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De llistorische Kring rrBaernefl stelt zicfr ten doel tret
bestuderen van en belangstelling kweken voor geschiedenis
in het algemeen en van Baarn in het bijzonder.
Zij tracht dit doel te berei-ken door middel van het
organiseren van lezingen, excrrrsies, t entoons te llingen
en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene aktiviteiten bestaat de mogelijkheid
toe te treden tot de volgende werkgroepeng
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Deze groep houdt zich o.a. bezig met tret belaeer en
het uitbreiden van de kollektie Gemeentelijke Oud-
heidkamer.
Inlichtj.ngenB mevrouw J"M. v.d. Brink-van Wijkvliet,
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VAN DE RDDI.KTIE

Juni, de vakantie staat voor de deur !

Baarn vroeger i;r vakantietijd rnet de vele pensions,
tiotels en d-e daarbi- j behorende gas-ten.
Dat waren zo ênke1e gedactrten Cie wij tradden bij het
woorbereiden van ons j rrni -nummer.
Aan informatj-e geen gebrek.
Tientallen V.ï.V"-gidserr, oude ansichten en advertenties
stonden ons ter beschikking. Genoeg stof voor een lijvig
boekwerk of voor een tiental afleveringen van Baerne.
We moesten een keuze doen en we kozen voor de periode
tussen 18lO en 1930, r^lant juist in deze tijd beleefde
Baarn als zomer]]esi-denti.e haar hoogtepunt.
Wê tlebben niet de pretenr,ie in dit nufilme r een volledig
beeld te geven van het door ons gekozen onderwerp;
nj-et a1le pensions L/orden genoemd, niet e1k hotel be-
schreven.
ÍIel proberen rre een indruk te gêven van ons <iorp tijdens
deze vakantieperi-oden; hierbij gel-ukkj-g weer gel"o.lpen
door een aantal enthcusiaste leden. Mevrouw De Bruijn
vertê1t over het typisc1. e familiepension rrVilla Annarr,
waarvoor onze hartelijke dank.
Wanneer is tror-rwens hêt begrip vakantj-e ontstaan?
Kunrren we de rijke patriciërs Deutz en De Graeff, die
trier in de 17e eeuw trul] buitenhuizen lieten bouwên,
a1 beschouwen als de eerste vakantiegangers, of is het
bêgrip vakantie pas i-n deze eeuw ontstaan?
Een bu1tenlandse reís .rerd voor de 1e I{ereldoor].og
slectrts 6poradlsch. gelnaakt en dan alleen nog door de
meer welgestelden. De gewone man had geen tijd en geld
voor vakantie en deze bestoncl dan ook vaak ui.t niet
meer dan één voor eigen rekening opgenomen vrije da6.
Een dagjê Zandvoort, l"luiderberg of Baarn moet voor de
kinderen van toen een geweldige belewenis zijn geweest,
l{aar tnen vaak een hcel jaar op teerCe.
Na de konst van het spoor in 1874 kont tsaarn als vakantie-
dorp pas goed in trek"
Kfaekrten over milieu.vêr]rui1 ng en varrdalisrJe kwamen ook
toen reeds woor. Het ;-antal pensions breidt zictr dan
aanzienlj.jk uito a1 hadden de meeste pensions niet alfeen
eên vakant iebe s t ernning. De meeste pensions verhuurden
contj-nlr, rdêesta1 aan alleenstaanden met of zonderrrtruiseli-jk verkeerrr, want de tweekarnerflat was nog nj-et
uitgevonden.
Velen rrestigden zich hier blijvend, waak bezwijkend voor
de aanlokkende reklame van de Saarnse Inakelaars.
De Baarnse middenstand had bij deze gang van zaken veel
profijt, gezien de advertentj.e in de diverse V.V.V.-gidsen.
Het versc}. afte d.e Baarrrse bevolking ook r^rerkge J-e gerÉteid,
een kostbaar goed voor het bedrijfsarme, agrarisch
ingestelde Baarn.
itNiet erg historisch, dit nummerrr, denken somrnige lezers
missctrien. Inderdaad geen chronologische cijferrnatige
aanpak, maar nostalgie en toctr. "...Een ansj.cht uit 1892 door een klein meisje verstuurd uit
Baarn aan haar noeder in Amsterdam, doet ons meer dan een
grafiek over de pens iondichthe id in het Ámaliapark in
dezelfde periode.
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GROETEN UIT BAARN

Op een oude ansich.t
8ag ik een blij gezelschap
Jongens ín matrozêr]-pakjes
Meisjes met linten j-n frun haar.
Tk zag hoepels bij de rnêisjes
En pijl en boog bj-j de jongens.

De ouders zítten acfrteraan
ïn trun z omerclractlt
Vaders met snorren en pijpen
Lekker ontspannen
Onge ëmanc i-pe e rde rnoeders met kleine kinderen
op trun schoot.

De tuinrnan Teun staat aan de kant
Voor / 11 50 in de week ondêrhoudt hij de tuin
Pension rrwê].ge]-egenrr staat eronder
G]coeten uit Baarn, 1892.

Wat Ïretrben ze gedaan wandaag?
Hebben ze gêuarldeld Coor de berceause naar het Paleis?
Zíjn ze in het Overbos ge'wêest?
Of hebben ze theê gedrorrken bij Trj-er?
Hebben de kinderen gesctrommeld bij de Fauw?
Mj-sschj.en zajÍr ze naar de LinderÈrom geríeest
I{aar de kinderen hun bootjes trebben laten waren
lJaar Anna, de Spakenburgse dienstbode
de tnand met proviand bracht.
Ze J.s j-ntern op !{ê1ge1egen
Voor J 3r-- werkt ze rdag en nacht
En zaterdag krijgt ze geen zalm
Dat staat j.n llaar contract.

Ik zag een b]-ij gezelschai)
Jongens j.n matrozenpakjes
Meisjes met linten in huÍr haar
En de ouders
Irlaar zi j n ze rt:o?
Niemand is neer hier
Niêmand kent ze meer
Maar pension Íl{eJ-gelegenrr is êr nog
Gel-ukkig maar !

