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Tijdschrl.ft- Iran de lÍj.storísche Kring [Baernen.

- 8e j aargang-nunmer l-maart 1984
Verschl"Jnt viermaal per jaar.
Log8e numners à J| 3r-- verkrl.jgbaar btJ N. Kuyt-Smit,
van lasaenaarlaan 16, Baarn
RedaktÍe ! J. Kruidenier

E. Wi t s ènburg-Horemàn
Tjrpeïerk : D. van der Veeken
Reda.ktLe-adres : J. Kruidenier, Smutslaa2, Baar.rr

tel. o21J4 - 17860

O-O-O-O-O

D€ Hiatoriache Krí"ng nBaernert stelÍ zich ten dóel het beatu-
deren van êrr b€langstel-ling kweken voor 8esclrJ.edenis ln.het
algeEeên €n van Baarn in het bijzónder.
ZiJ tracht di-t doel te bereLken door middel van het organJ.-
seren v€ln J,ezingen, excursiês, tentoons t ellingen en het uit-
gêven van een eigen tijdschrift.

Naast deze a1gemêne aktiviteiten bestaêt de no6elijkl.el.d to€
te treden tot de volgende werkgroepen!

1. !::bs:eeP-9Y9!:lgE3se:
Deze grop troudt zich o.a. bezig met het beheer en uitbrei-
den wan de kollektie gemeentelijke oudheidkaBer.
Inlicht ngenr J.M. v.d. Brink-van W1jkwll-êt,

Prof. MeiJerslaan 10, Baarn.
TeI. o2154 - 2or6L.

z. 9::Eg:gss-ê:9!9919cig
Inl{chtíngen: Mevr. B. Riet sma I

Kampstr. 1r Baarn
tel. o2154 - 22]-24.

b-o-o-o-o

DageliJks besturrf wan de verenigings

Voorzitter 3 G.H. Grootendorst- Doornekamp' Secretaria : B. Braat, teL. t>2L54 - L2523

.{\ 
PenÍringmeester !8. v.d. Steeg, Talmalaan 39r Baarrr.

O-O-O-O-O

Hêt lidmaatscfrap van de Historische Krl"ng trBaerÍrerr bedraagt:
í 35r-- per Jaar per gezin
Í 25r-- per Jaar voor een gewoon lid
Í l2r5o per Jaar vootr êerr jeugdlid

(tL t/n 18 Jaar)

P atadres wan de vereniging: postbus 326, 3740. ÀH BaarÍr.
BênkrekenJ.ng'nrrrlrmêr z 3c-.47.28.292. t.n.v. H.K.lBaernen
Postgironudmer 2 4L92L33 t.n.v. H.K. ItBaerne!

O-O-O-O-O
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YAN DE RËDAKTTE
-tltt--!---ttaa

Dit eerstc nunner van Baerne ín f984 staat ln het teken van
verachl,llende jubilea die dit. jaar gevierd gaan norden.
Op.31 okt. a.s. .bestaat Crescendo 90 jaar, een gebêuítenis
rtaar vij graag de nodigc historische aandacht aan willen
besteden.

BovDndLen is het op 1 april a.s. precieà honderd jaar
geleden dat de Oost€rschool rnet de bijbehorende onder$ÍJzorg-
woning in gêbruik werd genomen.
Ilii.i meenden er goed aan te doeh Lets tê vertêl1en over de ge-
schiedenis van deze school en over één van haár leerlingen Ln
het bijzonder.
Ons Juninumner krijgt êen meer zoinêrs karakter en zaL gaan
ovcr de prachtige tuinen en parkcn, die Baàrn nóg bêzlt of
in het vcrleden riJk rras.

l,Íilt U ook aan dit volgende nummêr meewerken, gchrif-
tel-ijk of mondelipge bijdragen zijn van harte welkomrneemt
U dan even contêct oD met de redaktie.

O-O-O-O

CRESCENDO

Het eerste concert dat ik ooit bezocht werd gegevelr door
Crescerrdo in de grote zaaL vaÍr hotêl Centrêal r rrraar de Hema
voor in dê plaats l's gekomen.

!11-jn oudcrs l.adden gedegen opvattingen waar het dc mu-
zikale ontr^rj.kkeling van hun kroost batrof. Tussen do zeven
en de negen jaar werden wij rijp. geacht om met piano- of
viooLlessen te bêginnen; met ons t1ende kwamon er concerten
aan de beurt die ons geduld niet te veel op de proef stelden
en met ons tr.raal fde mochten r.ri j mee naar solo-concertên.
De eerste muzj-ekavond was een opwindende gebeurtenis. In de
zondagse jurk, aan de hand van de kinderjuffrourd, kwamen we
de zaal binncn. Dr was veel licht cn vêe1 rumoer cn iedereen
sclaeen el.kaar te kennen. Zoet zaten Íri j te r achten op de
dingen die komen gingen. ÏIet orkeat maakte mij sprakèlooss
zoveel glanzend goud -dat r,ra s het bLinkend gepoetsta koper-
en cen cchte grote trom. Toen de dirigent voor het voetlicht
verachêen kende Íniiin opwindiÍrg geen grenzen mêer.rrDat is meneer van Dapperenrir joclde ik opgctogcn. Een ijze-
ren hand hi.eld rnij vast, anclers was ik zeker opgespronBen om
het eni6e r,rezen dat ik in .de zaal kende, tc gaan begroeten.
Natuurlijir kenden r,ri j allemaa1 meneer van Dapperen. MiJn
broer kreeg vioolles vên hem, een neef,je biJ hêm De Vrolijke
Landman en andere interessante stukken op de piano spelen.
l.laai,wat mijn vriend-in-de-muziek nri volbracht was gerÍoon
vefbluffend. Door met een stokje te zrraàien liet hij al dlê
mannen spelên. Zo maaÍ. Van het programna veet ik niets meer,
maar rdel dat ik vol vemukking meewiebeLde op mijn gtoel zodàt
de juff,rouw de handcn vol aan mij had; Later ttrul"s kon lk al-
l.een maar jubelen over meneer van Dapperen, die met zijn di-
rigeerstok rrwel honderd manr' liet spelen
Ik wis,t toen niet, dat llenri van Dapperen zekor al een kwart
eeuw rrzijn jongensrt ondêrwees in het samenspel. De' geschie-
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denLs van crescendo is pas vcel later tot mij doorgedrongen.
Dn nu tret dit Jaar negentig jaat geLedèn is dat dit il.].ust€re
corps werd opgericht, bon ik trelemaal aan Ïret lezen geslagèn
dln rrat meer aan de weet te komen van de HaÍïnonie Cresc'endor

Het meêste kwam ik aan de weet vla de vonrtreffelijke jubi-
leum-uitgawe, die bij hct wij fenzeventigjarig bestaan van hêt
gezel-schap hêt licht zag. Groei en bloei worden daarin om-
standJ-g beschrevenl h.et voorwoord van de toenmallge burge-
meester Mr.F.J. van Becck Calkoen, loog er niet omr na75
Jaar een jubi"lêum te kunnen viêren met de zekerheid dat de

' gehele gemeente meeleeft, betekent nogal wat. Dê populari-
teit van de Harmonie Crescendeo is nooit 1n hêt geding 6eweest
mag men zeggen en dat heeft dê vereniging aalr zíc}:zeLf te dankenrl

