn
eigen architectenbureau in zijn ouderlijk huis aan de Keizersgracht 559. Omdat de
jeugdige Leliman het niet eens was met de uitspraak van de jury, werd deze prijs door
hem niet aanvaard.
Ook uit een andere anekdote blijkt de eigengereidheid van Leliman.
Omdat hij de zwaarte van het vak wiskunde niet in overeenstemming vond met de
praktijk van een bouwkundig ingenieur, weigerde hij dit examenonderdeel aÍ te leggen.

,n

ê

In 1 909 betrok hij met ziin vrouw Maria Bosch, waarmee hij in '1908 was getrouwd,
zijn zelf ontworpen huis annex bureau in Baarn aan de Waldeck-Pyrmontlaan.
In 1921 overleed J.H.W.Leliman na een buitengewoon actief leven aan een nierziekte.
Lelimans carrière vond plaats in een periode, waarin het gezicht van de Nederlandse
architectuur ingriipend veranderde. Het negentiende-eeuwse gebruik van historische
bouwstijlen werd teÍuggedrongen en de grote vernieuwing begon.
.1900,
het jaar waarin Leliman zijn eigen aÍchitectenbureau begon, waren in
In
Amsterdam de bouw van Kromhouts Hotel Americain en de Beurs van Berlage in
volle gang. De Amsterdamse school en de Nieuwe Zakelijkheid volgden, maar
Leliman was geen aanhanger van deze vernieuwingen. Dit kan het latere gebrek aan
belangstelling voor zijn werk verklaren.
Toch waren Lelimans ontweroen evenmin overdreven behoudend. Willem Leliman

I

Het Noord-Zuidhollonds Koffíehuis tegenover het Centraol Stotion te Amsterdam. Een ontwerp van
orchitect en plootsgenoot I. H.W Leliman.
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had zo zijn eigen ideën over architectuur. Om deze ideën vorm te geven ríchtte hij in
1902 ziin eigen architectuurtiidschrift "De Bouwwereld" op, hield lezingen en publi-

ceerde hij in talriike bladen.

Volkshuisvesting
De meeste van Lelimans bouwkundige ontwerpen hebben een vrii onopvallend
karakter. Hij vond, dat bij zijn vakgenoten eigenbelang te veel voorop stond.
Zijn grote streven was de vermaatschappelijking van de architectuuÍ. Architectuur
had in zijn ogen een dienende functie en moest een bijdrage leveren aan de verbete-

ring van de samenleving.
Hii kan dan ook beschouwd worden als één van de pioniers op het gebied van de
volkshuisvesting. De woonomstandigheden waren rondom 1900 vooral in de grote
steden veelal mensonterend. In veel te kleine vochtige krotten en kelderwoningen
leefden de mensen opeengepakt als haringen in een ton.
De hygiênische omstandigheden waren meestal erbarmelijk. Geen wonder, dat een

^\

Krugedoqn 26. Baorn. Ontwerp l.H.W.Lelimon.
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ziekte als tubercolose in deze tiid duizenden slachtoffers maakte.
Leliman ontwierp daarom woonblokken met meer licht, lucht en ruimte voor arbeiders (bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord). Hii pleitte voor laagbouw, waarbij de
Engelse tuinsteden als voorbeeld dienden.
Voor mijnwerkers in Brunssum ontlvierp hij de mijnwerkerskolonie Treebeek.
Maar ook scholen, utiliteitswerken, stadhuizen en villa's behoren tot ziin oeuvre.
Een van zijn bekendste werken is het Noord-Zuidhollands koffiehuis tegenover het
Centraal Station in Amsterdam, dat ook bii veel Baarnaars bekend moet ziin. Dit in
Zaanse stijl gebouwde restaurant is zeker niet kenmerkend vooÍ de architectuur van
Leliman. In de jaren zestig kwam het uitgebreid in het nieuws, omdat het tijdelijk
moest verdwijnen voor de aanleg van de Amsterdamsè metro.
Bij het uit elkaar halen van dit houten gebouw, bleek het grotendeels verrot te zijn.
De Bond Heemschut, waarvan Leliman één van de oprichters was, heeft zich in het
biizonder beijverd voor de latere herbouw