J. Kruidenier
Uit de bundel-: rrNostalgiert.
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EERST EEN ID'TJE i,-iI STOR]-E

Dit !'rordt geen diepgaand historisch o./erzicht van Baarn.
lIe zullen het niet hebben over de naaii:r - van Angel-
saksisctle oorsprong? - dj.e Heilig tsos zou betekenen.
Ook niet over de rrtLrinsenrr" die de abdis van 31ten mocht
innen, of over de stadsrechten, verkregen 5.n 139O ên
herri.ieuwd ín 1426. De perikelen van de groie b:'and., door
de Hollanders veroorzaakt j-n 1481, 6aan we inaar voorbij.
Al1es was imners platgebrand, zodat er niet veel meer
overbleef dan rrwat cr"amen en daer dat helli-ge oly wasrr.
A1s je het ower lrrand hebt, dan herinnert men zich we1
de kerkbrand in de Kerstnactrt van 158o, toen Ce ilervormden
op deze !'urige wijze bêzit namen van de kerk op de Brirrk.
\ale weten dat eigenlijk alleraaal we7 zo In .beet je.
Dit keer '/i1len r.ri j niet Íneer dan zci In honderd jaar terug-
gaan, toen het sti11e 3aarn eensklaps opbloej-de.
Hoewe1..... in de zeventiendê e er.rw werden voorname Àmster-
damse familj.es reeds aangetrokken Coor de rust en voora]-
door de gezonde luckrt in deze bosrijke streken. Namen als
Deutz, Bicke1.s en De Graeff komen in de kronieken voor.
Johan de Witt logeerde in 1668 in het landhuis Dên Eul-t
bij zijn zwager Derutz, maar noest zijn verblÍjf afbreken
ondat zijn vrouw ernstig ziek werd.
Zoin tronderd jaar later werden er hier en daar a1 zomer-
verblijvên van patriciërs gesignaleerd. De echte trek naar
ons dorp bleef ectrter uit tot de negentiênde eeuar.
Het feit clat na 1818 de Koninklijke familie zich vrij
geregê1d op paleis Soestdijk ophj-e1d, r^ra s ongetr{rijfe].d wan
invloeC op de grotere toeloop. Elaarn werd langzaam r.raar
zeker rreen redeli jk fraai en verrlakeli jk dorprr, zoals
een ge sct-Lí e ds chri j ver meldde .
Veetr viel er toendertijd nog niet te beleven. De dorps-
kern was k1ein" het zielenaantal eveneens.
Uit een gids voor Baarn en Onstreken, in 1913 uitgegeven
door de Vereeniging tot verfraaiing van Eaarn en bevordering
van het Vreemdelingenverkeer (bewerkt door onze onmisbare
Baarn-vorser T. P].uinl), komen we heel wat aan de weet over
de groei en opbloei van ons dorp. Ook de b1'ochure ilaarn a].s
Tui-nstad uit 191O, eveneens samengesteld door meester Pluim,
brengt ta1 van wetenswaardigheden aan het 1icht.
Onze woonplaats wordt in het eerste geschrift aarrgeCuid a1s
riDemlandr s Lustwaranderr. Die rrredelj.jk fraaie en vermake1ijkerl
plaats groeide in tronderd jaar op fenornenale Írijze uit.tn Voorbeeld? In 1811 te.lde Eaarn duj-zend inwoners, een eeuw
later was dit aantal vertienvoudigd!
Van licverlede borlwden gefortuneerde Amgterdammers trier
zomerhuizen, anderen huurden een wonj-ng of een gedêe1te
ervan. Van hotels en pensions r^Ía s ternauwernood sprakêi
er bestond tenslotte rrog geen goede verbinding met ons dorp.
In de reeds genoemde gids beschrijft Pluim de errige vera/oer-
mogelijkheid uit die dagens de diligence, toen rrsnorwagenrr
geheten. I s-i:rorgens tegen zessen stopte het gevaarte bij de
Oranjeboom en vier uur later bereikte men ijs en wedêr
dienende de hoofdstad. Diezelfde dag werd in de namiddag de
terug'weg aanvaard. Eij slecht ïreer werden stevige passagiers
uitgenodigd on te trelpen duwen a1s de wagen in de rnodder
bleef s t eken.
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De omnekeer kl.arr op iO lrei 1BJ4; op Cie dag werd de zgn.
Oosterspoorweg gcopelli. Het leek een wondêr3 binnen een
ui.rr kon mên Amstercia;: cp corrfortabele r,rijze bereiken.
J. Craandijk,, destijds beroend orr zljn rrllandelingen door
Nederlandrr, gaf in die scfiêtsen, gepubliceerd in 1887,
een voortreffelíjk beeld van de plotselinge metamorfose
van Daarn als l(nusse bo erengeme ens chap tot deftig villadorp.
Hij vertelti rtNu stoTten zicli zwermen Hollanders o\/er Eemland
uit. Nu korne11 zj-j op schcone zornêrzondagen vooral, in grooten
gêtal ê rrvêr .1ê r'roïlzêrr ( t \ - 7,i i Èrrcn,oon hun vrouven enrrmeissiesrr, tmn zuste:'s cn Coctrteren rnede en ganscfre troepen
kinders, tot zuigelingen Loe, in groote omslagdoeken ge-
lrikkeld. i{en víndt na zulke dagen de sporen van hun inval
in tret bosctrs ./ee1 vettlge papieren en vele ledige kruikenrr.
A1s tegenstelling woert CraanCijk dan de deftige burgers ten
tonele 3 tti4en zj-et hen j.r. schj-tterende équipages of stati8
r.randelende onberispelijk geganteerd, keurig getoiletteerd.
Baa].n heeft de naan rvat stijf te zijn, maar arn of rijk zoekt
trier toctr in eerste i-nstantie sctroonheld en rust.rr
Goed, de deftighêid mocht er dan voor velen afstralen, het
was een feit dat men êr rrlewen en vrolijkheid, welvaart en
weelde aloi'1" aantrof. Was Lret wonder, dat er zich een ware
bouwdri-ft in tsaar:r ontr^'ikkelcie, d.ie a11een gestuit rrerd
doordatrrrr. êr gecr: bour+terreinen meer besctrikbaar Íraren.
Vrijwel- a1le grond behoo?de aan tret donein Soestdijk, zelfs
het bos grenzend aan de B1'ink was k-oninklijk bezit.
De ambactrtstreer -,ran Daarn, l'rins Hendriko toonde volgens
Pluim dat rrhi j het wè1 r:re i; zi jn arÍtrachtsheerl j- jkheid meende. rr