Ja, troe begon tret aLlemaal? Het kl-inkt een tikJe komiacht
dat Croscendo voortkrn'am uit het 1nÍtiatief van een paar on-
tevreden jongemanneí, dle zlctr niet meef ttruísvoel,den in de
toènmalJ-ge muziekverenigl-ng omdat de dl-rigent blijkbaar meer
vaÍr sterke drank trield dan van muziek. De tree boze muzikan-
ten stapten regelrectrt rlaar de jonge rnusicus Henri van Dap-
peren en vroegên hem, directeur te worden van êen nieuw op te
richten muziekgezelschap. Een verêrende opdractrt, maar daar-
mee trad men nog geen leden. De gedactrte ging oorspronkelijk
ui-t naar een symfonieorkest, maar toerr de 1nitiatiefnemers op
J1 oktober 1894 een groepje bel anbst etl enden warm had weten
te rraken voor de nieuwe onderneming viê1 de keus op een fan-
farecorps. Met trn'aal.f Leden gíng men vol optimisme de toêkomst
tegemoet.
Dn wat voor een toekomst ! De hele opzet zat goed :Ln elkaari
twee en een tralve maand na de opri-chting uerden de statr.rten
van Crescendo reeds bij KoninklJ.jk Besluit goedgekêurd.
Inttrssen werd êr a1 braef gerepeteerd en nog ggen Jaar later
kreeg het corps êen uitnodiging van een Baarnsche lferklieden-
vereeniging om de jaarwergadering met een paar nummers op te
]-uisteren. Het eerste officiële concert werd op 10 februari
18p6 gegeven in Hotel VeLaars op de Brink. Volgens de Baarn-
sche Courant kwam laet fanfare-corps rrkranj-g voor den dagrl

Men had het goed.gÊschoten net de heer van Dapperen. ïn
korte tijd wist hij wonderen te verrichten met ziJn disci-
pelen en al gauw kreeg de Baarnsctre fanfare een zekere roep
buiten het dorp. Dr kríamen uitnodigingen om in Busaum te spe-
len; de koningsfêesten in r!8 leverden een optreden opl ook
bij een tui.nfeest i-n het park van het paleis Soestdljk 1iêt
tret corps zictr horen.
4'1 gaurr deed de behoefte aan een tent zÍ'ch voelen, want de
fanfarecorpsen spelen nu eeflnaa} veel in de open lucht. Itíaar
zorn onderkomen kostte een handvol geld. Het toeval wi]-de dat
de directie wan tret Badhotel besctrikte ovèr eên tent, dj.e
niet meer werd gebruikt. Crescendo kreêg di"e j-n brul-k1een.
Ilet eerste openLtrchtvo lksconc ert terd een daverend succêsv
Het sprak wanzelf dat men ging mêedingen in concourserr. De
Eerste onderschel-Qeing bêtlaalde men in Bussumi daarna kon men
steevast op een goede ul-tslag rekenen.bij wedstrijdén en fes-
tivals. Onder de leiding van van Dapperen kon dat ook haast ..
niet anders.Hij beschouï'de zijn directeurschap als zijn
I evêns taak:

rrÀ1le leden van het corps zijn mijn l-eerlingen en tret
belangrijkste vind ik, dert tret €ezamenliJk rnuzj.ek maken een
gunstige invloed heeft op het morele peil van de mensen....rl
Zorn uitspraak spreekt boekdelen.

o
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De Hr. van Dappelen.

2 Aug. 18!6 Aubade voor Koningin Enma.
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Het moet- ].oor.dezê. -bezielde- -eí- 1f,ezi-e-lende man een grote vol-
doening zijn geweest dat hij van de bekende mrrsicus en com-
ponist Richard Ho1 een brief ontving, waarin, na een succes-
vol concours, te lezen stonds rrWaarlj-jk, U hebt met Uw corps
wonderenverricht. . . . Ga zo voort, tenzege der menstreid. Breng
Urt wakkere mannen D1ijn Írelgemeende treigroet met hun schit-
terend su.cces.....rl
Ook l{outer Hutschenruyter, dirigent van }ret Utrecht s Stedelijk
Orkest, rÀras enthousj-ast na een concours en stelde voor, Cfes-
cendo eens een Tivoli-concert te gunnen. Dat wasgeen loze
kreet vant zes weken later vond dat concert al pJ"aats. De
kritieken logen er niet om, luister maar: rrzelden..... een
fanfarecorps gehoord dat zo schitterend speelt als het Baarn-
sche Crescendo; heeft de verr,tractrtingen verre overtroffenrr .

Was het een wonder dat er ter ere van het koperen jubi-
leum daverend werd gefeest? Er kwam een nationaal concourg
in het Pêkingbos, lraaraan lj-efst zestíg verenigingeri deel-
narren. Ook vond ik een officiël-e gids voor rrHet groot Muziek:
feestrt dan in juLi 1913 j.n tret Oranjepark werd gehouden. In de
liJst van het erecomité prijkten tal van bekende Baarnsctre
namens de burgemeester F. F. dtAulnis de BourouilfrC.Á.. Woltman
Elpers, E.S. Enttroven, D.W. Patijn N. Wafêlbakker. Bijna ont-
hutsenf is de tarieflijst van de buffetten op het feestter-
rein, die in het programma werd afgedrukt. Jê kon een gl:is
bier krij6err voor een dubbeltje; wilde je nuctrter blj-jven'
dan stonden er kogelflesjês lirronade voor vijftien cent klaar
af melk, ook a1weer voor tien cent. Wi.e honger had kon voor
eên gulden een bi-efstuk met gebakken aardappelen verorberenl
belegde broodjes var1eêrden in prijs van vijftj.en tot vijfen-
twintig cent. Ook aan wi.jn was gedacht en " . . . . champag'ne. Dat
moest de overrrinningsdrank zijn, maar die kostte dan ook even-
tjes vijf g'ulden per f1es.
Als je dit altemaal leest dan leek Crescêndo-s leven één feest.
Maar men kreeg ook rrel eens moeilijkheden te vera'erken. Dát
begon a1 toen het corps buiten Baarn bekendheid verwierf en
men ontdekte dat deelrlemers aan muziekfeesten ower een eigen
vaande] beschikten. Crescendo had zich:--11tyd maar met een be-
scheiden banier vertoond. Dat kon zo niet langer, heette het
en een damescomité, voorgezeten door de welhaast legendari-
sche Lena Wijkamp - Goudswaard slaagde er in om j.n korte tyd
genoeg geld bij elkaar te krijgen voor hêt begeerde onderscl..ei-
di-ngsteken. Er waren trouÍrens nog meer wensen. Voorop stond een
eigen gebour^'. Ook hiervoor frad men in Baarn begrip en in l_9O1
werd een repetitiegebou.w mer conciergewoning aan de Kerktrof-
laan ( nu Acacialaan ) gerealiseers. Tenslotte - maar d.at ge-
beurde pas veel 1atêr - wilde rnen de fanfare omzetten in de
frarmonie. Dat tebeurde ook ondaks talrj.jke strubbelingen.
Er moesten leerlingen komen, irrstrumenten aangeschaft en in-
structeurs benoend.