Heimatschutz
Deze beweging, die in 1904 in Duitsland ontstond, zag de architectuur als een
onderdeel van een veel groter geheel, als een onderdeel van de totale omgeving.
Naast de interesse voor gebouwen en monumenten, besteedde men ook veel aandacht aan natuurmonumenten en zelfs aan plaatselijke kunstniiverheid, folklore,
zeden en gewoonten.
Leliman was een aanhanger van deze beweging, waarmee hij op één van zijn reizen

l^

in Duitsland kennismaakte.
In navolging hiervan werd in 1 91 1, mede op zijn initiatief, de Bond Heemschut opgericht. Als gedreven lid en mede-oprichter van Heemschut schreef hij veel artikelen,
organiseerde hij tentoonstellingen. prijsvragen en voordrachtsavonden over "heembescherming".
De ontsiering van het platteland was daarbijziin voornaamste zorg.
Hij publiceerde veel op het gebied van monumentenzorg en werd in 1919 lid van de
Rijkscommissie voor de monumentenzorg.
Deze ideên verklaren ook zijn grote betrokkenheid bij een organisatie als de A.N.W.B.,
waarvan hij tevens iaren bestuurslid was.
Baarnse villa's
Leliman bouwde in Baarn tlvee villa's. Inspiratiebronnen voor zijn villa's vond hij in
Duitsland, Zwitserland en Engeland. In 1908 werd zijn ontlverp Krugerlaan 26 uitgevoerd. Dit bepleisterde huis op de hoek van de Krugerlaan en de Nassaulaan, dat hij
bouwde voor mevrouw H.J.Bosch-Veekens, verkeert nog steeds in uitstekende staat.
Tijdens de bouw van deze villa heeft Leliman waarschijnlijk Baarn als aantrekkelijke
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woonplaats ontdekt,
want in 1909 bouwde hij
aan de Waldeck
Pyrmontlaan 20 een Íraai
huis voor zichzelf. ln dit
huis, waarin hij tot zijn

dood in 1921 woonde,
was ook ziin architectenbureau gevestigd.
ln "Het Moderne
Landhuis in Nederland",
een boek, dat hii samen
met K. Sluyterman in

a\

l9l

7 schreef, wordt dit
huis, dat thans bewoond
wordt door de familie
Woldeck Pyrmontloan 20. Baorn. "ln de Leli". Ontwerp
l.H.w.Lelimon. Hier woonde en werkte Lelímqn van | 909-1921 . De
eerste A.N.W.B.-poddestoel werd hier "geboren'.

W.Veldhuysen, door hem
beschreven. Opvallend is
de enorme "Engelse hal",
die even groot is als de

huiskamer. Het is een belangrÍjk element in zijn

ontweroen voor villa's.
Boven het portiek in de rechter dubbele topgevelpartii bevindt zich een gevelsteen uit 1622 met
het opschrift "ln de leli".
Ten onrechte vermeldt het boek "Baarn,
Ceschiedenis en Architectuur", dat deze gevelsteen uit Amsterdam afkomstig is. Leliman, die
een verwoed watersporter moet ziin geweest verwierf de steen, toen hij zich op een van zijn tochten met ziin boot in Kennemerland bevond. Daar
ontdekte hii een huis met de bovengenoemde
gevelsteen. Leliman, die niet alleen een goed
architect maar ook een gedegen zakenman moet
zijn geweest, meerde de boot af en gaÍ zijn schipper opdracht om de steen te kopen.
Thuisgekomen werd deze steen in de gevel

gemetseld.
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Gevelsteen von Waldeck Pymontlaan
20 Boorn. "ln de Leli'.

ln dit huis ontstond ook Lelimans bekendste architectonische ontr,verp: de A.N.W.B.-paddestoel.
De paddestoel

l^
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Omstreeks 1915 kreeg Leliman als bestuurslid van de
A.N.W.B. de opdracht een wegwijzer te ontwerpen, die
"geen inbreuk mocht maken op het karakter van het
landschap". Hij moest met andere woorden een wegwiizer ontwerpen, die zo min mogelijk opviel.
Misschien, dat hij op een van zijn wandelingen in de
Baarnse bossen, het geniale idee kreeg, zo'n wegwijzer
Eerste A. N.W B. -pad destoel ont- de vorm van een paddestoel te geven. De eerste paddeworpen door l.H.WLelimqn.
stoelen waren van beton en hadden de kubusvorm. Ze
werden in de omgeving van Baarn geplaatst. De allerLoter veNongen door de afgeknotte pirqmide.
eerste stond aan de Rijksweg en kreeg het nummer 1.
Deze eerstelino bestaat echter niet meer en de oudste
paddestoel van Nederland draagt dus nummer 2. Deze paddestoel bevindt zich aan
het fietsDad van Baarn naar 't Bluk.
Met de komst van de computer werden alle A.N.W.B.-paddestoelen omgedoopt. Ze
moesten een getal van vijÍ cilfers krijgen en beginnen met een twee. De oudste paddestoel van Nederland draaot dus het nummer 20002.
Aangezien de oude paddestoelen vaak als zitje
misbruikt werden, waarbij vooral de lange fietsrokken van de dames de wegwijzers aan het
oog onttrokken, werd besloten de paddestoelen
een andere vorm te geven.
Sindsdien hebben ze de afgeknotte piramide als
vorm en wie daarop wil gaan zitten moet een
acrobaat of een kabouter zijn.