Hj-j stond ecn grcot r;edoeite van zajn lrezit (onder zekere
voorr^'aardên) af. Toen .,.ersctrenen in sneltrej.nwaart het
Amaliapark, c:a-arl]a fre t l:rins Ilendrikpark, Iate? ook het
Wiltielmirra- en Ernri:apàa'k. Het Schoonoordparke voorheen het
uitgestrekte landgo€d -,-an de familie Faas Dlias, wêrd na
1902 volgebouwd" fs het wonder dat c1e vroede vaderen van
toen de vo ortre f f e lj. jl,c} e den van hrrn woonplaats wijd en zj-jd
propageerden? Het wer:L.je Baarn al s Tuinstad geeft daarvan
overvloedig biijk. l'1:r: ,vi1Ce j.n deze publikatie 1aten zi-en
troe Baarn irr alie opzícliten r'een tuirrstaC bij uitnemendïre j-dtl
mocht treten. lien r,renste niet a11een de nadruk te leggen op
natuurschoorr en gezonde oragevin6l, men moest er a1s woonplaats
alle gemakken terugwinden dj.e Ínen j-n de stad actrterliet.
Ower het natur1rscloon is P1llj.m betrekkelJ-jk gauw uitgepraat;
j.n vier bladzijden tipt hij de bossen aan, l..et paleis te
Soestdijk, r,rande1 ingen naar de Vu.urschê en troprr Groeneveld
en Buitenzorg. Het Eemgebied wordt niet vergeten met rrhet
groenende polCerland, bekoorlijk doorsneden door de zactrt
kabbe1ende Eentr.
Deze lyrisctre cntbo e z eri:ingen worden gevolgC Coor een uiterst
zakelijke bespreking warr Baarn a1s ríoonplaats, onderverdeeld
i-n de hoofdstukhena Conmrlrl.icati-e, Belastingen, Ivloderne
Gerj-efelijkfreden, Ontspal:rningen, Eerêdiênst, Ondervrijs ên
Verschillende opgaven, r"aaronder nj-et a11een Post en Telefoon
vorden genoemd, naar ook o,a. de kegelbaan van de Heeren-
sociéteit, Ce baC- en zlseninrichting aan de Eem, het Nut,
een tennisbaan, het Wijkhuis ter verpleging van zj.eken aan
de Pekinglaall en- een karrevracfit verenigingen.
Tot sl-ot lezen r.ri j dan no8- vetgedrukt: "l4et uitzonderin8 van
de lichtfabrieken voor gas èn electricitei.t bezit Eaarn geên
6nke1e fabriek. De lucht 'nrordt dus niet werontreinígd,
evenmin a1s het water. Er is geen gebons of geklop van stoom-
machines, geerr geratel van lÍagens van erl naar fabrj-eken zoals
elders . tl
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l{uningzon|tendsn Íe flaaru, ]

Vraagt gratis inlichtingen aan het

WONINGBUREAU

van den Makelaar

G" ROOTHART BAARN

Timmerman en Aannemer - Heemskerklaat 2b

Aardige Landhuizen te koop
in den prijs vau f 5000.- à f 5500.-

De huizen bevatten beneden: 2 kamers en suite, keuken, kelder en hall.
Boven: 3 slaapkamers plus zolder. [n den tuin een schuurtje, w. DOP.

, f,antoor: llieuwstraat
I

l_ BAARN.

Gezonde, hooge ligging

'n Rilkdom aan natuurschoon

Prachiige wandelingen

S"ltlat"t""d. "',j*l.tp"d-t
Matige belastingen

Uitstekend onderwijs

Huizen in alle prijzen

Groote zorg voor hygiëne

Bosch, hei, polder en water ,
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Het is we1 aardig oÍn een paar von dc opgesorndc hoo.CC-
stukken nader te bekijken. Hct bli.jkt dat krier driekí'art
eêuw geleden 22 treinen naar linsterdam reclen rren ea/en
zooveelrr in de tegêngestelde richting. Een specia1e trein
vervoerde rs ochterrds en rs rniddags laat ile forensen in
veertig minuten naar hun l..erk en rneer teri-rg.
I'Het locaalspoor" naar ULrecht liet ook -:agcliJks i6 treinen
heen en weer lopenï de paarCetlam naar Soest was êr ten
pêri êvê r/?r'r 'r^rá;dê Inr^e ó- Ënorieran. oen SLOOnrb6OtdienSt
over Eem en lu1derzee ver3orgde het goederenvervoer en er
reden geregeld l'rachtwagens naar Aríersfoort, Utrecht,
Hilversunr en AmsterCanl. Dê plaatsel-i.jke belastingen (tegen-
woordig inkomstenbelasting) rnraren bijzonder laags tri j een
inkomen van Jf 5.OOO,-- betaalcle men aan de geneente Í 36r--.
ÍIas men daarbij in dê Rijks Personeele Belasting voor een
troofdsoa .ran J Bot -- aangeslageri, dan betaalde men in Baarn
aan alle opcenten voor ri-jl-:, prowincie en gemcente slechts
Í 66r40. Daarentegen ilr tlilverstrrïr Í i3A, --, in Bussun Í 11Or--
en in Aiirsterda'n J- )60, -- |