Baarn is een wonderlijke plaats. rrDr gebeurt hier nooit
ietsrrr zegt men vaak. Maar als iets het bart van de bewoners
raakt dan kan à11es. Crescendo is triervan een lichtend voor-
beeld. De burgerij stond blijkbaar altijd tlaar afs het om dit
orkest ging. Hoog èn laag leefde mee; concêrten trokken he1ê
stoeten belangs t ell enden, concoursen op eigen bodem bleken arare
publiekstrekkers. Dit zou ilog lange tijd zo blijven; zelfs na
het afscfrej-d van van Dapperen - die bij deze gelegenheid wegens
veertig jaren trouwe dienst werd geridderd - werflauwde de
anlmo niet. Zoon Henk b]'eef niet lang aan a1s leidêr; in 1941
werd hij opgevolgd door Jofr. Karsemeyer. De oorlog drukte zijn
stempêl op Crescendo; tret repeteren ging moeizaaml tret gêbouw
werd geworderd, jonge .1eden moesten ondeiduiken. Het gouden
feest r,rre rd geen feest; de leden mochten niet eens bÍ j elkaar
komen.
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tocb kwam e? eerr ander feestr de bevrijding. AJ. een paar da-
gen na het eindê van de oorlog werd er s morgens gerepeteerd;
vadêrlandse liederen en marsen vormden de hoofdschotel. Het
I,trilhelmus schaldei, voor het gemeentehuis, een mars- op onzeke-
re benen vanwegê de doorgestane honger - volgde door tret dorp
en I s avonds bracht men een ovatie aan de geallieerde staf die
in Hotel Zeiler was ondergebracht.
Crescendo lras a1 gaur^r rrreer in vorm na de jaren van gedwongen
stiltê. Er kr'.amen prachtige optredens bij de kroning in 1948;
met Karel Veenendaal had men een geweldige dirigent aangetrok-
ken. lJeer veroverde men prijzen, r{eer organiseerde men, nu
naar aanlêidi ng van het zestigjarig bestaan, een lnterÍrati-
onaal concours. Twee Zwitserse corpsen waren ook van de partij
en die veroorzaakten heel wat opsctrudding. Het vertraal hierover
moet je ectrt horen van één van de betrokkenen. Dat was in dit
gêva1 de treer H.A. van Woudenberg, in die jaren secretarj-s en
nu nog werkzaam in clubwerband a1s bespe.ler van Ce grote trom
en als bestuurslid. Acht en vijftig jaar is hij alweer een trouw
lid ên nog steeds kent zijn enthousiasme geen gr'errzeír. Wi.j zit-
ten bij hem thuis en de verha1en komen ,.ranzel-f . Je hoeft maar
Zwitserland te zeggen en dan komt tret he1ê relaas: van dê'Zwit-
sers, die in unj-form optradenrvan het.onwergetelíjke tegenbezoek,
van de wurige wens om daar j-n ZUrich zelf in unifofm te verschij-
nen. Maar troe kom je zo gauw aan een uitmonstering voor zesenvijf-
tig man? Baar 1i-et zich weer vaÍr zajn beste zijde kennen. Een
vierta-l enthousias t e lingen vormde een actie-comité en binnen twee
maanden kwam het ge].d voor de officië1e kledij bijeen.
Wat waren dat toctr heerlijke tijden ! A1les sctreen te kunnen, ieder-.
een 1eefde mee en toen op 26 maan^t 1955 de eerste muzikale rond-
gang door Baarn plaats vond stond hetzwart van de mensen J-angs
de route om rrhu.nrr harmonie in uniform toe te juichen. Het sprak
vanzelf dat de comité-leden in een versierde wagen meereden en
dat er Lralt werd gehouden voor het gemeentetruis om burgemeester
en vethouders te laten zien troe kranig men erbij 1iep. Dat de in
juli gehouden.Zwitserse reis een ger+eldíg succes was troeft geen
betoog. rrZe spreken er nóg over., ttzegt tret echtpaar wan lrlouden-
berg glunderend. rr Die reis was daarom zo bijzonder omdat de mees-
te leden nog nooit in tret buitenland r^raren ger^'eest. En toen die
thuiskomst ! Onder marsmr:ziek rnarctreerde hêt corps Brinkwaarts,
waar heel Baarn stond te wachten.ItJa, vroeger r^ras a11es heel anders i het ging a11emaa1 veel 1eu-
ker.rtt ze€t onze gastheer. rrl,Je stonden bij alle gelegerÉreden
klaar om op te treden. rt Hoe ging dat bij de speciale feestdagen,
bijvoorbêeld op Koninginnedag? Dan klonk er echt eerst trorJpet-
geschal op de rnratertoren, om actrt uur hoorde je plechtige ko-
raalmuziek op de Brink, de audade op Soestdijk volgde ên dan was
er concert in de muziektent van Hotel Trier. fs Avonds volgde
een tveede uitvoering op c1e Brink en dàn trok iedereerr achtêr de
muziek aan naar het vuurwerk, dat toen nog werd afgestoken ach-
ter de boerderij van Haarman (nu de schildersbuurt ).

Op den duur werd het a11emaa]. een beetje minder. De tele-
vÍsj-e was.in opkomst, de publj-êke bê1angstelling ging naar an-
dere dingen uit, de jongeren zocb.ten ander amusement. rrEn van de
jongeren moet je het juist hebbenr rr meent van Woudenberg.
Daarom is hij zo blij met tret lêerLingenórkest.Jaar in jaar uit
kweekt mên de jonge blazers en tronlnelaars op on later in groot
verbarrd te kunnen optreden, eerst in het jeugdotkest, dan bij
rr de andererttt. Ze wi11en graag spelen; ze mogen de bru1kleen -j-nstrrrmenten mee naar huis nemen om te oefeneÍr eÍL ze kÏ'ijgen 6e-
degen 1es. Natuurlijk is er verloop; de huidi-ge jeugd i.s vispel-
turiger darJ zo In dertig jaar geleden, maar soms komen ze ]-at'er
têrug om hun plaats weer in te ner1ren.