l. Kruidenier

20002 langs het fíetspad vqn
Boorn noor 't Bluk. "Oudste" paddestoel
van Nederlond.
Poddestoel
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Paddestoelen 20002,
20003 en 20004. ln
de omgeving van 't
Bluk.
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Geraadpleegd:

Fislseo$umes

E.Prook en D.Segoor, I.H.W.Lelimon, 18781921 . (Rotterdam, 1997).

Bolffolrillo

K.v.Ommen,'J. H.W. Lel imo n, mede-oprichter' ín Heemschut, febr.l998.
M.Smit, 'Architect von de A.N.W.B-poddestoel', in NRC-Handelsblod, | 5 dec. 1997.
D.'choop, Een eeuw wijzer. (Den Hoog,
1983).
C.van Lingen en I.Huysing, Poaltje!
(Hilversum, 1997).
F.C'oosbeek e.a., Boorn, Geschíedenis en
Arch itectuur. (Zeist, 1 9 9 4 ).
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Fietskostuum voor dames omstreeks | 900. De
wiide rok moakte tijdens het rusten de tekst op
de oude poddestoelen onleesboor
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VEREN IGINGSNIEUWS
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Excursie naar Linschoten en Montfoort
Op zaterdag 19 september a.s. organiseren we een excursie naar deze twee monumentale plaatsen in het Groene Hart.
's Morgens maken we na het nuttigen van de onmisbare koffie een rondwandeling
onder leiding van een gids door Linschoten, waar veel huizen in hun oorspronkelijke
staat bewaard bleven. In de dorpskern zijn nog zo'n dertig monumenten te zien.
Hierna vertrekken we naar Montfoort (4 km), waar we op eigen gelegenheid de
.l
lunch zullen gebruiken. Om 3.30 uur volgt een rondleiding door dit prachtige oude
stadie, die ongeveer anderhalÍ uur zal duren.
Deelname aan deze excursie kost tien gulden per persoon. Niet-leden betalen zes
gulden extra. Het meerilden is begroot op / 7,50. Aanmelden graag uiterlijk 1 augustus per telefoon (035-54 17560) of schriftelijk bij Yvonne van den Akker. Cerard
Doulaan 4, 3741 RH Baarn. onder vermelding van het aantal plaatsen dat u over hebt
in de auto, of dat u met iemand wilt meerijden. Uiterlijk een week voor de excursie
ontvangen de aanmelders nader bericht.
Aangezien de maximale groepsgrootte 25 personen bedraagt, vindt deelname plaats
in volgorde van aanmelding.

Aanwinsten Oudheidkamer
Zakdoekje t.g.v. geboorte prinses Beatrix
Chinese vaas

Olielamo

;
'

Linten van herdenkingskrans t.g.v. 4 mei
Babykleding begin I900
Plattegrond van Baarn, gebruikt door N.5.8.
Bouwtekening 20 woningen Lepelaar- en Kievitstraat
Waxine-nachtlichtjes
snoalnnaÀhnnÀ
Bakkersdiploma's van bakker Van Dam
Herinneringsbord Rijwielzaak Karhof

Statuten en Huish. Reglement Woningbouwver. Ons Belang
Broekoers

Notulen Comm. v. Toezicht o.h. Middelbaar Onderwijs
Cedenkboek Rien de Roller (december 1 974)
Beschrijving van Villa Baarnsteyn
Zilveren bijltje gebruikt bii opening Zwem- en Badinrichting a/d Eem
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Foto van het gebruik van dit biiltje bii de opening
Vijf delen ingebonden. jaargangen Baarnsche Courant
Manchesterbroek
Schoolschrift
Overli jdensbericht Balthazar Burgman

Strooppot
KalendeÍ 1919 (H. Beuken Laanstraat D.1 08)
Schetsboekie met tekeningen van kunstschilder Van de Flier
Palet van Van de Flier
Zilveren knoophaakje
Penhouders en kroonpennetjes
Elektrisch kacheltje
Gegevens over kunstschilder Verpoeken
Soinnewiel
Kolenfornuis
Stempel van het wapen van Baarn

/it

Drijftol

Aanwinsten bibliotheek
laarboek Oud-UtrechÍ 1 99 7
A. Heupers. Volksverhalen uit Cooi- en Eemland en von de westeliike Veluwe.
A.C.J. de Vrankrijke\ De Eembrug.
Biografieënbundel 'Veel toct en de noodíge geschiktheid'. Gouverneurs en commissaríssen in de províncie Utrecht 1814-199 7.