Onder moCerne geriefêli ji.-heden vcrstond ']ten: gas, electrici-
teit, duinr,uatcrleiding, -^en uitstekend nioo I ste-Lse1, ecn
'rwoortreffeli jk ineerichtr-'p g6';t."ntc1i jkêrr re inigingsdi ens trr ,
een comlilalnaal en int erc c:nrnrrnaal telefoonnet, een bad- en
zweminrictit -Lng in stroncrrd vaLLr (de tren), vlees- en vis-
keuring, sctrolen ên schooraï'tsen plus een ziekenverpl egj.ng.
Di-t a11es kwan in niet veel neer Can Certig jaar tot stand.
De ontspanningen waren er ter veraarrgenal;líng van het dorps-
leven: rrVele vereenigingen op verschillend gebi-ed ruillen den
ingezeterren een gereoeglijken, geze1ligcn of leerzamen avond
bezorgenrr. llei aanbod rrarieerde vara worstelclrrb tot toneel-
voorstellingen eI] concerten in de grote zaal van Hotel Velaars.
Ter ere wan de verjaarda€r van i;onlngin Ënr'ra, anbachtsvrouwe
van Baarn, ?Íerd er op 2 augustus uitbundig gefeest met bloemen-
^^+ca I e Li c t-^F.i e^È,^ ^^t ^^'.t ón -ï'-,ri..óÉk !'n da]lsCn.
Tot slot i hct on.lc:u L js.
Nog in de tweecle helft van de worige eeuw bezat tsaarn zegge en
sci-rrijwe één school. ï{êt gebouw, aar} de tegenwoordige Hoofd-
straat, b€stond uit een graoot lokaal met stenerr vloer en
lange barrken, lraarin tlraalf kinderen liondcn ( of moesten) zitten.
Ongeweer honclêrd scho1ieren vcrden onderwezen door de boven-
meester. ?oen het 1e erl- ingenaant a.l groter werd, iawal:l er een
ondermeester bij. Maar op Cen duur zag mên :{e1 in dat hêt zo
niet langer kon cn cen gloeclntcuwe schoct ( Lnans Jutianaschoo t )
verrees aan de Eêmnesserro'eg" Eersi net vier, later met zes
1okalen. De Oosterschoo1 en de ï'Iesterschool volgden.
A1s bijzonderbeid ivordt verrreld dat de treertringen op a11e drie
gerneentescho1en een I'Curstls in de Fransche ?aatrtr kunnen volgen.
Dan publiceert men nog een trotse lange 1i- jst van onderhrijs-
inste11in6en, waarbij de Chrj-s belijke en de ii.!i. -scholen niet
vergeten zijïr, evenmin a1s de jc,ngedameskostschool aan de Da1-
weg en de ÀnbacLrtsteekenscfrool van het Nut s depart ement .
Vcor het rriddelbare onderwi.j s r.rordt werrue zeír í].e-aÍ Hilversum
(1o minuten sporens), ./rr.rersfoort ( 12 minuten) "tr Utrecht (30
minut en ) .ttZo zi-et men dat Baarn op onderr,ri j sgebied niets te wenschen
overlaatrr . Met deze woorden besluít vak an Fllrirn zi.in
owerzicht.
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Het grenst aan hêt ongêLoofliJke wat er in ênkele tien-
tallen jaren l.ier tot stand rrerd gebracht. De gemeentê bad
geen tijd om stil- te zitten. Burgemeester J.H.M. Baron
Mollerus van Westkerke beet het spits af. In 1880 werd hÍj
opgevo]-gd door Mr. ?"J" Teding van Berkhout, die vÍJf jáar
1atêr de ambtsketen overdroèg aan Jhr Mr. ts.Ph. de Deaufort.
Dezê hield het roer tvaalf jaar in handen.
Met F.F. Baron drAulni.s de Bourroulll kreeg tsaarn te Eaken
met een ulterst rropmerkelijkrt man. Nlets ontging trem 1n
zijn gébied. Onder zj.jn bestuu? kreeg Baarn waarlljk gestalte.
De Vêreerrlgingi tot verf?aaiing van Baarn ên BevorderJ.ng van
het Vreemdel;ingenverkeer, waarvan de burgenreester ere-
voo?zittèr ïas, kon j-n het begin wan deze eeuw terEeden zijn
ovêr hàar initiatiewen en aktiviteiten!

E. I{itsenburg-Horsman

o-o-o-o



HOTEL ZEILER
- T/O STATION H, IJ. S. M. TELEF. INTEFIC. No. 44

Electrische verlichting - Centrole verworming - Stroomend woter

Bodkomers - Autogoroge oon hef hotel - Geheele ioor geopend

HOTEL,,'T H UIS G R OE NE VELD"
BÀÀRN

Gclegen in ecn boscÈrtjke stÍcek, op hct hooge cn zcu droge gcdccltc
van den grootcn heir*,eg van Ànrcrsloort naar Ànrsrerdam, rcgcn-
over 't Iandao€d ,,Groeneveld", bicdt djt Familic.Horct cr CaJé-
Restaurant een aangcnaaor :itie. - Bii koele schadu*.van ecu\r'en-
oude beuken en een prachtige $ateÍpartii, mct een dichtbcgrocid
eiland, gceÍt het Hotel 'n uitstckcnde gelegcnheid tot hct bouden va.D

Partijen en Buitenfeesten - Ànnex Stalling

Op 20 miÍrut€n alstand van't Palcjs van H,M. de Koningin-Moeder

Hulpkist À.N.W.B.-Garage voor Àutomobielen

BILLIJKE PENSIONPRI]ZEN

Over conditiàn kan s(h;Í(ctijk oí oondctins ondcrhindcld sordcn

TELEFOON 110 J. STOELTIE

PENSION E. Th. HAGEMAN
PRINS HENDRIKLAÀN 15 . BAÀRN - TELEF' 370

VILLÀ -SÀN REMO"

VÀSTE WÀSCHTÀFELS
6a

GEHEELE 
'ÀÀR 

GEOPENDHOTEL
,,DD LA PROIÍENADD"
CAI'E . RESTAURANT

aoDdshór.l A.N.E'.B. - 
Stiontnd latêr

8,lcó.tám€6 . C.dr.ud do.p ' Grorê .r
klein€ zalen voor v€rÊ.d€.nr!€tr, padtcÍ
cD .hbn,&lliden - Losiès b. óorbijt t 2.'

AIVALIALAAN T . BAARN' TEL. 4T'

NÀBI' DE BOSSCHEN EN 3TÀTIONS

E, Th. HÀGEMÀN
II'ÀKELÀ AR

Eerste kilasse Farmfiilfie Pemsficn
VAN

lylrvRouw aAARLAF{DT.
BAARFI.

