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WANDELEN lN DE LMNSTR/q',AT 7
Bert Stomp is gestopt met het schijven voor deze rubíiek Hij heeft het overgedrogen
kiB Booy, oudJeroar Nederlands en orchivais van Het Eoqrnsch Lyceum

aan

)

o

Scheppers de panden van de heer C.C. van wijland. Daarvoor had dit echtpaar
een sooÍtgelijk bedrijf in Soestdijk. Het hotelgedeelte werd later verkocht aan
pianohandelaar C. Siiberden. Deze pleegde in 1914 'winkelruil' vanwege de zon met
de heer I. van Keeken die een kledingzaak ertegenover (nu; dierenwinkel) had. Van
Keekens kleding mocht natuurliik niet verschieten en pianot moeten juist in een
zonnige, droge ruimte staan. Van Keeken stond ook op maíkten. Hij liet de zaak
naar voren en achteren uitbouwen, De winkelbediende van Van Keeken, de heer
M. ïissen, nam de zaak in 1960 over. In 1989 verhuurde ïjssen ziln pand aan
Hoogenbosch Schoenen en daaÍna aan Lotto, spoÍtkleding. Thans zit Van Vuuren
Mode BV erin. In het huidige pand zien we aan de ziikant en de achterkant de villa
'ïn toen terug. Dat geldt helaas niet voor de rechtervilla met het karakteristieke
,lentje, waar ooit een lager stuk aan de voorkant is aangebouwd. In dit pand werd
het horecabedriiÍ door Scheppers voortgezet. Er werd o.a. gezorgd voor het personeel van koningin Wilhelmina, als deze bii haar moeder op paleis Soestdijk verbleeÍ.
Van 1946 tot 1953 woonden eÍ repatrianten uit voormalig Nederlands-lndië, er hebben
een tijdje Niienburgh-cursisten in gezeten en later woonden er (gast)arbeiders die
bij Ocriet en Polygram werkten. In de jaren zestig kwamen er vaak militairen uit
Soesterberg in het caÍé, vooral vanwege de bands die er speelden. Daama werd het eetcafé'De Ruií en nu is het'Cheers'. In de villa uiterst rechtt zat ooit Kramers meubelzaak
en stoffeerderij. In 1936 kocht de heer H. schuiiff het pand en hii liet het verbouwen tot
winkel met elektrische apparaten zoals radio's. In 1950 en 1961 kwamen zijn zoons in
de zaal! waaÍ men toen ook grammofoonplaten en Vs kon kopen; nu zit er Scheer &
Foppen BV. ook in dit pand kunnen we de vroegere woning nog wel herkennen.
Rechts achter de bomen, dus links van de ingang naar de theeschenkerij, liet smid
Brólman in ca. I91 3 een vriistaand, smal pand bouwen (later: Museumshop).

Hotelcafé-restou

rant' Het Wapen va n Antwerpen'

We komen nu in de Laanstraat bij de Museumshop, Van Vuuren Mode BV en
eetcafé 'Cheers'. Op de foto van ca. 1890 ziet u links een tuin met achteraan een
theeschenkerij, gekocht door smid C.J. Brólman uit de Brinkstraat. Die tuin is de
voormalige Museumshop plus de smalle doorgang naar de kleine parkeerplaats erachter. De twee volledig aÍgebeelde villa's zijn waarschijnlijk eind negentiende eeuw
samengevoegd tot een hotelcafé-restaurant met de naam ,Kasteel van Antwerpen,.
Die naam ziet u staan op de rechtervilla en komt hoogstwaarschiinliik van een
vorige, Belgische eigenaar. In de linkervilla (nu: Van Vuuren) zat het hotel, in de
rechtervilla (nu: 'Cheers') het café-restaurant. In ca. 1912 kocht het echtpaar
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Ziin dochter Aartje trouwde in 191 3 met de heer Hendrik Kuiper en deze begon
in dit pand een bakkerii. In 1925 werd er een nieuw gedeelte rechts naast en
ervoor gebouwd, waardoor een dubbel pand ontstond. In het steegie naast de
Museumshop en zeker op de parkeerplaats erachter is nog goed het oude, smalle
pand te zien. In het nieuwe vergrote pand kwam de bakkerij link; die zit er nog
"feeds. In het rechterdeel kwam Íotograaf B. Biil, daarna zat juwelier, opticien en
Àrlogemaker l.P Vermeulen erin. Toen zaten er achtereenvolgens een antiekzaak
van de dames Veldhuysen en Reys, de Linnenkamer en de Museumshop, die echter
net gesloten is. We gaan nu naar de overkant (nu: Schoenenreus en drogist DA).
Rechts van de zonneschermen op de foto bevindt zich een pand, gebouwd voor
de heer Vlietstra, die in speelgoed en serviesgoed deed. ln 1927 vestigde zich
daar de heer j. ozinga en wat later ziin zwager F. wijnla, die o.a. speelgoed, glas,
porselein, zilver en tapijten verkochten.
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Achhr de zonneschermen zot ooit de hercnmodezaok von Ockhuizen.

ozinga. In 1969 werd Wjnjat dochter, mevr. H.W. vMjnja,
medefirmant. Zii verkocht het pand in 1986 aan de heer Schutte; toen kwam de
Schoenenreus erin, na een veóouwing die helaas heel weinig van de originele voorgevel heeft overgelaten. Achter de zonneschermen zat ooit de herenmodezaak van
Ockhuizen; toen kwam er drogisterii/schildersbedrijf van de heer Cerritse, een zwager
van Van Keeken; daarna waren eigenaren: mevrouw J.E. Vvitteveen-Baas, de heren A.
van den Brink en M.L. Meiiers. Het is nog steeds drogisterij, namelijk Schoeman DA.
Het pand heeft op de eeÍste verdieping gelukkig nog steeds twee door biizondere glasin-loodvensters gekenmerkte ramen en een dito erker Links van drogisterij Schoeman
was op de hoek Laanstraat/Teding van Berkhoutstraat sinds 1 881 een 'School met den
Bijbel', in een ietwat neogotische stÍl (nu: de ABN AMRObank). Het is de eerste biizondere school in ons dorp met als eerste hoofd de heer E. I. Veenendaal, volgens Pluim
een zeer gevierd schrilver. Het gebouw werd in 1901 met twee bovenlokalen uitgebreid. Op 1 Íebruari 1908 werd een (m.)u.l.o.-school geopend, die tegen de lagere
school was aangebouwd. Deze startte met twee onderwijzers en 6l leerlingen. Onder
het hooÍd der school W. de Croot (19i 3 -1927) nam het aantal leerlingen zo toe, dat
een ruimer gebouw noodzakelijk werd. Dit werd de Koningin Wilhelminaschool aan de
Dalweg, die nog steeds bestaat. Het oude gebouw in de Laanstraat werd daarna gebruikt als qereformeerde kerk met een ontmoetinqsruimte-annex-bibliotheeK.
Een paar iaar later overleed

De 'school met den Biibel'