Het tegeltableau Hotel Zeiler gerestaureerd
Op aanraden van de werkgroep
Oudheidkamer van de
Historische KÍing heeft het
gemeentebestuur van Baarn dit
ernstig in verval geraakte tegeltableau laten restaureren door
het Tegelmuseum in Otterloo.
Het tableau verkeert nu weer
in uitstekende staat en is in de
Oudheidkamer te bezichtigen.
Met dank aan de gemeente!
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lnteressante sDullen
De Historische Kring Baerne is, in principe, geïnteresseerd in oude spullen die een
duidelijke relatie met Baarn hebben, hetzii dat het een typisch Baarns voorwerp of
onderwerp betreft, hetzij doordat de maker Baarnaar is (geweest)
De Kring denkt daarbij bijvoorbeeld aan boeken, fotoalbums, schilderiien, gebruiksvoorwerpen.
In plaats van "van zolder naar vuilnisbak", kunt u beter een tussenlanding maken bij
de Historische Kring. Wie weet zit er nog iets bij dat de kring graag voor het nageslacht zou willen bewaren.
Voor informatie of het maken van een aÍspraak, kunt u contact opnemen met een van

de bestuursleden van de Kring. Voor adressen zie pag.1 van dit blad.

Boekbespreking
Trom en trein tussen Eem en Ríjn.
deel 3 Noord-Oost Utrecht.
Auteur: C.A. Russer.
Uitgever: Canaletto/Repro-Holland te Alphen

aldl Rijn,'1997.
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Op Hoog Bevel werd de treindienst drastisch ingekrompen í.v.m. de mobílisotíe door het uitbreken
vqn WO.I. De eerste dagen reden er 2 treinenporen per dog. lngoonde de | 7e augustus | 914 werd
deze dienstrcgelíng van kracht. In vergelijking met die von 191 0 was het nog slechts een schqmele
zook met vijÍ reízigerstreinen op en af en i.p.v. twee goederentreinen doags slechts één buurtgoederentreín tussen De Bilt en Boorn.
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Dit is het derde deel van de geschiedenis van het railvervoer in de provincie Utrecht.
De schrijver heeft gekozen voor een plaatsgewijze beschrijving net als in de voorafgaande delen.
Het gaat in dit deel over de plaatsen De Bilt, Bilthoven, Den Dolder, Soestduinen,
Soestdijk, soest, Soesterberg en tenslotte Baarn N.C.S.- (Nederlandse Centraal-

Spoorweg-Maatschappij) buurtstation.
In het alleraardigste laatste hooÍdstuk vertelt de auteur de geschiedenis van de paardentram tussen Soest en Baarn. Aanvankelijk was de bedoeling, een paardentramweg
tussen Baarn, Soest en Amersfoort aan te leggen.
Later weÍd besloten tot een korter traject, lopende van Soest naar Baarn, m€t een
remise in Soest bij de Kerkebuurt. Bii dit hoofdstuk horen vier kostelijke foto's, o.a.
van het paardentrammetje op de Van Heutszlaan en de paardentram met "motortrac-

tie".
Ook het hoofdstuk over het N.C.S.-buurtstation, geopend in 1896, bevat vele inteÍessante foto's en dienstregelingen. Zo zien we tiidtafel nr.l04 voor "Extratreinen op
Dinsdag 20 september 191 0 ten dienste van H.M. de Koningin".
Het boek is uitstekend gedocumenteerd en bevat veel interessante foto's, dienstregelingen en overzichten van spoorwegemplacementen. Het werd zeer verzorgd uitge-

geven'

B.stomD.
VERSLAG VAN DE ALGEMENÉ VERGADERING 1998
De Algemene Vergadering van de Historische Kring Baerne werd op 24 maarI1998
gehouden in De Speeldoos in de Baarn. Naast het bestuur waren 46 leden present.
In dit verslag, een uittreksel van de voorlopige notulen, worden de voornaamste
besluiten en mededelingen puntsgewijs vermeld en soms nader uitgewerkt.

a)
b)

c)
d)
e)