o
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Het is plezierl-ger om met iemend te krrnnen pratendie over de af-
gel.open jaren rrat kan wertell-en. Histori-e is goed maar het heden
spreekt ook een voordje mee. Nog steeds wordt er geoefend in de
.atcacia]-aan maar het gebouw is êigenlijk rl-jp voor de s1oop.
En dus is men druk bezig om geLden vocr een nieuw onderkomen te
verga?en. Dat is in deze tijden van economische malaise verre van
eenvoudig.Maar weer blijkt de saadhorj.g'heid. In grote trekken is
het p1an rond; telkens worden nieuwe riogel"iJkheden besproken en
waar mogelijk uitgewoerd. Er wordt ijverig gespaard, nDe.,Darps-
bloqzersr' , die gezellige boerenkapel die al bijna dertíg jaar
bestaat en die vaak evenementen in ons dorp opvrolijkt, brengt
een duitje biÍrnen, er zijn oude krantenactJ-es, kortom: naast de
concerten is men voortdurend bezig om het nodige kapitaal bijeèn
te brengen. Van h.êt gebouw naar andere onderkoÍnens. Men heeft het
rdelêens een beêtJe moeilijk met zaa].ruimte. De Mari+kêrk bledt
onderdaki men heeft de Trits al eens geprobeerd maar dat bleek
accoustisch geen succes te zijn, het Baarns Lyceum staat troog
genoteerd maar is, niet altijd te krijgen.rrWe wachten nu maar op
De Speeldoosrrt lacht wan lloudenberg. Vroeger ging alJ-es makkelij-
ker; toen werd êr veel buj-ten gecoÍrcerteerd, in de Pekingtuin,
op Middenbos, bij de Errlt. Tegenwoordig gebeurt a11es veel- meer
binnenshuis. Of die werandering van omgeving ook invloêd hêêft
gehad op het repetoire?tr Tja, ttzegt onze zegsmanrrr de muziek is
alti.jd mj.n of meer aan mode ondertrevig. Vroegêr speelden we veel
marsmuzíek, ook opera- en opere t tebewerkingen. Nu wordt er veel
meer gesctrreven voor harmoníe. Det srdingende van tegenrdoordig
komt veeJ. uit Latijns Amêrika, bekende musicals leveren nuÍuners
op.rr Di-rigent llim Vedder, ook alweer jarenlang geestdriftiei 1ei-
der wan tt Zijn It manrtreÍI, rdeet 6oed klassiek erl modern te combi-
neren. rrHl.j l-s een fantastisch mrrsicusr r is tret bewonderend corn-
mentaar en hi-j vindt naast het dirigeren nog tijd on jongeren te
instrueren en tamboers 1ês te geven. Van huls uit ,c ontra-bas si s.t
bespeeldê hiJ zijn bas wel eená a1s een soort actrt ergrondondêr-
steuning. rrMachtig ze€:t van l'íoudenberg met s.onore stem. Hij vindt
fret overigens best dat er biJ Crescendo geen majorettes zíjn,
rrant al die r!h61sis knotsj-etr hoeft niet van hem. trGoede muziek
zonder opzienbarende shows, daar gaat tret bij ons om. [ltedstrij-
den zijn er ook r:íet- zo veel meer bij. rrWe zijn geen concours-
jagers, wè1 hebben wij nog al eens uitwisseLlngsconcerten. n

De gesprekstijd is om. .0,1s pikante noot vertelt
van ïIoudenberg bij het afscheid, dat ÍIim Vedder in het truis van
de fami-lie van.Dapperen op de Sopl..ialaan woont. Misschien hangt
daar nog wel de sfeer van hem, diê Caescendo zl-jn liefde voor de
muziek in eerste ins.tantie vist bij te brengen.

E.I{itsenburg - Horsman
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ITERMAN KRUYDER EN DE OOSTDRSCHOOL

In 1882 nam de toenmaLige Baarnse Gemeenieraad het besluít om
op de Oosterhei een niêuue school met een biJbehorende onderwij-
zerswoning te bouwen.

AanLieding tot deze bouw was de grote bevolkingstoename van
deze wijE waarvoor diverse oorzaken zijn aan te wiJzen.(Zie ,

BaerÍre f " 3aargang nr. 1. ) Architect werd de Hr. Iri.H. Kam en
op 1 apri11884 kon de Oosterschool in gebruik worden genomen.

Hoofd wan de schoo]. weld de toen J2 jarige IIr. H. Kïuyder,
die daarvoor aLs hoofd van de lagere ectrooL in De Vuursctre uerk-
zaam Íras geweest. Bekende onderwiJz rs ffêrkten aan zijn sctrool,
zoals de Hr. WiJka|np ( de Lotere bekende l{ethouder vaar:raar de
WiJkanplaan rrerd ver:noemd. ) en de Hr. PLuim, die van 1886 - t9O4
als onder*rijzer aan deze schooJ- tas verbonden.
Ook de laterê echtgpnote van Ce .Hr. ïljkanp, Mej.. Goudstf,aa.rd,
behoorde tot bet teao.
Of ,het nu door hêt goêde. onderwijs kwam of door tret toenêmend
aanrta1 kinderen in deze wijk, een feit is dat in 189O de sctrool-
moest worden verborr{d en uitgebreid met 1 klaslokaal.r. tevens werd
toen een .branír .pririttruis je aangebour'rd .

Een tweede uitbreiding met 2 klas1okal€n vond p'Laats in
f894 , rseL een bêvijs woor de sne11e groei wan deze schooJ..
In 1901 w€rtrekt de..H::. KruyCer, na 17 jaar trouwe diênst., naar
Haarlem om varl zljn pênsioên te g.lan getl:ieten.
z j-Jn opvolger werd de IIr. BoÍrgers die wegens z j,jn s].echte .'gszond-
treid reeds in L9O6 opgevolgd werd door de Hr. Mdller, een man die
j ar€rtJ" ang de Oosterschool heeft geJ.eíd. (zie foto)

Hij heeft no6 diverse opvo].gêrs gehad, zoa1.s de Hêren Bos,
dê Jonge, Veen en de Groot, maar het zou te wer r >€ren om a]- deze
sctrooJ-l.oofden en personeelsleden de rewue te laten passeren.

fn 1p8l+ zaL. bet gebouw leeg kornen te staan , zodat tret
preci-es lOO jaar.als school in bedrijf is gerreest.
De naarr. Oogter'school is trour*ens al sinds enlge Jaren werdwenen,
sedert de samenvoeging a'an deze scllool met de Ca-ntonschoo.I- tot
Bestevaersctrool .
De bestetnming varr hetn geborrw is nogal onzeker. Vermoede.lijk zal
het ín de toekomatwor:den afgebroken e\ zaI er op deze plaats
gebour*d ïord.en.
De onderwijzers{f,oning werrC reeds in docenber j.1. gesloopt,
een droev-lg einde van een fraai huis dat diversb BêÍreraties ..
sctroolïroofden met. Ïrun..,6ezinnen he e f t gehuisrre st .

We zouden lang kunnen filosoferen over' dê dul- zenden kin-
dêren die.op deze plaats trun eerste basiskennia wergaarden of
over tret lief en leed wan hun talrijke onderïrijzêr8 en onder-
ï:iJ zêreseen.
Wij zul].en dat nu niet doenr. want we.].]-j.cbt zaL di-e jubi1erende
schoo]. lrier. dit jaar zeLf al de nodige aandacht aan wi11en be-
steden.
trIe ffJ-J-J.€n. echter één uitzondering maken voor een .beroemd ge-

. worden leerling van deze scl.ool en bewoner van het onderwij -
z€fshuis. errraast, te weten HernaJr Kruyde-r.

Sl-echts wein:Lge weten dat deze beroemde sctrilder en zoon van
Ïret sctroolhoofd H. Kruyder. sr.^tret grootste deel vên ziin
Jeu€d,vaÍr zLjrr 3' Lot zLjn 16= ;aar aLtrier heeft dóorgebractrt.
In de meeste litêratuuf ovef zijn lewen en aterk wlnden ttê olrer
deze periode( 1884-1898 ) dan ook niets terug.
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ne Oosterschool werd 1 april 188{ geopend.
Personeel- van de 0osterschooL in '1899. Zlttend van links naar rechts:
Mej. Grullernans, H. Kruyder, I.v.d. lee, Mej. Goudswaaxd.
Staande v.L.n.ï. l,iykan?, T.?Iuinr K.To1.

de

7

o

vader Kruyder en zoon.(zie zelfportret. )
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Boerderijen te Blaricun.
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I{LJ vondên dit dermate interessant, dat we ons.dertrêlve
naar tret Baarnse bevolkiagsregister spoedden om het één en
ander na te gaan.