Ounstig bekend en gelegen Zuidzijde, Eemnesserweg.



l-lotel Cqfé-Restqurqnt ..Centro ["

Brink Bqorn Telefoon 1O

GARAGE .. CÉNTRALE VERWARMING

t=al

Holel ,,Cenirol" is mooi gelegen oon den Brink, het
centrum von Boorn, omringd door prochiige villo's en

buiienplootsen en in de onmiddelliike nobiiheid der
bosschen. Als middelpunt voor uitsiopjes ligt het hotel
uiterst gunstig, door olle wegen der omgeving zich op

.. den Brink concentreeren

Ruim ierrqs voor het hotel (muziektent iuist tegenover)
Groote eetzolen, conversotiesolon m. overdekte worondo,
ruime logeerkomeÍs woorvon le etoge met groot'bolcon

Centr. verw. en stroomend woter

O Uiterst gunstig voor Zomer- en Winierverbliif Q
Pensionpriizen vonof f 5.- ('s Winters speciole condities)

F{oÉet \raÍa clefl. lsteÍr FRaragf.

B[[nil,ililil-ll0TilI,

GROOTSTE FAÀIILIE-HOTEL VAN 'T GOOI. - 90 KAMERS. '-
ELECTRISCH LICHT.- LIFT. - LAWN TENNIS. - DONI(ERE KAMER.

AUTO-GARAGE. - STALLTNG VOOR EQUTPAGES. - SETZOEN

I APRIL-I OCTOBER. PROSPECTUS, PLATTEGROND OP AANVRAGE
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HOTELS EII ?DNSIONS

Het aantal hotels in de door ons besproken periode r^'as
vrij constant.
Ín de neeste i/.li.r/.gldsen uii ciezê ti.Jd worderl + 10 hotels
nêt nal,-re genoemC.
Somrige van Ceze frotels bestaan nog steedsrandere zj-jn nog
in bedrijf a1s cafó-restaurant en eÍrke1e zijn helaas verdwenen.

. Zoal. s l'totc1 Ccntraal ( voorhcen Veelaars) rtiotel Trier,
Hotel de Fauu en Hotel Zeiler.

.Hicronder geven rre de liotels in Baarn en Cirecte ongevíng
uit 1i\29 r^,ecr.

Bad-hote1 Mlddenlaan 2
Hotel Centraal Brinli 16
Hotel de Grj.ft Ut::echtse straatwe5g 6J
Hote]. Groot ILL€v-it s da]. Soestdijkerstraatweg
Hotel tt Huis Groeneveld Aresterdanse straatweg 26
Hotel Kasteel van Antwerpen Laan:stTaat 57
Hotel Lage Vuurcche Lage Vuursche
Ilotel de Pauw Eemnesserweg 59' Hotel de La Prornenade Arllalialaan 1

Hotél Tr j-er Soe stdijk
Hotel Zeiler Statj-onsp1ein 6

We zien in deze gids uit 1929 rdat a1le bovengenoerade ïrotels
over electricitei-t beschikkenrliraar nc€l niêt a11el:laal over
stroEerld water.
Zo moesd de reiziger zich in de Griftrhet Kasteel van
Antwerpen" de LaÉie lruursche en <ie Pauw nor,j behe].pen met
eên lainpe tkan,
Centralc verwarming was a11een aarrwez j-g in het Bad-hotel
en ZeíIerezonder meer de r/oornaaríste hotels ín Eaarn
gedurende deze tijd.
Ze tradden ook de meeste kaners.
Het 3ad-hctc.L haC !OrZeilcr en Centraal ieder 4O kamers.
Het Bad-hote1 deed zi.in naam êer aan met naax 1lefst 2J
badkatrrers.

. Dit had te n1aken iret de ín dit hotel toegepaste watertherapie"
Zeiler bezet 3 badkaners !r/oor logics rret ontbi j r betaalCe rircn toen eeu bedra6 tussen
de Í2,lO en de .f 3r50.

., Het Badhotê].,Groot Ktsqi tóda1 en Trier waren het duurst,
' ook hier be taaldê rilen Í3 , 5c) .
In o.nze ogen inogen dit trelache.lijke bedragen ziinrmaar
we moeten we1 in ogenscfrouw nenenrdat tlet SemiCde.lde iaar-
j.nkornen in deze tj."icl laag was.
Hêt ./>.lêÍ]kóónsto diner bêstelde l11en in Lret jlasteel van
^n+-,^r--^n ..^^? í1 2< hê,- .tir,rFêf ó .in het llad-ho Lel voor f3r50.ÀrrLwsrl,err !vvJ J t?.-)r!'-

De pensionprijs per dag variccrdc van Í3r= toL Jor=.
Het Rad-hote1, Centraa.l en Trier beschiktcn o-.rer de grootste
stal1ingen voor arrto t s mèt respectiewelijk 20r 15 en 1O
plaatsen en liften ltraren wól zeer zeldzaam,
Men vond ze allêen bi.i Zcj-.ler en fret Bad-hotel-.

. Deze twee hotcls hebben internationa1e bekendheid verrdorven .
In een vroeger nr. van Saernc hebben we a1 uitgebreid



over tre t Bad-hote1 gesch.rêven.
Dat ook Zeiler cen internationale bekendheiC genootrmag
bl-ijken uit een in 1930 in 3ret engels uitgcgeven prospectus
van Zeilcr, te I.Ie t cn:
,, llaarn and sr:rroundings " Wij citercn:
,, lltrere is ]]aarn?,?his is ttre first question t}'e foreigner

naturaliy asksrr+hen taking rrp ttris 1itt1e book.
Baarn is sítuatecl j-n thc centre of lio11e.nd and tkre population
is about BOOOrbr-rt in the sumncr i-s incrcased to about 14OOO,
without ca.1cuI3.ting tlrc strangers s te.ying in l.frc varj-ous
Hotels and Fensions.
Ttre pure and hcalthy a-lr is er:rba,1ned bl, t].c scent of trees
and flowersrin fe-ct the physicians aiways recominend Baarn
as being one of th.c healthiest p1aces in Flollandrr.