De voorzitter, Jan van de Kraats, doet de volgende mededelingen:
De Errata op het zogenaamde Gele Boek, Baarn, Ceschiedenis en ArchitectuuÍ ziin
verschenen en zijn bij het Secretariaat van de Kring verkrijgbaar.
Het Register van Baerne over I997 is beschikbaar.
De Anjercollecte wordt in 1 998 gehouden van 24 tot 30 mei. De Kring ontvangt
een deel van de opbrengst.
Henk van Vugt verzorgt een publicatie in twee delen over de Algemene
Begraafplaats aan de Acacialaan. Deel 2 is gereed en beschikbaar, deel 1 is nog

niet comDleet.
In het kader van de presentatie van de Recreatienota is bij de Cemeente Baarn
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gepleit voor een betere toegankelijkheid van de Oudheidkamer De Kring heeft
een brief geschreven aan B & W en de gemeenteraad. De Recreatienota staat op
de agenda van de raadsvergadering van 27 maart. De Kring blijft op een snelle
oplossing aandringen.
De notulen van de Algemene Vergadering 1 997 worden goedgekeuÍd.
Jaarverslag: sinds 1992 wordt een samenvatting gemaakt van de verslagen van de
weÍKgroepen.

Hoe wordt Baerne gemaakt?
jaap Kruidenier krijgt gelegenheid iets te vertellen over het tot stand komen van het
tijdschrift Baerne en over het functioneren van de werkgroep.
Het werk voor Baerne wordt vaak onderschat. Hii legt uit, wat er gedaan moet worden om vier maal per jaar een blad te laten verschijnen van minstens 24 pagina's met
verantwoorde tekten. De redactie bestaat uit vijf personen: Riet Uileman (voorzitteÍ),
Tineke Biemans, Hans Bronkhorst, Jaap Kruidenier en Bert Stomp
De redactie volgt aandachtig wat er in Baarn gebeurt en krijgt herhaaldelijk tips van
lezers. Het uitgangspunt is: het beschrijven van de geschiedenis van Baarn in een
breed historisch kader. Men wil daarbii voor elk wat wils brengen.
Minstens om de drie maanden worden, in een werkbespreking, ideeën uitgewisseld
en onderwerpen uitgezet. Het schrijven van een gedegen artikel vergt veel tijd en
inspanning. Soms blilft een onderwerp liggen tot er meer gegevens zijn. Cemiddeld
is iedere medewerker voor één artikel een week tot tien dagen bezig. Na wederziidse
lezing worden er fotors bij een artikel gezocht. Daarna gaat de kopij naar Tineke
Biemans, die alles op diskette zet, voorzover dat door de auteurs al niet is gebeurd.
De diskette gaat naar Drukkerij Bakker, waar een proefdruk wordt gemaakt, die wordt
gecorrigeerd. Daarna komt een tlveede proefdruk en dan kan er gedrukt worden. De
oplage ls 550 exemplaren. Nel Kuyt organiseert de verspreiding, met medewerking
van I5 bezorgers. Per post worden 77 exemplaren verzonden naar buitenleden, alsmede naar regionale en soms nationale musea, bibliotheken, archieven en historische
verenigingen. De redactie is gemotiveerd door historische belangstelling en door
liefde voor het dorp en voor de Kring.
De voorzitter dankt Jaap Kruidenier voor zijn toelichting. Hij wil voortaan graag in
iedere Algemene Vergadering een werkgroep aan het woord laten voor een dergelijke

toelichting.
Financieel laarverslag
In haar Financieel laarverslag wiist de penningmeester, let Huls, op de reserveringen
voor het jubileumjaar en op een bedrag op de plusrekening. Er is nog / 2.500,- over
voor de opgravingen in Eemdal Vl. Het tijdschrift Baerne wordt mede gefinancierd
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door de opbrengst van advertenties. Er is in 1997 een computer aangeschaft.
De begroting is, volgens de penningmeester, globaal en summier gehouden. Die
begroting, die aan de gemeente moet worden voorgelegd in verband met de subsidie, wordt door de vergadering goedgekeurd.
De contributie blijft onverandero.
De kas is in orde bevonden. De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren Wout
Verhoef en Henk van Vugt. Cé Beuken wordt bedankt voor zijn medewerking in de

vorige kascommissie.