HeÍTan Justus, Kruyder jr. werd op 7.- 6- L881 te Lage Vuursche
geboren als zoon van Herman Justus Kruyder sr. (geboren te
Utrecht op 18 -9- 18f1 ) en .arnna l4aria ceertruida KJ.okke ( ge-
boren te Utrecht op 18 -J -1843)
ZiJn wader was Ned. Hervorod en zijn moeder Ev. Luthers.
Ook Hernan jr. en zijn treelingbroer ',{l.11en Frederlk Frans
werden Ew. Luthers gedoopt.
fn 1884 vestigt het gezln zlc.tl te Baarn, na de benoeming wan
de wader tót hoofd van de Oosterschool.

Naspeuríngen omtrent zijn alhier doorgebrachte jeugdJa-
ren lewerden ons echtêr niets op, omdat er niemand meer te
winden is die Herman jr. indertijd heeft gekend.
Moctrten er onder onze tróuwe lezers nog. mense,rr zijn die ons
hiêromtrent nadêr zouden kunnen informeren dan zouden ve dit
ga'aag wan lrarte toe juich.en.
Op 20-4-1898, Her.man is dan 16 jaar, westigt hij zlch tê
IÍomerweer.
Zijn broer vertrêkt een jaar later naar nl,msterdam. ZiJn ouders
verlruizên op 1-3-19Of naar Haarlem.

Tot zover de nuchtere gêgevens uj-t het bevolkingsregl s ter, '^:
ïaarbij ïe nog errkele kanttekeningen zouden rrillen maken.
Diverse biografiêën beschrijven de slechte verstandtroudióg, .

die moet hebben bestaan tussen vader ên zoon Krrryder en rnen
wergel.ijkt deze werlrouding vaak met die tussen Vincent van Gogh
en zijn vadêr.Misschien rdas de ]-eeftijd wan de ouders l..ier
ook debet aan. Zijn vadêr uas immers 50 en zijn moeder al J8jaar. toen de belde jongens geboren werden.

Ook zullen de slechte Leerprestaties en het idee van
Hêrman om kunstschilder te wi1len worden ïraarschijnltJk b1J
de ietwat autoritairê vader in niet al te goede aarde zlJn
gêva11en.
Het wertrek naar l{ormerveer op zorn jeugdige leeftijd val.t
hiermee rraarschijnlijk te verklaren.
ïn l{ormerweer werd Herman bij een fanilielid opge].eid tot buis-
en dêcoratl"e schilder.

Later kreeg hij 1es aan de Kuns tnij verheids scbool te
Haarlem ên r'rerkte daar op eerr glazeniers atel ier.
Omstreeks lpLO wijdt hiJ zich geheel aan de schilderskunst.

Omdat hij zelden zijn doeken dateêrde heeft men zÍJn
arerk l-ngedeeld in een aantal perioden, die samenwallen met
zijn versctríllende woonplaatsen:
Haar1em 19fo-f9f9
Heernstede L9L9-L923
Bennebroek L923-I927
Blaricu:r L92a-I935

Uj-t zi-jn doeken leert mên }..em kenlen a1g een tragische
flguur dl.ê tenslotte evenals Vincent '9anGogh ondergegaan
1s aan een geestêsziektê.
Herrnair K.r.uyder rÍas een dromêr, een wereldrrrêêmde figuur,
die.steeds op zoek vas naar Ïret verloren paradijs en die de
l.arde werkelJ-Jktreid niet aankon.

Zijn eerste schi].derijen zijn nog traditioneel en ro-
mantisch, maar omstreeks 1919 worden ze opvallend expressio-
nigtisch van vorm en k1eur.
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Tot de hoogtepunten van l..et Nederlandse expresslonJ.sme wordt
zijn schilderiJ rtde varkensdoderrr gerekend.
De directê aanleiding tot dió schilderij was het slactrtên van
een varken in het do?p en de varkênsdoder was de man, die het
primitieve leven verstoorde en er de dood bracht.

Gfote bekendheid kregen ook de door hem geschilderde die-
renfiguren. Door de dieren heen schilderde hj-j h1êrin zijn
eigen conflicten.
fn 1934, een jaar woor zijn dood, schilderde hij een angst-
aanjagende hond met een touw om zijn nek. Het dier is doods-
benauvd en in zijn ogen brandt een groen lictrt. Dit fascLne-
rende sehildereij kan worden beschouard a1s een synbolisctr
zelfportret.

fn die periode maakte hij. ook een realistisch zelfpor-
ttet, een kop met grote ach.terdochtige ogen, het penseel- als
een wapên i.n de ónzichtbare hand.
Het is één van ziJn laatste sctrilderijen geworden, waarbij
het ons ondainks de bizartreid van dit portret opwalt, hoe
groot de geliJkenis met zl.jn vadêr rrel was.

In 1980 verd in het Singer-museum te Laren een grote
overzicht s t entoons t el1i-ng van zJ-jn werk getrouden.
Het is vreemd te bedenken dat deze tentoonstê1lln8 p1aats-
vond op zo korte afstand van zijn vroegerê woonplaats Baarn,
waar hij woor bijrra iedereen een onbekende is geblewen.

J. Kruidenier
Gegevens ontleend aan!
Gem. arcbief Baarn.
De Telegraaf 22 aug. r80.
Catalogus Singer museum 21 juni-l8;aug. r8O

o-o-o-o

OVER BEGRAVEN EN KLOKKEN LUIDEN ÏN 1736

Er heerste zorn twee en êen halve eeuw geleden nogal onvrêde
in Baarn ower de liijze waarop rrde dooden aldearn ter aarde
werd besteld. Vaak werd er begraven zonder ook maar iets te
betalen. Dat vêrdroot niet aI1een het kerkbestuur, ook Schout,
Borgemeester, Scheepenen, Raden en Vieren kregên gênoeg van
deze ongeregelmenteerde gang van zaken. Reden waarom er op

. 30 nei LJJ6 eerr brief uitging naar Gedeputeerden vahí. de Sta-
ten rs Lands van Utrecfrt, waarin een aantal bepalingen en
betalingen werden voorgesteld

Doze gegevens , waarto e ook het goedgrrnstig antwoord uLt
Utrecht, gedateerd 22 jtJÏ:í 1JJ6, behoort, werden gewonden in
een oud notu.lenboek in het gemeente archief van BaaÍïr.
De tekst van brief en antwoord laten wij h.ler voor belangstel-
Ienden volgen.