Hiernaast bcscfLilctc 'a..rn over ecn aanzienlijk-c hoeveelheid
pensions en gêncubileerde kamers. j- i.

Men kendc hier dric categorieën:
aJ Gemeubileerde karaers met volledig pcnsion.
tr) Gedeelte van gemeubileerde l.uizen zondor:pension.
c) Gemeubíleerde villars of truizen.

We telCen in deze gicls 46 adresserr onder ar2l onder b en
8 onder crzoó"at we voor 1929 uitkonen cp een totaal van
|f verhuuradre s s cn.
Voegen we hierbij de verhuuraclrc s s en, die waarsct.rl jnli jk
niet in de gi(ls voorkorienrdan $ogen wc rustÍg aarlnemen,
dat een zeer groot aalatal Eaarnaars geld vêrdienden aan
de toeristen en dat het wool velen een bela.ngï'ijke bron
van i-n-tr(ornêr] gewcêst rroet zijn.

Onder cle pcnsionhouclcrs(s Lcrs) zien rvc vcel bel<ende natnen.
llet zou te wer: voercn ze al1e.maal te nocmenrrnaar welen
zu11en zich narner: berinneren als.'Dê clames l{agemarr. r l{o 1t erink,
de Zoc te, Oo s ter'lrroek, 1'an Oo stveenr1de stendorp, Stree f'kerk,
tli linans cn=. -
Soinmige pensions trebben toepasselijke nar,ten, zoals t-.
l4on Repos rliension Geluk^rPension Zuldpunt riiustoordrVita
Nuova, It Dennenhoekje en lluize Naaldzicht.
Het aantal zitkamcrs en sel.rer s s"taat steeds aangcgeven.
Het grootste pension ',,ras c1e-t van Hagenan aan de Boschstraat
met 6 zitl<aners, 15 slaapka!:1ers en 30 bedden.
Ook trier zien we dat c1e neeste. pensions no6 nict ower
stror.rend water bcsch-ikkên, slechts op 1,1+ van Ce f B adressen,
wel- beschikken rio neesterr over electr:j.ci-teit.
-De pensionprijs per dag en pcr pcrsoon waricerde van
Í2'50' f5,50,
De huurprijs per naanC voor
pension lag tussêll de f6Or=
Opvallend is tevens, dat het
doorlopend wcrd ";ertruurcl, nl

gemeubilccrde kaÍ:lers zonder
en dc JÊ 150, =.
mcrcndccl val Cc pcnsions
in 46 wan de- 77 gevallen.

Jaail Kma( .. .ier.
Bronnen:'./.V.ï,g1-Crsen 1927 t./m 1932.
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HET LoGEMENT GRoENE\,ELD 18Bl; 1892

De geschieclcnis voor 1881 van deze, sinds de 17e eeuw a1
bestaanderherberg is een e.antal jareri geledcn a1 beschreven
in een foldertje wan de tavêcrncrt Huis Groeneveld in
de Hotelrea'ue.
In 1883 verhuisde het ectrtpaar l,rrilmans -HarÍxs ríet hun wijf
dochtertjes wan Àrnsterdam naar Eaarn.
De hcer l{il rnans had vee I l a.st wan hcofrJpijn cn op aa-nraden
van de huisdokbcr €iing het gezj-n buiten wonen,
De hëer trdilr.rans werd pachter troteltroudcr van flet logenent
Groenveld gelegen aan de weg naar Eemncs en /.nsterdam.
Het vas ccn vrij groot bedri.jf .
Het bestond Lrit het hotel zelf,een feestzaal en een stal .

'. Aan de overkant van de weg was een ,, overtuinrr .
Deze tuin betroorde tot Lret park van het truis ook we1
I(asteêl Groenevelrl genaamd.
Voor de bezoekers was er een kinderspeeltuin, een koepel
en een marziektent.
Er werden geregeld concerten gegeven ook op zondaglliddag.
Dit was aanleidi-ng voor een doairree uit Eennes om in zljn
preek zijn afkeuring over een dergeJ.ijk zondig gebeuren
uit te spreken.
Met mooi weer konden de gasten heerlijk in de tuin zitten.
De kelners liepen ovêr de wegrwaar nog niet zoveel verkêer
r^ras a1s nurmet clienbladen vol glazen lirnonade rlcop;es th.ee
en koffie en allêrlei lekkernijen naar de overtuin.
Er kl''amefl in cle zomermaanderr gercgeld gasteq veelal met

i-kinderen logerenrdcze korlden fijn spelcn irt de speeltuin
dikwijls ook met dê jongste meisjes Wilmans.
Deze laatstcn gingen ncr rijtuig naar sctrool,naar het
Instituut Erica in Eaarn,later werd hct op aanraden van
een van de gasten gezondel: ijevonden a1s ze gingen lopen.
A l e hei êên str.rnrê l,iintcr ]araS wer(l Cr ,-n<n1rr:rtct ^.ht.1^in het park, achtcr laet Kasteel- was er ee: n rrlioek en zopietr
ïÍaar slemp en chocomell-, wercl geschorrken.
De leden van i j sc lubrrGro enevel drr kr,ramen daar vaak ri jden.
Uít de vijvcrs werden stukken ijs gehakt om j-n de ijskelder
te worden opgcboa'gen, s I zomers werd het ijs gebruikt ln het
re s taurant 

"De j-jsl(elder isrthans gehecl gercs taureerd'in hct park
te be z i cht j-gcn .
Het is ve1 interessant om enkele \.oorbeclden te peven van
wat er voor dc ga.stcn irl hcr restaurant llcrd klaárgemaakt.
Hier volgen enkele melau I s zoals die r^roordeli jk uit een
boekje wan tret hotel zijn overgenol;lcn!