Tiidens de mobilisatie van 1939 kwamen er ook vaak soldaten. Toen de
Opstandingskerk aan de Eemweg klaar was, ging men daaÍheen. Daarna zaten
diverse Íirma's erin, o.a, Onkels, zwager van de Íamilie Scheppers, en Witteveen.
Tenslotte werd het gebouw aÍgebroken ten gunste van de ABN AMRO,
die op deze plaats een nieuw bankgebouw liet neerzetten.
Frits Booy

(net dank aan de dames Ernst-Scheppers, Van Toor-Kuiper en Wijnia en de heren
|ólman, Scheppers, SchuiiÍf, V.d. Steeg, stomp en Tiissen)
* Volgens U,l de geichiedenis von Boorn, t.o. p. 262, van Pluim stamt foto 2 uit
BoeÍne, nt- 1, maart 2001, uit 1890.
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naar Rotterdam terug te gaan. In RotteÍdam verbleef hij op vier verschillende

CUNO VAN DEN STEENE

Kunstenaar: een meester in technieken (deel

adressen. Hii doorliep de lagere school in het zuiden, ziin middelbare opleiding
kreeg hij in ziin geboortestad. Hij zei hierover: 'Dat verblíif ín Zui&Limburg it geloof ih
von invloed geweest voor mijn onlwikkeling ols schilder en tekenoor, wont in Maostricht
werd ik voor het eerst tot schildercn en tekenm geihspireerd.' I )

l)

Inleiding
In dit nummer van 'Eaerne'zal aandacht woÍden besteed aan de Baarnse kunstenaar
Cunegondus ('Cuno' of 'Cuun') van den Steene. Om verschillende redenen. Op 5luli
a.s. is het precies dertig iaar geleden dat hij oveÍleed, Hii was als kunstenaar tameliik
onbekend in Baarn, want hij maakte veel van ziin werk vooÍ particulieren en bedriiven
buiten het dorp. De laatste iaren van zijn leven gaf hij parttime les aan de Academie
Artibus in Utrecht. Tentoonstellingen van zijn werk waren er in Baarn maar enkele keren, met grote tussenpozen. ln 1966 deed Van den Steene me€ aan een groepsexpositie van Baarnse kunstenaars, georganiseerd door de Gemeenteliike Commissie
Oudheidkamer Baarn, in de bovenzaal van het Nutsgebouw aan de Burgemeester
Penstraat. Een tentoonstelling waaraan ook o,a. MauÍits Escher deelnam, Een keer
eerder had hij in Baarn een voorbeeld van zijn werk getoond, in .|946, in her
Baarnsch Lyceum. De Eaarnsche Courant schonk - voorzover ik kon naqaan - behalve
in 1 946, slechts tweemaal aandacht aan zijn werk en persoon: in 'l953ln de rubriek
'Cehoord en opgetekend', en, na zijn overlijden, op 12 iuli '1971.
Dat hij linosneden maakte en dat hii boeken illustÍeerde, dat wist ik. lk kende echter
niet de vele andere kanten van ziin kunstenaarsschap. In het onderzoek naar ziin leven en werk werd mii allengs duideliik hoeveel hii schiep, en in hoeveel disciplines.
Dat was steeds een grote verrassing!
Van den Steene schilderde, vaak portretten, soms landschappen, meestal in olieveí
en een enkele keer in gouache. Hii maakte houtsneden, ontwierp gobelins, maaKre
lakdecoraties (wandschilderingen) in vele passagiersschepen, ontwierp toneelkostuums en toneeldecors. Als een rode draad liep door ziin artistieke leven het
tekenen van illustraties in boeken, tijdschriften en kranten. Van beqin l93O tot
halverwege de jaren zestig. Schilderen deed hij hooÍdzakelijk in de-jaren dertig en
veertig, de periode van de meeste van ziin tentoonstellingen. Tekenen en het
maken van grafiek deed hii het liefst.

Opleiding
Cunegondus Theodorus Emile van den Steene werd op 6 juli 1909 geboren in
Rotterdam. Het gezin Van den Steene, vader was drukker, verhuisde Íegelmatig van
Maastricht naar Rotterdam en terug. ln 1926, in 1930 en in 1 93j opnieuw. Vanaf 4
iuni 1934 woonde Van den Steene een half iaar in Amsterdam, om daarna locn weer
Baerne,juni 20Ol
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op 17 jarige leeftijd ging hij studeren aan de Academie van Beeldende Kunsten en
Technische Wetenschappen in Rotterdam. Hij volgde lessen in schilderen, tekenen,
etsen en lithograferen. Zijn leraren waren o.a. Moliin (lithoqÍaferen) en A.P. (?ntoon')
Derkzen van Angeren. Derkzen van Anger€n gaf - met enkele onderbrekingen - van
T1 1 tot 1952 les in Rotterdam. Hij schilderde, tekende, aquarelleerde en maakte
JaÍisch werk. Hij onderrichtte veel - later bekend geworden - kunstenaars zoals
Chabot, Metten Koornstra en l.C.l. van Schagen. Van den Steenes eerste baan, om zijn
avondstudie aan de Academie te kunnen bekostigen, was leerling-etaleur, Dat duurde
maar even, het beviel hem niet. Ziin tweede betrekking beviel hem beteí: het
schilderen van reclameborden voor bioscopen. Aan het einde van de jaren twintig
(het Kinotechnisch Zakboek 1 931/1932 vermeldde namen en adressen) waren er
zeventien bioscopen in Rotterdam, twee in Schiedam en bovendien nog tlvee reizende
bioscopen. Werk genoeg dus. AtelieÍ Ëngelman in Rotterdam was hét adres voor
geschilderde (reclame) doeken; voor de komende Íilm werd door middel van geschilderde borden in de hal van de bioscoop reclame gemaakt. Het is niet onmogeliik dat
Cuno van den Steene bij dit bedriiÍ werkte.
Tijdens zijn academietiid ontmoette Cuno van den Steene Reina Muller, met wie hij
op 1 6 januaÍi1935 trouwde. In dezelfde tiid ontmoette hij ook Êdmond de Cneudt,
die in 1922 aan de Academie was komen studeren. Begin 1940 zouden zii elkaar in
Baarn oDnieuw ontmoeten. Rond 1930 studeerde Van den Steene aÍ en vestiqde hii
zich als zelfstandig illustrator.
'En doormee begon mijn moeilijke tíid, wont het wos juíst in die uisisjaren, tom zelfs kunst?
noors van noom veel moeite hodden om het hooíd boven woter te houden. lk zegde me tijd
yotol op het maken von houtsneden toe, Dit wer| dat sterk onder Vlaoms-expressionistikhe invloed stond, wetd voot de eerste mool geèt<poseerd in de Kunsthondel Von Hosselt

Roftedom.' 2)

lllustÍaties
In die moeiliike tiid was vooÍ hem het katholieke literaire tiidschrift'De Gemeenschap'
(1924-1941) een uitkomst. opgericht in ianuari 1924 door lan Engelman, Henk
Kuitenbrouwer, Albert Kuyle (pseudoniem van Louis Kuitenbrouwer) en Willem Maas.
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ten tot boekillustraties, zoals van Bruna en
De Fontein, beide ook in Utrecht. 5) In het
plakboek van de kunstenaar
bevinden zich twee recensies van ziin illustra-