a

r

Vertrek drie bestuursleden
Drie bestuursleden, die statutair aftredend zijn, hebben zich niet herkiesbaar gesteld.
Jo v.d. Brink, aldus de voorzitter in een toespraak, is van 1976 tot 1998 met een
geweldige betrokkenheid in functie geweest: in de Oudheidkamer, in het Archief, bij
rondleidingen, in het beheer van de collectie en bij excursies. Zil heeft gelukkig toegezegd actief lid van de Kring te blijven. Frieda Muts heeft, na tien jaar, besloten zich
terug te trekken. De voorzitter spreekt zijn grote waardering uit voor wat zij gedurende die jaren als algemeen secretaris voor de Kring heeft verricht.
Ten slotte richt de voorzitter zich tot het derde vertrekkende bestuurslid:
Hans Bronkhorst heeft gezegd dat hij, na tien jaar, wil plaats maken voor een jonger
bestuurslid. Hij levert een enorme bijdrage aan de redactie van Baerne, die hij in het
bestuur van de Kring vertegenwoordigt. Hij is een deskundige op het gebied van
kunst en cultuur, waarbij hij zich altijd bescheiden opstelt. Aldus de voorzitter in zijn
toespraak. De voorzitter neemt afscheid van deze drie verdienstelijke bestuursleden
die ieder een stoffelijk bliik van waardering en een boeket ontvangen.
Gelukkig zijn er leden bereid gevonden de opengevallen plaatsen in het bestuur te
bezetten. Het zijn Tineke Biemans, Lydia Teekman en Piet Hein Feitz. De vergadering
stemt in met hun benoeming. Lydia Teekman wordt secretaris, Tineke Biemans zal
het blad Baerne vertegenwoordigen en Piet Hein Feitz wordt algemeen bestuurslid.
Na een pauze wordt de vergadering hervat.

lo v.d. Brink erelid
Cé Beuken verzoekt een extra agendapunt in te lassen. Hij doet het voorstel aan de
vergadering het aftredend bestuurslid Jo v.d.Brink, wegens haar langdurige grote
inzet, te benoemen tot erelid van de Kring. Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. Jo v.d. Brink is sprakeloos van verrassing. Zij zal binnenkort een oorkonde van
deze eervolle benoeming ontvangen.
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lubileumboek
Dan wordt het Jubileumboek aan de orde gesteld. ln 1999 zal de Historische Kring
Baerne het 25-jarig bestaan vieren. ïer gelegenheid daarvan wil de vereniging een
Jublileumboek uitgeven. Een groep leden houdt zich bezig met de totstandkoming
van dit boek. Het ziin: Riet Uileman (voorzitter),Tineke Biemans, Hans Bronkhorst,
Jaap Kruidenier, Yvonne v.d.Akker, Bert Stomp, Robbert Jan v. d. Maal en Remco
Pijpers. Twee leden van de Werkgroep Oudheidkamer, Cees van de Steeg en lan
Prins, helpen met foto's uitzoeken.
In de vergadering geeft Robbert lan v.d. Maal, namens de Werkgroep Jubileumboek,
een toelichting. Het is de bedoeling een riik geillustreerd boekwerk samen te stellen
over Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge. Het boek zou / 49.50 moeten gaan kosten, met een fikse korting voor de leden van de Kring. Voor de financiering worden
sponsors gezocht. Het boek is uiteraard allereerst voor de leden van de Kring
bedoeld, maar ook voor een breder lezerspubliek. Omdat het vermaarde boek van T.
Pluim "Uit de geschiedenis van Baarn" al in 1932, dus zesenzestig jaar geleden, verschenen is, bestaat er wellicht behoefte aan een geheel nieuw boek over de historie
van ons dorp. Het boek wordt een bloemlezing uit 25 jaar Baerne, aangevuld met
nieuwe bijdragen over diverse onderwerpen. Daarvoor hebben verscheidene auteurs