14 Juillet 188f
Potage. à -a rie ine
Canapés dtAnctrois
de 1a saline

Carottes
pommes de terre nature1
Andouillettes cle Veau

2l Áo0t 188f
Potage de Veau
Croquettes
Filet c1e llocuf

Ha ni.ntq nri nccSSc
Vo1 au vent drEscaloppes

cle vea.u
SalaCe de SaumonPourpier

pommes de tcrre à
Lanque de Veau

Sauce c i tron
Pouding írrincessê
Fruit s
Dessert

1a ductresse à 1a l.ialyonnaise
Gateau;;ri11e f eui-_L 1e s
Glace au Café

Withelmine Frui t s
DesserL



A11es in het fr'ans, en waarscl:ri jnli jk konden de gasten uit
de twee vleesectrotels kiezen want het li.ikt andcrs we1
vee]. v1eês.
De kinderen tradCen daar een trcerlijke jr.ugcr.rrnaar rroor de
ouders werC het betreren yan:. zo In .qroot bedrijf Le zwaan:.
De Ïreer lJilnans koctrt in 1892 cle vil1a Anna gelegen aan
de Ana1ialaan te Baarn.
Het echtpaar ging een pension houden en kreêg een agentschap
in wijnen van de firma l4áfrl.cr Bessen te l,rnsterdarí.
Dê 1i ê í-r'to rrnnr hêi- n.i"L Ítf.róhêarê t.i .i q .l-l-.i iÀ .r^ht ^rr^ntrr urttu 6uuf swsrr.
Veel wandelingen zijn er later clan ook gemaakt, l^raarna in
tre t restaurant wêrd uitgerust.
Door de twee jongste dochters zijn er planten e]:1 insecten
verzamelCrdeze sijn nu bij het rRi jks Instituut voor Natuur-
beheer om bcsctrreven te worclen.
Na 1892 is het logernent vê::scheidene malen van hctelhouder
gewí s se1C.
Het is teen hotcl neerrl]laar een Crui< bezocht restaurant.

PENSION WILI.4ÁNS AMALIÀLAAN 4 189 2. 1944

k\ 1892 kocht de treerlJilmans van de heer i,Il11em Hulsteede,
Directeur van cle wcrzekerings maatsctrappij rr Algemene
Nederlanden rr te Àmsterdamrten overstaan I'an notar'is
T.ll.Oldenboom te .lr.ms t erdair verleclenrde rr vi11a Anna rr met
erf en tuin woor dc sorq van f 1)JOO.= groot 14 aren en 86
cêntiaren gelegen te Baarn G /4 sectie Tl nr. JIB).
De heer Hulstcedc trad dcze vi11a gicl<ocht op een openbare
veiling in gebouv Frascati in de Nes in .Ànsterdamrvia de
treer J.C.Schogt makelaar te Àmsterdaiïr.
Dcze laatstc 6af zj jrr rncder+crk,-r cle l.eur Cruijíf eveneens
makelaar tc ÀnsterCan opdrachb op dc avond va.n die veiling
een bod op de vi1la tc docn.
Hc r -i- s wê1 intcrcssrn t on ocn Í"edccIt(, van Llc toenderti jd
gebczigde taal in de oPgestcJ-cle akte van vea'koop en koop
letterlijk ower tc ner:rcn uit ecn officiecl ge tror-rr.r afschrift
door notaris Oldenbcort voor c1e 1']cer i{ilmans genaakt.

rrOp dcn Vi j f en lrrintigsf ( 11 r'-pr Ll Ces jaars achttien
tronderd zer.,i.. eÍr ta-ciltig, des a.rcncls te half tien ure

heb j-k ilendrik Frcdcrik Joilannes Straatnanrnotaris tc
Amsterdanbijgestaan ne b Jaccbus Gerfrard llieckerrkantoor-
bediende, en Lanbertus Stom, t ir:rmernan, be idên wonende te
AmaterCam als ge i.uigen.
Ten verzoek en in t ê genwo ordighe id van
Den heer linthonic van der lleldenrnake.laa"r vronerrde te Baarn
j-n hoedanigheid als blijkens ondcrfranCsche akte ]/an la-st-
gewing te Utrecht getekend, er]z. errz. rten dcze gevolirnachtigd
door Mejuffroul'r Alida I'laria Oudentroven zonder bcroeprveduwe
van de heer lviartcn Rongerwoncnde te Utrecbt enz errz.
Mj-j trewonden in het verkooplokaa1 tr Frascati rr te .4i.ms t erdam
aan dên Ne's.
Teneinde ingewolge de Caaraan bijgêdruktL. biljctten en in de
nieuwspapieren gedanc aenKorldigingen e in openba-re wei-1ing
te brengen B

Nommer l
Een zomer en winterverblijf rne t serrerl+arandarba1consrerf
benevens tuJ-n, genaan,l r! r/i11a Ànna rt, staandc en gelegen G J4
bij het ka.daster der gcneente Raarn bekcncl ondcr sêctie E
nommer drie duizend zeven honderd drie en tachtíg / 3783 / 

"en a1s groot weertíen aren, zcsentachtig centiaren enz .



Baten ên Las t en.
De perccelen nommers 1 cn 2 zijn onvê rtruurC.
De voormelcle perceelen zijn, ingevolgc ver'klaring van den
requirant aan wijlen genoernde treer l,larten itorrge j-n eigendom
opgekomen blijkens akte van verkoop en koop, Cen een en
trarj.rrti-gsten Januari achtti-en hondcrd taohtig, te ovcrstaan
van clen no taris l-:anië1 -ven Di jk te hmsterCam verleden, en
den vijfde Febrlrari d;:arairn wolg--ndc ten trypo the ekkant ore
te Ànsterdarir overgesclarevcn in deeJ- 222rrronner 8!;en blijkens
akte van vcrkoop en kcop den tweeden Octobcr achttien
Lronderd drie en tachtig, tcn owerstlan van derl te Soest
resicleercnden Notaris Sebastiaan Cambier van Nooten"te Daarn
vcrlcden cn dcn ticndcn Octobcr daara"-n vol8onclc ten
hypo the ekkont o rê te Anersfoort overgeschrcven in deel 251
nommcr 64 enz . tl
Tot zover een geciee-ï-te wan cle aktc van veiling.
wíe in 1880 cle groníl crn dc heer l4arten Rongc tc Eaarn
verkoctrt wordt niet verncld.
Pèrcee1 nr-'l l,ra s de vi11á. Ánna of deze er in 188O a.l was
of pas later in 1883 is gel.>ouwd valt uj-t de 6egevens niet
op te maken, evenrnin is bekênd waar de na,an Ànna vandaan kont.
Mevroulr Rongc heette ll,lida Maria en het echtpaar had geen
kinde re n .
Perceel nr 2 Í.s hoogstwaarschijnlijk hc-t klcine huisje
geweest,waarin een posbbode Lrccft gewoond,
Dif hrrjeia -ic t.i-n à1< hê?,rnt -^rrr,,jl-+brJrLlr L Éjsur qr^1.