'ln dit blad zag ik namelijk de verlongens en ideolen beontvvoord welke ik zelf koesterde. Het
contod ma de schriivets en tekenoors von dít blod - de zogmaomde kotholiek jongeren
heeft don ook een belongrijke vormende invloed op mij gehod.' 3)

ties van boeken en tiidschriften. Vermoedelilk
gepubliceerd in de iaren zeventig, geïllus-

Ziin lieÍde voor poëzie en ziin inlevingsvermogen,
maar ook zijn diepe religieuze bewogenheid,
kwamen Van den Steene goed van pas bij het illustreren van dit tiidschrift. In 1932 maakte Van den
Steene voor vier nummers van 'De Cemeenschap'
de vignetten, waaronder voor de gedichten van
Eric van der Steen in het oktober/novembernum-

mer, en - in ditzelfde nummer - het vignet bij het
gedicht'Balade van den Roomschen journalist'
van Anton van Duinkerken,
In februari 1937 tekende hii de illustratie bii de
'Kleine Gedichten'van Pierre Kemp; in december

1940, eveneens in 'De Gemeenschap', het vignet
bij het gedicht 'Mystisch Maagdenlied van Jan H.
Eekhout. In 'De Gemeenschap' hebben belangrijke schriivers hun boeken geheel oÍ gedeeltelijk
voorgepubliceerd, zoals Albert Helman met'De
stille plantage', F. Bordewiik met 'Bint' en Anton
Coolen met'Dorp aan de rivie/.

ln 1934 verlieten

Henk en Louis Kuitenbrouwer de redactie van 'De Gemeenschap'
(als gevolg van meningsverschillen met andere redactieleden) en richtten zij 'De
Nieuwe Gemeenschap'op. Dit tijdschrift bestond slechts drie jaar. Van den Steene

maakte hiervoor in december 1934 twee houtsneden: de achtste en elfde kruiswegstatie. De iaren daarna werd hij vaak gevraagd bo€ken, kinderboeken, bijbels en missalen te verluchten. Ook de vriendschap met de schrijver Albert Kuyle en de dichter
Gabriël Smit bezorgde hem tekenwerk. Voor Albert Kuyle tekende hij in 1947 tweemaal boekillustraties: voor'ln Excelsis'(over heiligenlevens) het bandstempel en vijftig versieringen en voor 'lX gedichten' de bandversiering en het frontispice.
'zo heb ik voor Uitgeverij Het Spedrum, in sammwerking met Cha es Nijpels, verschillende
mooie boekwerkm mogen illustreren.' 4) Dat was een bescheiden uitspraak van hem

want voor Het Spectrum illustreerde hii niet alleen verschillende maar (vooral) véle
mooie boeken. Trouwens ook van een aantal andere uitgeveriien kreeg hij opdrach-
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treerd o.a. met twee prenten uit'Rond lezus
kleed' van Albert Kuyle. 6) Terecht schreef
een van de recensenten dat Van den Steene's
Íiguren niet enkel virtuoze tekeningen ziin,
maar oedeqen uitbeeldinoen van mensen.
)an dán stáene, zo schreËÍ hil, is een sterk
voorbeeld van een zeer begaafd illustrator.
'Het lyrische is hem Uon den Steene, C.B.) evenals sleper, maar ha is bii hem von
een onder korokter, het is nia zo beschouwelijk
van aord, niet zo verstild, opener, uítbundiger. Hij
kon ook stileren, moor het is het stileren von de
tekndar en niet zozeer van de groficus. Sleper
kent de drumotiek wn de ve\frllíng, Cuno von den Steene die der b4'/eging' 7)

min weemd

Veel bewondering had Van den steene voor andere kunstenaaÍs die meewerkten
aan het illustÍeren van Oe Gemeenschap', zoals Otto van Rees en Jozef Cantré. otto

van Rees (1 884-1957), kubistisch en religieus schilder, was leerling van Jan Toorop.
Hii maakte naast illustraties ook tekeningen en litho's, met als onderwerpen o.a.
portretten, figuren en landschappen. In'De Gemeenschap'van iuli 1931 werden er
vieÍ Íoto's van schilderiien van hem geplaatst. In 1942 exposeerden zii samen in de
Rotterdamschen Kunstkring; in '1968 opnieuw ryan Rees Postuum), maat toen in
nota bene het voormalige woonhuis van Albert Kuyle (Oe Kuyl') in Bilthoven.
Trouwens ook met o.a. lozef Cantré.
Het persbericht van Calerie lcon, in 1973 aan het Frederiksplein in Amsterdam
gevestigd, vermeldde over Jozef Cantré het volgende: 'lozef Cantré wordt beschouwd
,als één van de knapste vertegenwooÍdigers van het Vlaams expressionisme
in
,lde kunstvorm die cuno van den Steene zo bewonderde en waarvan invloeden
-ziin
beeldwas
hii
bovendien
(...)
houtsnilder
Naast
werk terug te vinden zijn, G.B.)
houwer, waarbij hij in plaats van boetseren, rechtstreeks in steen en hout werkte.
Hij werd geboren in Gent in 1890 en maakte zijn eerste houtsneden in 1908. ln
hetzelfde iaar maakte hijzijn eerste beeldhouwwerk en de enige etsen die hii ooit
vervaardigde. Van 1918 tot 1 930 werkte hij in ons land (o.a. in 8laÍicum) ln 1957
overleed hii in Cent.'
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(de delen 1 en 2) geschreven door Pastoor Schreurs MSC (dit boek werd
in 1978 door Willy van Hemert voor de tv bewerkt tot de serie
'Dogboek von em hudenhond', met o.a. Ko van Dijk in de rolbezetting).

Belangrijk in het werk van Cuno van den Steene waren zijn bijdragen aan het
weekblad 'Vrijdag', iuist omdat deze zo afweken van wat hii doorgaans tekende.
'Een van onze beste iongere humoristische teekenaars,' aldus de krant'De Maasbode' van 8 april 1937. Het ging hier om (strip)veÍhalen van 'Peredrups', belevenissen van een gefingeerde figuur (spotprenten op een toendertiid bekende politicus).
'Zijn veholen wn PuedruW wl Woqelijke invo en en ook wer volkomen origírreel,
verdragen de hednnedng aan de beroemde'Eildergeschi&ten' van Wilhelm &tsch. Ha is
vawonderlijk dot dit werk zo weinig de aondocht trob wont hoe voortrcffeliik wos het
gdekmd! Wot wos het dikwijls geestig van líneotLtur m gecancenteerd wn uMrukíng!' 8)
Van Jan Eloy Bíom (1891-1954), edelsmid en conservator van het AartsbisschoppelÍk

museum in Utrecht, waarvan nog werk in vele kerken te zien is (in de dagkapel van de
Nicolaaskerk in Baam is een deel van de communiebank door Brom gemaakt), kreeg Van
den Steene opdracht om de miniaturen te maken bij een Evangeliarium. Voor het roomskatholieke opinieblad 'De Linie' tekende hii de biibelprenten. De 'Zeven Marialegenden'
van Cabriél Smit (UtÍecht Het spectrum, 1945) werd door hem geillustreerd.