toezeggingen gedaan.
In 1992 is door de Kring een bedrag gereserveerd. Het boek moet eind 1999 uitkomen, zodat het een aardig sinterklaas- of kerstcadeau zou kunnen ziin.
De vergadering stemt in met het plan voor deze uitgave.
Beperking van de zittingsperiode
De vergadering gaat over tot de behandeling van een voorstel dat reeds in de vorige
Algemene Vergadering aan de orde werd gesteld- Het gaat om de beperking tot twee
termiinen van drie jaar van de zittingsperiode van bestuursleden. Op het ogenblik is
die zittingsperiode onbeperkt. Elk jaar ziin enkele bestuursleden statutair aftredend.
Zij kunnen zich steeds herkiesbaar stellen. Wel kunnen medekandidaten gesteld worden. Maar van dat recht maken de leden geen gebruik. De tegenwoordige procedure
wordt nu ter discussie gesteld.
Tineke Biemans, die het voorstel heeft ingediend tot beperking van de zittingsperiode, geeff op verzoek van de voorzitter, een toelichting. Zij vindt dat een bestuur
moet streven naar fris bloed, zodat leden kunnen solliciteren naaÍ bestuuríuncties.
Evert van de Steeg vÍaagt zich aL of de leden de gevolgen van het voorstel inzien.
Ook hij is voorstander van doorstroming, maar hijweet dat er geen rijen klaar staan
voor het aanvaarden van een bestuursÍunctie. Hij geeft wat voorbeelden uit de praktij( waarbij bestuursleden plotseling opstapten, een voorzitteríunctie twee iaar
onbezet bleeí of waarbij een voorzitter het secretariaat erbij moest nemen, bij gebrek
aan kandidaten. Hii is zelf lang penningmeester geweest, maar er is drie iaar gezocht
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naar een opvolger. Ook voor de werkgroepen zijn er geen bestuursleden te vinden.
Hii zou het jammer vinden, wanneer een goed ingevoerd bestuurslid, wegens de
voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement, zou moeten verdwijnen. Hij
adviseert geen aandacht aan het voorstel tot wijziging te besteden.
Cé Beuken zegt, dat het beperken van een zittingsperiode tol zes laar, het gevolg kan
hebben dat er mensen in het bestuur komen waar je niets aan hebt. De vergadering
moet het recht hebben een zittingsperiode van zes jaar met nóg een termijn van drie
jaar te verlengen. Er moet een ontsnappingsclausule zijn. De Algemene Vergadering,
als het hoogste orgaan van de Kring, moet zorn beslissing kunnen nemen.
Cé Beuken wijst er op, dat er een aparte Algemene Vergadering zou moeten komen,
om in het Huishoudelijk Reglement eventueel een nadere bepaling van de zittingspe-

riode op te nemen.
De voorzitter verzoekt Tineke Biemans te reageren. Zij weet ook wel dat het moeilijk
is om bestuursleden te vinden. maar omdat het ledental zo is toegenomen, verwacht
ze dat er meer mensen zullen ziin die het best graag willen doen.
Nu krijgen de bestuursleden het woord. Lies Luikinga denkt dat er mensen ziin die
de functie van bestuurslid als een erebaantje zien. Als er zoveel mensen met belangstelling voor een bestuursfunctie zouden zijn, dan is daar toch niets van gebleken.
Tineke Biemans adviseert op zoek te gaan onder de leden. Zij ziet te weinig streven
naar vernieuwing. De voorzitter merkt op, dat men blil is dat bestuursleden nog willen aanblijven.
Het gaat om een principiële zaak, waarvoor eventueel het Huishoudeliik Reglement
moet worden veranderd, aldus de voorzitter. Hij stelt voor in Baerne een oproep te
doen wie zich beschikbaar wil stellen voor een bestuursfunctie. Hij kan zich voorstellen dat iemand gevraagd wil worden. De intentie van mevrouw Biemans is in ieder
geval duidelijk. Het lijkt haar een goed idee om in Baerne het probleem te stellen, en
te vragen wie in het bestuur, of in een werkgroep, zitting wil nemen. De voorzitter wil
de discussie afsluiten en de reacties afwachten op een oproep in Baerne.
Lydia Teekman stelt voor een commissie te vormen die de zaak kan uitzoeken. De volgende leden stellen zich beschikbaar voor die commissie: Cé Beuken, Arie Luikinga,
Wout Verhoef en Tineke Biemans.

Rondvraag

-

-

Jaap Kruidenier adviseert het bestuur meer contacten te onderhouden met "Mooi
Baarn" en met de "Vrienden van het Cantonspark", omdat er veel gemeenschappelijke doelstellingen en raakvlakken zijn. De voorzitter zegt, dat er al gesprekken

hebben plaatsgehad. laap Kruidenier verwijst naar de uitgezette "Wandeling over
de Oosterhei".
Een van de leden vraagt of Madoera een monument is. Het Centraal Bureau voor
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Schimmelcultures stoot het af. De voorzitter heeft de suggestie ontvangen het
gebouw als onderkomen voor de Kring te vragen. Daarover zou met wethouder
v.d. Kerk gepraat kunnen worden.
De voorzitter vÍaagt of er leden ziln die incidenteel iets voor de Kring zouden willen doen. Thea Kruidenier noteert hun namen.