Àan dtEdt Mog: Heeren Statên Slands '

van Utrecht ofte de Ed:I.!og:Heeren
derselwer ordinaits Gedeputeerden

Geven onderdanigliJK te kennen Sctrout Borgemeester
Sctreepenen Raden en Vieren van Baern, dat de Suppli-
anten ondervondeÍr trebben, dat bij hêt afstelven wan
menscï]en onder tret District van Baern en Ter Eem, ende
tr^+ h^d-árrêÍ| dêr .t.r.r.lêÍr rl.l^êr. S.|.! nndêr de vOOfgZ.
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Districten gestorven, a1s díe van elders aldaer ge-
bracht rrrorden door des overledens v-rienden, off Huer-
J-ingen de Klocken tot Baêrn werden geluijd ende het
Gereetschap daer toe gebruijkt, naer i-jders fantasie,
soo 1ang Sij begeeren; Sonder dat daer toe Se].fs per-
missie van den Kerkmeester eens woï'd gev-raegt, en Son-
der een penning te betaelen, hetwelk Seer oÍrordente-
]-ijk is, en ook Schadêlijk voor drJn en opgeseetenen,
die den last van het onderhoud van Kerk en Toorn, mits-
gaders de Klock en de Gereetschappen van touw-werk en
andersins moeten dragen, en van tijt tot tijt Conside-
rabile Sommen komen (te) importeeren, rÍaermede traere
personele Dorpslasten werden vergroot en omgeslagen
worden; Ende daer en tegen geen Inkomen altoos, van de
Kerke hebberr, om haer te Soulageeren; Het welk bij haer
in de].j-berati-e genomen Sijnde, ha<ÍdenSij daeromtrênt op
den lO- Maij Jongstleden dtannexe Resolutie genomen,
ende eerte ordre beraernt op het Behagen-en Àpprobatie
van ItEdtMog: ;ïteshalven Sij haer keei:en tot UDd:Mog;
Seer ootmoedelijk versoekende dat UEd:Mog: goede ge-
].iefte Mogen weesen, de voorz.Resolutie en ordre trap-
probeeren, met permissie om it selve te laten druckên
plubliceren en affigerên tt welk doènde

(was getekend) J.V. DoorsJ.ag

o-o-o-o

CLEïN SEGEL 1OST. 1736

Sctrout Borgemeester Sch.eepenên Raden en Vieren van Baerïr
in deliberatí genomerr hebbende, dat vermits de I(erke: al,daer,
bijna geen Jinkomen altoos hadden, omme te konnen Supportee-
ren de Reperatj-en van Kerke en Toorn, mitsgaders het onder-
troud van het Horologie en het Geluij der Klocken, a1le wel-ke
orrkosten dIopgeseetenen aldaer, Seer druckt en besttraert,
en ondraegelj.jk is, alschoon de Geerfdens nu.en dat tot
Soulagement we1 eenige penningen hebben gefourneert en over
de Landen sijn omgeslag:en1 Dnde daerbij dagelij. sijn onder-
vindende, dat aldaer geen ordre op het luijden der
Kl ocken is gestelt, ofte iets betaelt word voor het geluij
bj.j het afsterven en begraven van de dooden, Sooin dersel-
ver distrj-ct als elders overleden en aldaer begraven worden-
de, maer dat ijder een aldeer de l{locken gebruijlit, en luijd
na sijn we1geva].len, en selfs dikwijls met onordentêl ijkheij d
en tot schade van deselwe Klocken, en gereetschap van touw- .

werk als andersintsi Soo is rt dat Sij heblren geresolveert
en vastgeste].t, ge1ijk Sij dan doen mitsdesen in navolginge
van haren Nabuerige cerechtên, op het behagen en Àpprobatie
van Haêr Ed:I.{ogs dê Heerên Staten. van den Lande ofte de
Heeren Haer Ed:Mogs Gedeputeerden

Dat in het toekomende Soo we1 bij Sterfgeva.llen, a1s bij het
begraeven der dooden ten behieve van de Ilerke sal- worden
betaelt voor een quartier Uers off mi-nder tê luijden tÍdaelf
S tui j vers

Bovejx bet quartier tot een half u€r toe, 24 Stuijvers
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En boven het bal.f';Éer tot een geheel uer toe, actrt en veertig
Stui-jvers, en langer niet, ten lrare met tusschen posinge wan
een quartier,

lr.ls opníeuw sal uorden betaelt, in voegen en l-n deselve of,dre
dan woorsctrreve Staet,
Ende dat Soo weI waa dl-e in de Kerk off het Kerk-troff begraven

Sullende ijder vooraf moeten dêclareeren en bekend maken, of,
en laoe lang hij versoekt geluijd te hebben, en de gestelde
Gerechtígtreijd betaelen aen den Coster;

Die tot drJnvordering en ontfang word geamthoriseert des den-
selven Seer naur* regard s.al- hebben te neemen door tret stellen
en observeelen van een Sandloper, hoedanig en l.oe lang trel-
kens werd gelu1jd,

Dat ijder Sterfhuijs voor het begraeven van ijder Lijk dat
niet voor Een Uer op het Ál(erk-ïroff sal. rreesen, sal betalen
aen handen als voren, twaelff StuiJwers;

En niet voor halfÍ:fwee vicr en tw1ntig StuiJwers,

En ten twee uren off later twee guJ"den acht. Stuijvers;

Dat soo wle Be6ravinge wi1 doen, sonder hêt geluj.j der
Klocken in de Kerk, sal- moeten betaelen ten belroewe van de
Kerk, wbor het openen wan de kerk-deur ene 6u1den,

Ende buijten de ke?k, tien Stuijvers,

Die daervoor, Soovan tret tren als andêr sal gênieten den tien-
den pennj-ng;

Des sal den koster verplictrt sijn ten al1en tijden aen den
Kerkmeester j-n der tijt, de penningen aenstonts te brengen,
ên behoorlljke verantwoordinge te doen,

Dêwe1kê daervan Boek off aenteeckeninge houden sa1 i

hlle welke Gerectrtigtreden cn Leges promptelíjk su1len moeten
worden betae]-t, off paratelijk worden geexecuteert,
door den Gerectrtsbode van het District,' AL{us gedacn en gepasscert op de Gerechtscamer tot Baern den
30= Maij 1736.

en rdas onderte.eikent l,.. KemperVolken van Rouvendal , E:L3P:V:
Baggen, Hendrik PI-etz, Coenraed Metz, Jacob Àersen Ruijtert
Wj-llem Beem, Jan l{otrtersen StriJdhorst, nog was geteekent
met de navol"gende Írerken, alse eêrstelijk, A:f :S:waer omgeschre-
ven stond dese letters sijn gestelt bij ÀrLen Jacobsz Smit,
Dit merk is gestelt bij Douwe Sj-jmensz, Í D ? Dit merk is gestelt
bi" j Jan Dirksz 'Tak,

Dit merk is gestelt bij Jan Vorrk, onder stond
Mij present en was geteekent JvDoorslag

jn kennisse wan mij

(was getekend) J;VsDoorsLag
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De Gedeputeerden van de Staten srLands van Utrectrt approbêeren
bij prowisie voorbpfroudens een ides 6oed Recht, Deese reso-
l-utie endê ordre endê permitterende de Suppll"anten om gedagde
resolutiê te mogen laten drucken, publ{ceren, ende affLgeren
na behoren. Gedaan te Utrecht desen 22= Junij 1736.