ADEN DOOLAARD

D E V I E F-'í#ffit'ïó',iWnm"ffi:Xtr:'
R u I r E RS ff#i#i:i::#ir,w:tr:Ë#

Het tiidschrift 'ln het lich(, gewiid aan de werkzaamheden van Het Spectrum,
onder redactie van o.a. Gabriël Smit en Charles Nijpels. 'Kroniet eenet Porochíe'
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Kunstzaal Huize van Hasselt in Rotterdam. Deze kunstzaal, gevestigd sinds de zomer
'191 6, was een tuinkamer in een 'wel-íngerktx heerenhuri' van een kunstlievende
kleermaker aan de Schiedamsesingel. Cor van Hasselt stelde zijn tuinkamer
beschikbaar, en lateÍ ook een bovenverdieping om, 'jonge kuníenaars, die nog niet
lmoeg noom hebben om de deuren der olftcièle kunstzolen voor zich g@Wd te vinden,
,e gelegmheid te geven om hun we* te laten zien, mits dit om de eígen beteeknis of om
wot het voot de toekomst belooft, tentoonstellingswoordig zii...' 1 0)

van

)

o

'Em nieuwe verschijníng is Von dm Steene met zeu opmerkelijke tekmingen, fu bestoot een
boek over het demonísche in de kunst. lets von deze demonie is er ook ín het werk van Van
den SAene, moar híi is doornoost een gevoelig tekenoor ma subtiele míddelen..' | 1 )
In april 1937 exposeerde hij in de kunsthandel 'De Schakel', met portretten en
bijbelse voorstellingen, in gouache en in olieverf.
'De jonge Rotterdommer Cuno van den Stene is en blent, wooNan mm vawachtingm kon
hebbdt(.-) ear oP,n qtde ve6chiining onder de jongem, en schilder wn het erlfie ros.'
En: 'Híj hedt ruim voldoende van de altijd nodge schilders&íft m zijn klarrga,oel is zeker
nia gering- Hij werk gahspireerd; er is sponning in ziin kaoft fekoftkomingen zín et ooh
er zijn bijcritische beschouwing zel6 heel wot, mooÍ zí kunn onze íngmomenheid over
deze spontdne uitingen van schíldersvreugde gemszins oveschoduwen,' 12)

Voor 'De vier ruiteÍs' van A. den Doolaard maakte
Van den Steene op het voorplat de afbeelding
van de vier ruiters, evenals op de titelpagina; zes
houtsneden staan tussen het gedicht. Den
Doolaard schreef 'De vier ruiters' in de winter van
'f
944 en de lente van 1945, 'tewiil de stotosfeerbommen op Londen neadondeden'. 9)
Overige illustraties (een selectie):
'De fomilie Delusson'door lacques Ducharme
(vertaling CabÍiël Smit); 'De hof van rozen en
olíjven' door Bernard Verhoeven;'RechtvooÍdigen
en zondoars' door los Panhuysen; 'Ceologíe der
Nederlondse shenkolen' door prof dr. M.6. Rutten;

Baerne,

Tentoonstellingen
Vermoedelijk in 1936 kreeg Cuno van den Steene zijn eerste tentoonstelling, in de

De recensent in De Maasbode van I aoril 1937 was al even enthousiast over wat hii
zag op de tentoonstelling in 'De Schakel'. Hij schreef onder meer: 'Zoo zijn de poftret-

o

ten von Cuno von den Steene, eenigszins neigend noor het caricoturole, synthetisch von
uitdrukking en met steeds zeer gewelige portíien in de kleur.'
jaar latet in 1939, exposeerde Van den Steene samen met Anthonius Henricus
ilwee
{Toon') Koster in kunsthandel lmpuls in Den Haag. Van den Steene met kinderpoftretten, portretten van een oude dame en een oude heer, stadsgezichten en veel
schetsen en studies. Toon Koster (l91 3-.1989) was naast schilder ook graficus; hij

maakte etsen, litho's, hout en kopergravures.

l0 mei 194O vluchtte Van den Steene met zijn gezin weg van Eoomples 2 in
Rotterdam, waar zij vanaf I937 woonden (het huis is in de oorlog platgebombar-
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deerd); in de Laanstraat 41d in Baarn vonden zij woonruimte, in de woning boven
een winkel naast de Parkstraat, hierop attent gemaakt door familie in Soestdijk.

Behalve in paÍticuliere verzamelingen is veel werk van Van den Steene opgenomen
in openbare collecties. ln museum Boijmans Van Beuningen bevindt zich grafiek, in

Van 1 940 tot 1950 kreeg Van den Steene tentoonstellingen in Rotterdam, Utrecht,
Amsterdam, Den Haag en Baarn. Samen met L.Th.C. Lourijsen exposeerde hij rond
1942 in de (Rotterdamse?) kunstzaal Schuursma. Ook tussen hen waren er overeenkomsten, Lourilsen maakte mozaieken voor de St. Bavo in Haarlem. Hij vervaardigde
kruiswegstaties en glas-in-loodramen voor vele kerken.
Eveneens in 1942 stelde Van

den Steene ziin werk tentoon in
de kunsthandel 'lnt Constigh
Werck' in Rotterdam. In gezelschap van o.a. de keramiste
Lucie Bakker. 'lnt Constigh
Werck' was een galerie waar
veel bekende kunstenaars hun
eerste tentoonstelling hadden,
een verdienste van de eigenares
Toos van 't Hoff om eigentiidse
kunst te durven brengen.
Corneifle, wessel Couziin, Hatry
van Kruiningen en ook Maurits
Escher exooseerden in haar
kunsthandel.

HIERMEDE NOODICEN

WII U UIT TOT

EEN

BEZOEK ÀÀN DE TENTOONSTELLINC VÀN
SCTIILDERI'EN EN TEEKENINGEN DOOR

I

)

o

JOS CROIN, O'I'TO VAN REES,
JAN SLUTTERS, CUNO

Spr. kon zich dít niet zo voo\tellen, dat een levende natuur als Van den Steene in dot dorD
von gepensioneerden en rusthuizm woonL En nog mínder zou spr. zich kunnen voorstellen
dot Von den Steene dqor zou zijn geborcn en we*te(síc!).' | 4)

VAN DEN STEENE

co JAN WIEGERS

Op vriidag 28 oktober 1966 kopte de Baarnsche CouÍant, linksboven op de voorpagina: 'ln het Nutsgebouw Burg. Penstraat Boven: Expositie van werken van 22
Baarnse kunstenaars. Beneden: Collectie Oudheidkamer Baarn.

OPENINC I6 IÀNUARI OM 3 UUR. BEZICHTÍGINC
TOT EN MÉ"T 6 FEBRUÀRI 1943.WERKDÀGEN IO-5.