Sluiting
De voorzitter dankt al diegenen die zich vele uren hebben ingezet voor de Kring en
op wie steeds weer met succes een beroep wordt gedaan. Hii dankt voor die bereidwilligheid en hij hoopt dat zij zich beschikbaar zullen blijven stellen.
Van het bestuur
ls het wenselijk dat bestuursleden, die reglementair aftredend zijn, zich voortdurend
herkiesbaar kunnen blijven stellen of dient het bestuurslid na een bepaald aantaliaren
plaats te maken voor een ander verenigingslid?
Met deze vraag werd de Algemene Vergadering in maart jl. geconfronteerd.
Aanleiding was het ingekomen voorstel de zittÍngsperiode van drie iaar (art.6 H.R.)
slechts éénmaal met hetzelfde aantal jaren te verlengen.
Als gevolg hiervan zou het bestuurslidmaatschap bereikbaar zijn voor meer leden.
Regelmatig "verversing" binnen het bestuur zorgt bovendien voor meer creativiteit
andere ideën.
Hoewel in de oproep voor de jaarlijkse Algemene vergadering leden worden uitgenodigd zich mede-kandidaat te stellen tegenover een zittend bestuurslid dat aftredend
is, gaat in de praktijk niemand die "striid"(?) aan.
Aanvaarding van het voorstel (in '1998 is nog geen besluit genomen) heeft als consequentie dat een gemotiveerd bestuurslid met kennis en ervaring na maximaal zes jaar
gedwongen wordt op te stappen. Gewaarschuwd werd voor het risico dat onvoldoende leden om uiteenlopende redenen geen belangstelling zullen tonen bij een
vacatuÍe. Het probleem spitst zich met name toe op vacante functies binnen het
dagelijks bestuur (ervaringen uit het verleden!!). Continuiteit en kwaliteit zijn belangrijke elementen.
Wat het bestuur graag zou willen weten is: wie van de ruim 450 leden in de (verre)
toekomst zou kunnen worden benaderd voor het vervullen van een bestuursfunctie.
Volstrekt VRIjBLIJVEND kunt u mij of een bestuurslid vragen om nader informatie.
Uw reageren c.q. niet reageren zal zonder twijfel van invloed zijn op de besluitvor-

ming in maart 1999.
lk ben erg benieuwd!
l.C. van de KÍaats
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PROGRAMMA 1998
zaterdag 19
excursie naar Linschoten en Montfoort
donderdag 24 sept.: lezing Koningin Wlhelmina door mw C. ter Laan
lezing door de heer Brugman over het dageliiks leven in 16001900 in verband met ondeÍzoek te Monfoort
dinsdag 3 november: filmavond, films uit eigen beheer

sept.:
oktober:

I,
'f

PROGRAMMA'I999
2e helft

(^

begin

25

januari:

dia's van Oud en Nieuw Baarn doorde heren C.v.d.Steeg en

rebrua,', ]",:,;Xff'8trJliÏiffi::ln door de heren c.v.d.stees en

maarl:

T.C.H.Reitsma (nieuwe serie)

lezing over archeologie door de heer l.A.Bakker

Alle lezingen vinden plaats in Cultureel Centrum De Speeldoos, Rembrandtlaan 35 te Baarn. In
de volgende 'Baerne' wordt u nog nader geïnformeerd over het definitieve programma,

I
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voorzitter, tel. 5421 000.
BAARN IN OORLOGSTIID
Een belangrijke taak van het illegale verzet in Nederland tijdens de Duitse bezetting

,-

bestond uit het verzamelen van gegevens die van militair belang konden zijn voor de
geallieerde krijgsmacht. Urgente korte berichten werden via geheime radiozenders
naar Engeland overgeseind.
LangeÍe berichten alsook kaarten en tekeningen werden op microfilm vastgelegd en
door koeriers naar Zwitserland gebracht en vandaar via diplomatieke post naar
Engeland verzonden.
ln 1944 werd zuidelijk Nederland bevrijd; toen konden de koeriers rechtstreeks,
meestal met roeibootjes door de Biesbos, de microfilms aan de Engelse inlichtingendienst bezorgen.
Mijn moeder was in die jaren secretaresse van het hoofdkwartier van de Geheime
Dienst Nederland (C.D.N.), een verzetsorganisatie die een wisselend aantal (15 tot
31) regionale bureaus telde, verspreid over het hele land. Onlangs kreeg zij een
gedeelte van het oude G.D.N. archief opnieuw in handen. Deze papieren zijn inmiddels gedeponeerd bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (R.l.O.D.).
Alvorens ze weg te sturen heb ik één pagina gekopiëerd voor het blad "Baerne". De
berichten op deze pagina zijn afkomstig van het bureau Hilversum (codenaam
M.20ó) dat tot februari 1945 onder leiding stond van de heer R.H.F.J.Wubbe.
Met betrekking tot Baarn heb ik verder niets in dat archief gevonden. Hilversum zelf
gaf aanleiding tot veel meer berichten.
l.C.H. van der Haoe
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Zeet goede vootwoorden tegen scherpe torieven
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IN EN TAXATEURS VAN ONROERTNDE GOEDEREN

Nieuw Baarnstraat 93, postbus 135,3740 AC Baan.
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