Ter ordonnantie als boven

(was getekend) G. Voet wan líinsden

o-o-o-o

SOMS VERDWIJNEN VERTROIIkTDIT BEELDDN/DINGEN. . rr.êrr wij hêbben

er geen erg ln t

.Íils een kind wan p1 . m. tien jaar niet weet wat anttrraciet is,
laat staan turf of eierkol-en, dan realigeren wi-jnrons reer eens
Ïroe vertrouwde an alledaagse Cingen om ons heen verdwenên. Heêl
Geleide1ijk en eigenlijk zonder dat wê ons dat goed realiseren.
Zien we oude films of fotors mêt straatbeelden, dan realiseren
we ons, dat b.v. een bakkersJon€;en met een grote mand aan het
stuur of mct een bakfiets mot dêksel l..eel geï'oon was.

zo verdween de transportfiets, de bakfiets, de handkar en
niet te vergêten de wele paard- en-rf,agens wan de melk- of gr'oên-
teboeren of - wat we als kind bijzonder ]-euk vonden - zorn rra-
8en propvol sctroonmaakmiddelen en matten. .À]-lerlei matten,
rlatt enkl-oppers , bezems, boenders stoffers enz. kon je er kopen.

Dê straaÈlantaarns waren lager en de brievenbussen klei-
ner, al sto4den er naar míJn idee veê1 meer, bijna op elke
straathoek.
Er waren veel minder en kleinere verkeeraborden en zelfs dê
s traatnaamborden waren andera .

o
In Baarn waren ze ooit wan trout, ei6enlijk erg
een rrdakjerr êrop. In de Oudheidkamer trebben we
zotn bord van de Praamgractrt.

Ook nu verdwijnen er dingen om ons hêen,
zullen missên....tot ïre ze misschien over een
eên filÍn uit 1t84 zu1len terugzien.
Idêl-rlswaa? pIêgen dc leden van dê werkgroep Oudhej-dkamer extra
attent t,e zíj'l op dingen, dJ-e verdwijnen en soms wordên v]-ak
woor de sloop van tmi-zen nog fotots gêmaakt. Toch reallseren
ook zij zich lang niet altijd hoe situaties weranderen.
Het is dan ook biJzonder prettig, dat er leden zijn, dle de
ïerkgroep in voorkomende gevallen op zorn verdwijnend objekt
attent maken

Zo rdas tret Mevr. van Erpêrs Royaards, die zich tiJdens
een wandeling met de hond in het Baarnse Bos realisêerde, dat
de aloude vertrouwde bordcn rrKroondomeirr errz. enz.tr (ook met!l
dakjesrr er op ) gaan verdwi-jnen. Er zu11en ongetwijfeld borden
van Staat sbo sbetreer voor 1n de p1aats komên.
Een en ander uas niet aan dowemansoren geze6d. Enkelen gin6en
op onderzoek uit, er werden telefoontjes gepleegd o.a. Eet de
boardachtêr, en de lleer C. v.d. Steeg, die de borden op Soest-
dljk destiJds zelf gemaakt treeft, toog naar de 'werkplaats a1-
daaf.

mooi met a.tr.w.
Belukkig no6

die we nauwel-i jks
aantal Jaren op
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Hij kwam - ferug met een nog nieuLr bord zoals die in het Pciar-
denbos stonden. Een bord wan het Baarnse Bos (met een anders
luidende tekst) Ïraalde biJuit de natte sneeuw.
Á1 ebrder kregen wij wia de Heer v.cl. Steeg vaD de Intendant wan
Pa].eis Soesdijk een nog ouder bord, liefst 6 n. breed. Het hin6
ooit bovên tret wandeJ-pad aan dc .Arns t erdams e s traatweg ter hoogtê
wan de kantoorgebouwen met Ce tekst

IDEZE L.AáN IS VERBODEN VOOR IiLLE S
BSIIAL1rE VOOR VOETGI]IGERS II

Een tweede 1id, <lat ons op iets werdwijnends attent Baakte, was
MerE. L. Luikinea-ceytenbeek. Zij reallseerde zictr, dat er ln
vroeger Jaren dLverse borden rrHo f l everanc ier tr in Baarn te zien
waren. Dn....dat er nog zo'n bbrd hing qp tret leegstaande w1n-
kelpánd van SIa6eriJ de Groot, Laanstraat 28.
Inmiddels is slageriJ de Groot( voordieir btora) ovèrgeiromen door
de Heer Gelderblorn. Den gesprek van Mevr. Kuyt-Smit met de Heer
Gelderblom resulteerde in een toezegging van tret desbetreffende
bordl iets araar we de Heer Ge1derblom bljzonder erkentelijk voor
zijn.

l'íocht U tot de ontdekking koriien, dat
(missch1en J.ets doodgewoons) zo rnaàr gaat
wlj U dankbaar zijn voof een teLefoontje
leden resp,. Oudkamer-leden

er iets vertrouuds
verdwijnên, dan zullen

naar één van de bêstuurs-

G. !I. Grootendorst- Doornekamp

O-O-o-O-

H.M. KONTNGTN DMMA 2-8-L858 - 2O-3-L934

Hoewel tret vierh.onderd jaar gêledên is, dat Prins ïIl-I-lem de ZwiJger
overleed-een feit, dat Cit jaar al].er.tÍege hêrdacht vordt- i.s
1984 1n rueer dart één opzJ.cht een herdenkínEgJaar !

Zo is tret op 20 maart f984 50 jaar geleden, dat H.M. Koning-
in-moeCer Emma overleed,, enkeie maanden later(3 juli) Gevolgd
door Z.K.H" Prins Hendrik dêr Neclerlanden.

Van deze bijde zo gelief<le voorstelijke personen was het vooral
H.M. Koningin Emma, diê bijna jaarlijks de zomermaanden op pa-
leis SoestdiJk doorbracht. i3i j vele Baarnaars ontatond daardoor
een speciale betrokkeÍrfreid.
Vooral..- zo êrvarên wij re8elmatiS - t'ij Baarnaars van pl . m.
60 3aar en ouder is een bi.izonder sterke betrokkenhel-d te be-
speuren. In €:edachten zíet velen dê zo geliefde en minzame wor-
stin nog in haar rijtuig en mct parasol op haar v-rJ-Ja'êL dage-
lijkse rj.J toêr voor zich.

Het spreekt dan ook welbaast vanzelf, dat - nu wij nog uit clie
levenCe bron wan herinneringen kunnen putten - wij ïillen pfo-
beren d.m.v. een tentoonstelling Koningin EmDra, ftaar tijd en
wooral Baarn in háar tijd, te doen herleven.

.Leden van de werkgroep Oudheidkamer zj-Jn al eíthousiast aan
het inwentariseren wat de eigen collectie cp dit gebied oplewert.
Gelukkj-g beschj-kken wij ower een aantal fotors, boekon uitnodi-
gingen e.d. die met H.M. Koningin Errma te maken hebben.
Bowendien is er een fraal-e collectie foto I s van Baarn en omgewing,
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zo rond 19OO gemêakt door de destÍjds zeer bekende fotograaf
Adriaan Boer. Die foto-col"lectíe zal er zeker toe biJdragen om
ons iets van de sfeêr van Baarn uit die Jaren te doen proeven.
Ook za1 aandacht worden geschonkên aan de Konlngin Emma naald-
vakschool. En wist U trouwêns dat hi-er ooit een Koningin Emma
koor was?