KUNS'f IIANDEI, MAII'I'INUS LIIiIINUR
EIG.: MEVR. A. EIIFFINGER - ZEESTIIÀ^T 6!

-'tEL, ll456l

Op zaterdagmiddag, 20 april 1946, opende de burgemeester van Baarn, mr. F.l.
van Beeck Calkoen, de tentoonstelling van beeldende kunst in Het Baarnsch Lyceum,
georganiseerd door de Volksuniversiteit. Deelnemers waren onder anderen Else van
der Feer Ladèr - Lohmann, Stella den Boer, Jan Eroerze, Jaap de Ruig, Escher en Van
Ingen. Cuno van den Steene toonde het in opdracht van en bii De Cneudt vervaardigde monumentale gobelin, voorstellende 'De Legende van Westenschouwen.'
'Tijdens het bestiigm van de trap werden we reeds getoffen dooÍ een monumentoal
gobelín, vervaordigd door de hondwevuíjvon Edmond de Cneudt, noar een oiginele
schilduing von Cuno von den Steene. Het wandtopiit heeft flinke otmetingen, plm.
|.8O x 3.20 m m is groo\, van compositie(...). Op de laofueurs heeft dit gobelin de
bewondeing gar/ek von duizendm bezoekers; hA is een schitterend getuígenís waoftoe
kunstenoarstolent op gelukkige wiize gecombineed met kunstniiverheid, in staot is.' | 3)
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het Stadhuismuseum van Zierikzee het gobelin 'De Legende van Westenschouwen',
in het Centraal Museum eveneens graÍiek en in het voormalige KNSM-gebouw in
Amsterdam - nu het Open Haven Museum - zijn wandschilderingen van hem te zien.
In 1937 schonk Van den Steene een aantal pentekeningen, een ets en enkele linoleumsneden aan - toen - het Museum van Nieuwe Religieuze Kunst in Utíecht
(nu de collectie Aartsbisschoppeliik Museum, welke is opgenomen in Rijksmuseum
Het Catharilneconvent). In '1940 en 1944 zijn de werken, op een na, in catalogi opgenomen. Onder auspiciën van de Kring Cooivan de Ned. Federatie van
leroepsverenigingen van Kunstenaars exposeerde Van den Steene in december
1949 in de Openbare Leeszaal in Laren schilderijen, grafiek, cartons en gobelins.
De tentoonstefling werd geopend door Gabriël Smit. 'De heet Gobriël Smít vertelde hoe
Cuno von dm Steene in Rotterdom gewoond en gewerkt heeft('.) en zich in Boarn vestigde.

-t2-

'Het was een goede gedachte van de Cemeentelijke Commissie Oudheidkamer Boarn bij de
heropening von hqor collectíe tevens een tentoonstelling van werken von Boomse kuníenaors te orgoniserm. En bovendien een diovettoning te houden von een serie íoto's van
oud Boorn uit de schitterende collectie von wiilen de heer F. Smit(...).
Von Cuno von den Steene's linoleumsneden noem ik'Lunapark oon zee', een venukkelijk
werkjg voluit de moderne visie gevend op de wereld(...). Tenslofte dqn nog iets over de
beide kostbare wondkleden, uitgevoerd door het Baornse atelíer De Cneudt. .
,Het ee$te 'De Vuuryogel' von Cuno von den Steene is een heel mooi, compositorisch ste..k
)werkstutg dat duídetijí mqokt" dat Von den Steene weet hoe een vootstelling op een wondkleed moet worden gezet tegen de ochtergrond(..). Een we*eliik uitstekend werkstuk.' | 5)

q,

Cerard Brouwer
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Noten:
1) 'Gehoord en opgetekend', gesprek met Cuno van den
in de Baarnsche Courant van 20 november 1953

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

idem
idem
idem

11)
12)
1 3)
14)
15)
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de katholieke uitgeverii Het Spectrum, waarvan Gabriël Smit redacteur
werkte nauw samen met de redactie van 'De
dit boek veÍscheen in het iaar dat Albert Kuyle 50 werd en is uitgebreid
door Pieter van der Meer van Walcheren, die veel lovends over de auteur
Het boek bevat een groot aantal prachtige illustraties van Cuno van den
twee artikelen in tiidschÍiften zonder naam- en
recensie in De Maásbode van Eapril
mededeling van de schriiver bii ziin gedicht dat gaat over de vier
ruiters uit Openbaring van lohannes zesde hoofdstuk, de symbolen van
honger, dood en
De Branding 1917-1926, de naam van een groep Rotterdamse, abÍract
kunstenaaÍs, door Els BrinkÍnan - Stichting Kunstpublicaties Rotterdam
recensie in Kunstnieuws, datum onbekend (vermoedeliik
recensie in Voorwaarts van l0 april
recensie in de Baarnsche Courant van 23 april
recensie in De 8el, Laren N.H. van 27 december
recensie in de Baamsche Courant van 28 oktober 1966, door l. van

verderf

10)
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Aanwinsten Oudheidkamel
Struisvogelveer in speciale doos
Bevrijdingsnummer van De Soester Courcnt
Reisinktpotje
Kaart van waterschap Eemrond(l9de eeuw)
,Div. aÍcheol. vondsten Eembrugge
)eelnemerskaart en medaille Oranjetocht
Luchtfoto van Polygram
Matrilzen t.b.v. persing van grammofoonplaten en een d.c.d.
Kopie van landkaaÍt omgeving Pekingkom 18de eeuw
Ets van smedeÍij Vervat, Lage Vuursche
Oude foto van bewoners hofje Westerstr.
Tegel Dansinstituut A. van KÍalingen, Parkstraat
Nachtkledingzak
Badge bevriidingíeest Baarn
Menukaart uit 1908 van Hotel Velaars
Breinaalden in koker
Suikerstrooibus
Aardappelpureeknijper
Schoolplaat Willem I in Scheveningen 18'13
Tabaksdoos met pijptabak en piip, zaklantaarn
Broodschaal

Weckpotten met pÍuimen

Aanwinsten bibllotheek

a
-"il ll
'

,

,
1

.I

A. de longh-Vermeulen, E*ella dd goeL Licht kleur, ruimE (couda 2001)
,ConseNotix 125 joor hng. Herdenkingsboekie uit 1997Kruidenier en Joost van der Spek, Moorf€nsdijk, g*chiedenis en orchiteduul

(Zeist/Utrecht 2000)

^ichiel
Jun H.M. Hilhorst

en los C.M. Hilhorst, Soesl tlees en De Birktwn de ochtste tot de
entiende eeuw (Hilversum 2001)
Dik Top & Wim Top, Soesterberg von toen en nu (Alphen aan den Riin 1990)
Jaap van der Woude, Wiiheidsmonument EemneJ (Eemnes 1 987)
FeÍry Brand en Trudy Marx (red.) toosdrechf in Bezettingstijd

z

(uitgave van de Historische Kring Loosdrecht 1980)
Baerne,

juni

2001

- 14

-

Baerne,

juni 2001

Oorlogsdagboek in briefvorm
MaaÍten Reinink (1928-1974), heeft in de
hongerwinter een dagboek in briefvorm bijgehouden. Dit was gericht aan een naar
Amerika uitgeweken ioodse medeleedinge. Het dagboek is zo bilzonder, omdat de
l6.iarige t\4aarten duidelilk aan het meisie uitleg gaf over wat hier precies gebeurde.
Zii had daar als buitenstaander immers geen idee van. Ook geeft hij vaak filosofisch
getint commentaar op de situatie tiidens de Tweede Wereldoorlog in ons land.
Het dagboek is getiteld 'Dagboek voor New York' en werd geredigeerd door
Maartens broer, prof. dr. A.W. Reinink. Het wordt uitgegeven door de Stichting
Landgoed Linschoten en uitgeverij Thoth te Eussum en kost f. 29,50.
Een oudJeerling van Het Baarnsch Lyceum,

Boekbespreking: MMRTENSDIK CESCHIEDfN/5 fN ARCHIIECIUUR door Michiel
kuidenier en loostvan der Spek Monumenàn-inventorisatie prcvíncíe UtechL
Uitgeverii Kerckebosch BV/SPOU (Zeist-Utrccht 2000). ISBN 90 6720 241 X. Prijs f. 34,50.
Nu al weer zeven iaar geleden verscheen hetboek Boam, geschíedenis m architdtuur,
dat grote indruk maakte door de aantrekkelijke vormgeving en de gedegen inhoud.
Naast een algemene geschiedenis van Baam bevatte het een beschrijving en een
afbeelding van alle monumenten die de plaats in die jaren kende. Velen hoopten dat
met deze inventarisatie ook een einde zou komen aan de afbraak van monumentale
villa's, maar met de sloop van huize Java werd deze verwachting teniet gedaan.
8ij verschijning was het boek over Eaam de dertiende publicatie in de reeks naar
aanleiding van het Monumenten Inventarisatie Project in de provincie Utrecht en een
van de succesvolste tot nu toe. Kortgeleden is het achtentwintigste deel uit de reelc
verschenen, dat gaat over onze buurgemeente Maartensdiik, Het is geschreven door
een tweetal auteurs, bestaande uit Michiel Kruidenier, architectuurhistoricus én zoon
van de binnen onze vereniging zo actieve Jaap Kruidenier, en historicus Joost van der
Spek. Laatstgenoemde schreef het algemeen historische gedeelte en Kruidenier nam
de objectbeschriivingen vooÍ zijn rekening. Bovendien schreef hij de hooÍdstukken
'Samenvattend ovezicht van de bebouwing' en 'Archeologische en historischgeografische terreinen', onderdelen die we ook kennen uit het boek over Baarn. Elk
deel uit de reeks is nameliik opgezet volgens een vast stramien. Als je de structuur van
het ene boek kent, kun je daardoor ook snel in een ander deel iets opzoeken. De geschiedenis van Maartensdilk wiikt in veel opzichten af van die van Baarn, al zijn er ook
overeenkomsten. Het huidige landschap met zijn dijken, weteringen en sloten herinnert nog steeds aan de middeleeuwse ontginningen, net als het gedeelte van Baarn
oosteliik van de Eem. En de ligging van beide gemeenten op de grens van hoog en
laag trok rijke stadsbewoners, die er buitenplaatsen bouwden. Maar terwiil Baam
aanmerkelijk veranderde in de tweede helft van de negentiende eeuw en zich
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ontwikkelde tot een recreatieoord, bleven vier van de vitÍ kernen van de gemeente
MaaÍtensdiik agrarisch van aard. Alleen de bosrijke omgeving van Hollandsche Rading
bleek een bron van toerisme. Dit karakterverschil vinden we terug in de inhoud van
het boek. Het bevat aanmerkelijk meer beschrijvingen van boerderiien dan het boek
over Baarn. Veel boeÍderijen zijn oorspronkeliik afkomstig uit de zeventiende eeuw
een tijd waarin de melkveehouderij, waartoe de veengrond zich zo goed leent, veel
geld opbracht. Vooral Westbroek was kapitaalkrachtig en veel van de in het boek
besproken monumentale boerderiien liggen aan de Kerkdijlr waarlangs dit doÍp
zich vanaÍ de late Middeleeuwen ontwikkelde. De kerlg de kosteÍswoning en het
negentiende-eeuwse qemeentehuis van Westbroek liggen ook aan deze tot op
-\
a
Í. .... )eden authentieke polderdijk. Een andere weg met veel monumenten is de
-Groenekanseweg,
langs de Bisschopswetering. De oudste boerderii uit het boek,
gelegen aan de DoÍpsweg (nr. 6'l ), dateert uit de zestiende eeuw en het is een toeval
dat deze bewaaÍd is gebleven, want in 1960 werd de helft van de inmiddels dubbel
bewoonde boerderij onbewoonbaar verklaard. Gelukkig is de boeÍdeÍii toen niet
afgebroken, maar weer opgeknapt en geschikt voor bewoning gemaakt. De
Dorpsweg is de oorspronkeliike Sint Maartensdiik waarnaar later het doÍp is
genoemd. De wetering die er naast loopt is de Praamgracht, die een van de middeleeuwse bisschoppen liet graven voor het vervoer naar Utrecht van de turf die hier
gewonnen werd. Geïnteresseerden in de historische waterbeheersing kunnen aan
deze weg enige originele schuifstuwen uit de periode 18501 900 bewonderen. Ook
de buitenplaatsen Rustenhoven en Eyckenstein staan langs de Dorpsweg en kriigen
Íuime aandacht in het boek. VooÍ de vele fietsers die de weg iaarliiks tÍekt, is nu volop
achtergrondinÍormatie beschikbaar over de fraaie gebouwen aan weerskanten.
De korte tiidsduur waarin het boek gerealiseerd moest woÍden, zie je er niet aan af.
Het gemeentebestuur van lVaartensdijk wilde graag dat het vóór 1 ianuari 2001
af was. Vanaf die datum vormt Maartensdijk een nieuwe gemeente met De Bilt.
Ondanks die tiidsdruk is het boek even keurig verzorgd als de overige delen uit de
serie. Het is goed geschreven, in een pÍettige leesbare stiil. De vele Íoto's ziin haarscherp. Ook voor dit deel geldt dat de gegevens voor de inhoud in belangriike mate
aÍkomstig zijn van de plaatselijke histoÍische vereniging. De auteurs, de eindredacteur
)n de uitgever hebben deze kennis van de lokale geschiedenis nu in een voortreffelij-

taKe vorm loeganxet||K

gemaaKr.

Yvonne van den Akker
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ExcuÍsie op zateÍdag 29 september
Misschien moeten sommige leden even slikken bii het lezen van de bestemming van
onze iaarliikse najaarsexcursie. 'Niet bepaald een vroliik uitje,'zullen zii zeggen.
Toch weten we zeker, dat er ook voor dit onderwerp uit de zwaÍtste periode van
onze geschiedenis onder onze leden veel belangstelling zal bestaan. We ziln immers
niet voor niets een histoÍische vereniging. We brengen deze dag nameliik's morgens
een bezoek aan het voormalige komp Ame\fooft, waar we van 10.30 tot 1 2.00 uur
door een deskundige, de heer B. van Dam uit Amersfoort, zullen worden rondgeleid.
Hoewel er van dit voormalige concentratiekamp, op een steenworp aÍstand van
Baarn, nog maar weinig sporen aanwezig ziin - het kamp werd na de oorlog voor
het grootste deel geruimd -, neemt elk iaar de belangstelling ervoor en daarmee de
kennis over dit kamp toe.