Mocht U
pieren-
e.c. -
wij die
vatlgen.

nog besctrikken over fotors, boeken, woorwerpen of pa-
b.v. een benoeming tot Hofleverancier, ui-tnodL8ingên

die met H.M. Koningin Emma te maken ïrebben, dan zullen
evt. graag voor de tentoonstêlling 1n bruLk].een ont-

voor ons Koninklijk liui s .

di s tribut i ebe s che iden .
Huis.

Ook woorverpen/afbeeldingen, dle naar Ut' mening
voor een bepaalde periode, kunnen welkom ziJn.

typerênd zijn

lÍij wiJ.len vooral trachten iets ven het dageliJks leven gedu-
rende tret tijdwak fA97 -f934 tot uitdrukking te brengen, resp.
de bezoekers iets van de sfeer van Kon. Emma en Baarn in haar
tj-jd Èe doen proeven.

Mocht U zo ênttrousiast worden, dat U aktief zoudt w1llen rhee-
werken aan de voorbefeidingen voor deze t entoonat elling, dan zu.L-
len de leden wan de rerkgroep Oudheidkaner U van harte vêrre]- -
komen.
Ileeft U iets of wilt U iets weten, resp. meevefken, neemt U
dan s.v.p. contact op met

Mw. J.M. van de Brink-van Wijkv].iet, teL. 20161, of
Mw. c.H. Grootendorst-Doornekamp, tel . f3f33.

Het bestuur

o-o-o-o

IÁNWÏNSTEN OTIDHEIDKAMER :

o
Notulenboek V.V.V.
Ge 1e genhe id s gedi cht en

Oude aktes, foto I s en

Kwartetspel iíoninkl-ijk

PeeEgri
5Ojaar' afsluitdiJk.
Propagancla in de 2e werelcloorlog.
Dat weet ik zel,f niet, He11a liaasse.
Uij trekken door Utrêcht, Rinkê To]-man.

o-o-o-o-

INDEX B1ERNS t76 t/m I g2z'

Eén wan onze leden Mevr. Luikin8:a-Geytenbeek is zo vrlêndeliik
gevreest eerr index samen be gtellen van Baerne over de Jarent76 t/m '82. Belangs t el lenden krrnnen deze irÈroudaopgave bestel-
lên bij ons secretariaat.
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TE KOOP;

(ten behoeve van ons fonds

Prenten:
ftet áoip Baarn, koper6ravur e J-7 50 (niet in6elijst)

Geméentekaartjc Eemnes en Baarn + 186O (niet 1ngelijst)

Het Hui-s Drakenstein ! t75O gravure (niet ingelijst)
It Dorp Vuurst.y' clubbele prent I 1750 grarrure

(ni.et ingelij st )

Dubbele prent Eemnes I 175O, gravlrre (niet lngelijst)

Boeken. ti.idsq!rr:!Ê!eg_pjtq. :
ArtikeL Baclhotet 1887 met têkeningên uit t'Elgen Haardrl

Enkêle bladen oude Kerkmuziek, 1 1799. per stuk

Ctrrsus Antiek -//h Instituut Ántique, Burglaan4l ,
Àpe ldo orn
Complete leergang m.m.v, J. Sanders, À. v. Oirschot,
G. Htlsteg{ie, P. Kamp en T. Andriessen - 50 syll.abi

lTussen I'ecb.t en Eemt! (kwartaalblad), jaargangen
) t/n L2 (t979 t/^ 1!82) en rrTussen Vecht en Eem
Vrienden van f:et Gooirr, jaargang 1 (f983)
Pêr jaargang Í 5t--. Vijf jaargan6]en samen

DriemaandeLijks bericht |tDelta-l.trerkenrt, afl . 1 t/n JO
l-n vijf banden, nrs. !1 t/m 18 1os.
!,1tA. 1957 / November 1971 l'otaal

Verkade-Album Irkarnerpl- ant en" door 1,.J. van Laren
(verschenen oktotèr i928)

Verkade-a1bum rrl,angs cle Zuiderzeerr ?hi j sse

Verkade-alburnrrVetplantenrr door 1,..J. van Laren
(wersctrenen L5-:O-L932 )

De in oÍrs vorige nurrme 1' aangebodên boeken en prenten zijn overi-
gens nog bi jna ailr:rnaa1 te koop.
MeÍI- raadplege hie-r'rroor on.ze 7' jaargang nr. :í

Bent U geÍnteresseerd dan kunt U contact opnemen met Merrr.
J. M. wan de B:'rrrk-van klj-jkr'liet, Prof . Meyêrslaan 10, te1 .I3f33
Heeft U zelf boekwerken/prenten/kaarten aan tê bieden, dan graag"
schrifte1ijke opgave aan boyengenoêInde adressen.

aankoop Oudheidkamer)

I 95,-

f 45,-

Í 45,-

Í L?Or-

Í r25"-

Í

Í

Í

í

25t-

25r-

3or -

20r-

25t -
35t-

f 65,-

Í 35,-

o-o-o-o
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PROGRAMMA:

' D]ffitRSIE NA/rX DE RIJP OP ZATERDÀG 12 MEI:

Deze excursie rrordt gehouden j-n aansluitj-ng op de J-ezing door
de Heer Hacquebord van 10 april a.s. over de Nederlandse wal--
visvaart err. d.e . op€z'avingen op Spit sberg€n.
Uij. bezo€ken .ïret Eua eum over'd.e l,alvislraart. .in..de 'Rijp.

Onda"t,..dit bezoek. goed te combirtere.n -v.aJ- t met het bea{ch-''bi.gen-rran.. aÍtd€?ê ttis torische'e1renem€.tlt en in lil€d:td-llol-Laad
hebberr wlj 2 prograEmar s voor d ez e-dag -'€pmaal€.t -
A. Etrn ui.tg:eb.r.ei.d'p:rogTarruna voor de'"b.€,le dag.

Irre bezoeken hierbij bv. Broek in l{atertandr. .Edap, ".}ret - mlrseum- Betj.e ..I{olffsen Àagj e. Deken" ., irl ..1{:Ldden-.Beems t er om onze ex-
cursie. in -C€"Rij" te beelndigen.

o
'' B. Uitgl:,ritend bezoek

uren .
aa.n. l.et museum in de..RiJp ir1 de.Eid.dag-

li

- ' U-.kunt dus.. kiezen !

In werband met onze.p].aÍlnlng zouden..wij.' de... onderstaa:nde strook
.-. - -..-€aart]'e- voor 15 aprl1 ontvangen.

Onder8etekende. . . . .. ...zal mêt _. -*.IlersoDerr-.'''"' dee.lnemên aan.de. excursie op 12 nrei.naar. de..Rijp.
. HtJ/zi-j kiest progro--a À/B

.,. tIíV zíj .1s. in Jret bezj-t van een auto en heeft .....plaatê€rt- over.
Híj,/zí j rlen€t .bi-J iemand and€rs- ingedeetd tG rordeÍr.

...B1- jdraÉe. per persoon woor benzine kosten is bepaa1d op Í 7 t 50.
'Gaa.rna- in.Leveren voor.15.-apÍi1 .bij de Heer B BÍ'.aat j'- c€rf?!-t..w/a -- -
Vêen1aaÍr2.

. De de.elnemers =ontwangerr, .t . z , t. êên woL.l.edig progranrnra .m6t..pou+ê-
. bosohruv-ine thul-s.