\Mlt u dit bedrag in tegenstelling tot vorige keren vóór 3l augustus ( van dit iaar)
overmaken op: Postgirorek. Nr.294902t6 t.n.v. t. Kruidenier, Smutslaan 2a,
3743 CG, Baarn, o.v.m. Excursie Amersfoort. Het maximale aantal deelnemers
bedraagt veertig. Een week voor de excursie worden deelnemers uitvoerig
geihformeerd!

PROGMMMA OPEN MONUMENTENDAG

{oteert

óD

,

De oÍficiële opening zal om 10.00 uur 's morgens plaatsvinden in de villo Porl<v.liik
(NVOB), Wilhelmíno loon 3. Deze fraaie villa is deze dag te bezichtigen van
I 0.00 -l 2.00 uur en van 14.00-16.30 uur Er zullen verder vier rondleidingen
gegeven woÍden.

Beknopte geschiedenis
Kamp Amersfoort, op de grens van Ameríoort en Leusden aan de Appelweg, was
een doorgangskamp (Polizeiliches Durchgangslager). Van de ongeveer 35000 mannen, die daar tussen augustus 1941 en mei 1945 gevangen hebben gezeten, ziin er
ongeveer 20000 naar Duitsland afgevoerd. In het kamp zelf ziin ongeveer 350 gevangenen vermooÍd, onder wie hondeÍd Russische kriigsgevangenen. In augustus
1941 werd dit kamp, dat oorspronkelijk in1939 als oefenkamp 'De Boskamp' voor
het Nederlandse leger werd gebouwd, dooÍ de DuitseÍs overgenomen en tot
€oncentratiekamp verbouwd. Hoewel er plaats was voor zeshonderd gevangenen,
heeft de maximale bezetting ooit uit vierduizend gevangenen bestaan. Allerlei
mensen bevolkten voor kortere of langere tiid het kamp, onder wie Russische kriigsgevangenen, joden, geestelijken, jehova's getuigen, homoÍielen, zwarthandelaren

Een rondleiding op de Lage Vuursche door de heer J. Blauwendraad van

- 12.00 uur en van 14.30 - 16.00 uur. Er wordt gestart bij dorpshuis de FuÍs.
rondleiding op de Oosterhei door de heer C.v.d.Steeg van 10.00 - 'l 1 .30 uur
en van 1 4.00 - 1 5.30 uur. Er wordt gestart op de hoek van de Oosterstraat en
de Wjkamplaan.
Een rondleiding door het GaspoÍk door de heer H. Suik van
'10.00 I I .00 uur en van 14.O0
-1 5.00 uur. Start Gos/oan. hoek Eemnesserweo.
Een rondleiding door het Rode dorp door mevrouw A. van DoÍd van
'l I .15-12.30
uur en van I 5.15-1ó.30 uur. Start Mesdagplein 18.
10.30
Een

en politieke gevangenen.
Berucht waren de buitencommando's, de honger en de zware straffen, zoals het
geven van stokslagen, en het verblijf in de zogenaamde 'Rozentuin'.
Het kamp werd op 7 mei '1945 door de Canadezen bevriid.

2OOI

De Open monumentendag zal dit iaar gehouden worden op zaterdag 8 september.
Het thema luidt deze keer: Huisen Hoard.
u de datum van deze bijzondere dag vast in uw agenda.

In de Oudheidkamer van de Historische Kring wordt een tentoonstelling
gehouden over Hu,s at Haard- Deze tenloonstelling zal op zaterdag 8 september
van 10.00-16.30 uuÍ geopend zijn.

a,)

\6 september, Het Carillon, lezing door de heer Foeke, De lezing vindt plaats in
Rembrandtlaan 35. Aanvang 20.00 uur De zaal is
open om 19.30 uur. Toegang 7,5O voor leden en niet leden.

lultureel Centrum de Speeldoos,

Eoottocht
Als tegenwicht hebben we een luchtig middagprogramma. We maken dan nameliik
van 14.15 tot 15.00 uur o.l.v. een gids een boottocht door het míddeleeuwse Amersfoort

I

Aanmelden per telefoon vóóÍ 31 augustus bij laap Kruidenier. (035-541 7860)
Hierbij gaarne vermelden hoeveel plaatsen men in de auto beschikbaar heeft.
De deelname aan deze excursie kost f 15,- p.p. (dit is exclusief de biidrage in de
benzinekosten en het parteergeld aan de chauffeur.)
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Op 29 maart 2001 werd in de Speeldoos te Baarn onder leiding van de voorzitter,
i.vd. Kraats, de Algemene Vergadering van de Historische Kring gehouden.

In dit verslag, een uittreksel van de notulen, worden de voornaamste mededelingen,
besluiten en mutaties puntsgewijs vermeld.
- Er waren, buiten het bestuur, 35 leden aanwezig. Tien leden hadden bericht van
verhindering gestuurd.
- De voorzitter biedt, namens de Kring, verontschuldigingen aan voor het niet dooÍgaan van de aangekondigde lezing over Joodse gebruiken. De spreekster was niet
KOmen opoa9en.
- De heer Beuken, architect te Baam, zal de Kring vertegenwoordigen in de Wertgroep

Herinrichting Brink.

-

StaatsbosbeheeÍ vraagt een afgevaardigde van de Kring voor de Werkgroep

wijzen. De vooÍzitter vraagt reacties van de leden: Mevrouw Luikinga gaat akkoord
met de bestuuÍsbeslissing. De heer Kruidenier had alle leden willen betÍekken biide
besluiworming door hen het gebouw te laten zien. Hij was gecharmeerd van de
locatie. ls het bestuur er wel zeker van dat de Kring de tegenwoordige kelder kan
behouden? Het bestuur ziet meer nadelen dan voordelen. Er ziin ook niet voldoende
vrijwilligers om alles te veÍhuizen. Het bestuur ziet af van een bijzondere ledenvergadering over dit onderwerp. De heer Snyders komt terug op het Koetshuis.
Hii stelt voor er een kelder onder te maken oÍ de zolderverdieping erbij te betrekken.
Het antwoord is, dat de eerste verdieping al onder het dak is. De bouw van een
{elder zal niet worden toegestaan, omdat het een monument is. De voorzitter sluit
È discussie over dit onderwerp.
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Baarnse Bossen.

Financieel iaarverslag
De penningmeester, mwrouw Roskamp zegt, dat zii een andere weÍkwiize heeft dan de
vorige penningmeester. Zij tracht geld uit te zetten tegen een zo hoog mogeliike r€nte.
Het vermogen is anders ingedeeld. Er is een reservefonds Aankopen en herinrichting.
De jubileumboeken in voorraad zijn opgenomen voor 0 gulden. Wat wordt verkocht,
komt bij het Íeservefonds. Aangeschaft zijn, met Íinanciële bijdragen van het Nut:
een videorecorder en een computer. Er is ons een gebruikte tv geschonken. Van een
jubilerend bedrijf is een bedrag onwangen, waaryoor een linnenkast is aangeschaft..
- De kascommisie heeít de administratie in orde bevonden. In de nieuwe kascommissie zitten de heren Pel en Van Dijen. De heer J. Niiman woÍdt reservelid.

Locatie Oudheidkamer

-

Inzake de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Or,rdheidkamer meldt de
voorzatter:
Oorspronlelijk was de OudheidkameÍ gevestigd in een kelder onder het gemeentehuis. In april 1993 moest die ruimte worden verlaten en de Oudheidkamer verhuisde
naar de kelder onder het gebouw van de bibliotheek. Die ruimte is ook eigendom
van de gemeente. Als ruimte was het een vooruitgang, maar problemen waren en
ziin: de wenteltrap en de slechte bereikbaarheid, via een donkere steeg. De Kring
heeft de gemeente herhaaldelijk om verbetering gevraagd. De gemeenteraad heef!
op advies van de commissies, die verzoeken steeds aÍgewezen, wegens gebrek aan
middelen. Medio 2000 had de voorzitter weer een gesprek met de desbetreÍÍende
wethouder. Er zou een budget van Í. 225.000 komen voor de verbetering van de
toegankeliikheid, een gezamenlijk plan met de bibliotheek. Uit een onderzoex van
de gemeente bleken de kosten hoger uit te vallen dan het budget. De gemeenteraad schiint niet akkoord te gaan met de verhoging van het budget. In januari 2OO1
stelde de gemeente geheel onverwacht als locatie voor: het Koetshuis in de pekinqtuin, een riiksmonument. Het bestuur heeft de voor- en nadelen van dit aanbod
grondig overwogen, maar de conclusie is dat men er niet op in zal gaan. De oppervlakte is veel kleiner, dan die van de tegenwoordige Oudheidkamer: I OO tegenover
270m2.. Vervolgens komt de belendende woning niet binnen afzienbare tiid ter
beschikking. Het pand ligt afgelegen, met het risico van inbraak en vernielingen.
De klimaatgevoelige mateíialen zouden aangepast opgeslagen moeten worden. De
hele procedure, met vergunningen, verbouwingen en de Íinanciële aspecten zou
heel lang gaan duren. Tenslotte heeft het bestuur besloten het KoetshuisDlan aÍ te
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Bestuur
Mevrouw Teekman, de secretaris, is statutair aftredend en bovendien is zii
verhuisd naaÍ Hattem. Mevrouw Veldhuysen wordt de nieuwe secretaris.
- Mevrouw Kuyt, die zich voor één jaar beschikbaar had gesteld, is niet herkiesbaar
als bestuurslid en als coórdinator van de Oudheidkamer. De heer Van Dijk is bereid
haar functie in de Oudheidkamer over te nemen. Hij heeft zich niet kandidaat
gesteld voor het bestuur. De communicatie tussen het bestuur en de werkgroep
, óudheidkamer zou kunnenx/orden gehandhaatd door voor iedere bestuurs, vergadering een lid van de Oudheidkamer uit te nodigen.
- Mevrouw Biemans en de heer Feitz stellen zich herkiesbaar en worden oonieuw
benoemd.
- Er wordt aÍscheid genomen van mevrouw Teekman, die drie jaar lang secretaris is
geweest. De voorzitter bedankt haar namens het bestuur. Als blijk van erkenteliikheid geeft hij haar een cadeaubon en een boeket.
- Er is ook een cadeaubon en een boekje voor mevrouw Kuyt, die wel actief wil
bliiven binnen de Kring.
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Va5tstelling contributie

ONBEKENDE VONDST IN ARWE.DÊPOT
onder deze titel veEcheen vorig jaar een oproep van de ARWE in "Baerne".
Ook de Gooien Eemlander plaatste deze opíoep en naar aanleiding daarvan onwing
ik een aantal telefoontjes met suggesties wat het doel van het voorwerp zou ziin.
Echter, ook de vinder van het voorwerp nam contact op en wist te vertellen dat het
een baionet was van Franse makelij uit ca 1672. Omdat voor dit probleem een oplossing werd gevonden wil de ARWE opnieuw een pÍobleemgeval aan de orde stellen.

-

De contributie is nu minimaai /. 25 voor alleenstaanden en minimaal l. 35 voor paren.
vanwege de administratieve omslachtigheid van de verschillende bedragen stelt het
bestuur voor, om er, met de komst van de euro, één bedrag van te maken, te weten:
15 euro, ledere alleenstaande kan voortaan een intÍoducé meenemen naar een
lezing oÍ evenement. Na enige discussie stelt de pennningmeester voor er tenslotte
I4 euro van te mak€n. Er volgt een zeer wijdlopige gedachtenwisseling, die na de
pauze doorgaat. Tenslotte kan een meerderheid zich vinden in het voorstel van de
penningmeester van een algemene minimale contributie van l4 euro,

ActiviteitenprogÍamma
- Mevrouw Kruidenier presenteert het voorlopig programma van de activiteiten.
Het definitieve programma komt in het septembernummer van Baerne.
Mevrouw Frank: ,/oodse gebruiken en feesten
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Heer de Graaf : Kostelen en londhuizen in de Gelderse Vollei.
Heer Berends: Reizige6 ín UtÍecht
H€er Kruidenier jr.: orchi6a r-histotisch ondewery

Twee dia-avonden en één dia-middag
Twee excursies, in september en in mei.
Op zaterdag 22 september is er een culturele markt. Wie komt er in de stand van de
Kring staan? Ook gevraagd worden: collectanten voor de Anjercollecte, alsmede
extÍa bezorgeB voor Baerne. In de eerste week van 2002 is er een Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kring. Mevrouw Kruidenier vraagt suggesties voor lezingen.
Mevrouw v.d. Brink meldt, dat in de Oudheidkamer een kleine tentoonstelling komt
oyet Huizen in Baarn Zij vraagt om foto's van interieurs, die een tiidsbeeld geven.
De vergadering sluit om 22.5O uur.

Op een 18e eeuwse kaart komt, rechtsonder, de naam Fellegat voor. Behalve op
deze kaart ben ik deze naam op nog een paar kaarten uit dezelfde periode tegengekomen. De plaats waar de naam op de kaart staat ligt in de omgeving van de
Van Wassenaerlaan in wat toen (oÍ later) het Schoonoordpark was. vvie weet waar
deze naam bii hoorde oÍ wat hij betekende? Reacties gaarne aan l. v.d. Laan,
coórdinator van de Archeologische Werkgroep ARWE.
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MAKELMRS IN EN TÁXATT,URS VÀN ONROERTNDE GOEDER-EN

Nieuw Baarnsraat 93, posrbus 135,374O ACBaarn.
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