Er was nog een rcst van een aanrecht en êen provisiekast
aanwezj-9rír' 196A is hct írfgebroken en vervangen door een
Sarage.
In 1883 kocl. t de Lreer ilonge van dc naanlooze vennootschap
rr Baarnsche 5oulrterrêin I4c.atsctrappij " gcvestiétd te .A.msteÍrdam
opgericht bij akte 6 Oktober i882 ten overstaan van den
notaris J.C.G.IJo1lonus io À:nsterdam verleclenrtt Bcn strook
grond ter inhoudsgrootte van drie aren en vier en negentig
centiaren gelegen onCer c1e gcneerrte l-laarn noraneÍ 3255
zoals op tret terreirI is afgebakcncl rr.
De genoemdc wennootschap had c1c grond gekocht op 14 December
1882 en clit wcrd geregistrcercl tc limersfoort op 28 December
1882 in cleel 245 nr lO4,wan wic- wcrd gekoclet is niet wermeld.

Tn het kort sa-rrengevat 3De heer r,J.liu1steec:€ j r,rnior kocht in
1887 de vi11a linna met erf cn tuin Állralialaan G 74 nr 3783
groot 14 arcn cn 86 centiarenrvoor ecn beCrag v:.n f18226r=
en betaalc1e aarr rechten rÀ'e gens verkoop Í893 

" 
20,vcor 38

opcenten Í33) rl+2, in totaal í1232r62.
In Maart 1892 koopt de freer: L.Wilmans van c1e heer Hulstêede
de getrele bezitting voor een bedrag va-n JlJ5OOr= en
betaal t aan rec} ten Í978r75.
In Mêi van datzelfde jaar vcrhuist C-c farni1ie liilmans van-
het logemcnt Groenevelcl naar vil1a Ànna aan dc Antalialaan.
De vj-lla lf,cstond uit een hoofdgebouw met aan dc achterzijde
a1s aanbouw cen gedeelte bcstaanilc rrit een kerrkcnreen
bijkeukcnrêei1 vcricngsiuk vnn clc L:lnd en tr'retr klmers.
Er wns ecn deur aan .1.1 r-rnrz.i irrn nr ^-n Ccrr opzij vAn
'het hui,s.
In die ti j<l was er nog gccn .,,rater1e iding, r,'c 1 twee pompen,
geen rj-olering !1aar r^re1 twee puttcn opzij van het truj-s.
De closetten Lradden geen waterspoeling en waren op de
tre erput t en aangês1oten"
Br was een buiten-closet voor: hct personeel dat later is
arÉEvrv^urr.

De veYl-icfltin63 was clcor llridclel van pctroleurnlampen enkaaïBeD..
In de keuker.r was een groot fornuis gestookt riet turfr later
gebeurde dat rne t eierkolen.
Oók .tnêr.l ê1^ ]]êkó.)kt or', notrol êlrmstêï I êï, -



Hct schoonhoudcn van lr.npr.n cn sL^1lcn tvas ccn hccl prccics
werk.
In de zitkamers wíls eií,legarrh.eid voor hct stoken van kaclrels.
De Àinalíalar].t1 z€\Íl erwel heel anders uit dàn nu.
Er t^tarcn gccn iro I t oirs, cr s ron(lcn gï ot( bcr.lcrl en er was
ê-rel o^aF 'rr r] i^1a+ih ^ccrJU 6s rf\r, urlra;o

L .+ ..^!-.,-ên ,i,.]l haf onhr rrrr r lri lï-ne 
^.\ ^..n 

.a'^h.l\ 'r ' Pr'' l

na mot d, trnin uit .rmstcrCa;-,t Lc zi jrr LCkot;lónehc t huis
r,^^f1ri i 1i th

Mcvrouw lJilsens ricp;rt l,'i-Ln.ins \,'rrr ben je ?ttrrÍaarop ecn
v.,^rh; ir-.n]-êr ir znnlzf TT iaf < r rnrrrnrrr.r?rr ii iL. l:.h mi. -.. ..-.. ...- Jn
h"ie n-i.a l- 1in/J,,n -^ '.' 

I- -^- i. ra 7 tlr vaffu(rrrurrrrrr !9 uu\'1, - rre6 r-<'rs I,

,, J'r nl jn iuanrr , dic kwarn teraslottc ook terecht .
Er is la,ter verlichtlrtg nc.t gaslarltaarns gekor:len.
In d.. loop der ji..rcrr z j jn cr ne Luurl ijk v('ranCeringen aan
het huis aangebracht zowel van buiten a1s van birr-nen.
8o r,re rcl í^ 19 1l het schulnc dak '\,'an de serre aan de voor-
kant vcrvrnt.rtt rióor êcn plati .1nl( mct ccn b3l con.
De c1rle kleine ba,lcorrs wca.den verÍ'ijderd.
In 1q57 wcrí1 hêr ijz( rcn hck ran d. strraLkanL ;:ret d(.
oóhnli lzn l i il-.o h,in+^n rón /l^^r /l^ -'- -t vi I w'rrrrj! rr datrwLzaó!'

wc€iar JLrlcruallÊ:.

Dr zijn ook cl'}i€-c ral-(r) stickcn Croncl wan Cc tuin rchcer
het huis verkocht .
T)c ornnter-+ \r. 

'.Í,.1-rin,^ 
i q ..noêF,rrnl" r ;- ta\Á^ 1^Á1LrrÉr 'J.-arr.l\ur r:vv-rTur

.ah êê nn ha l ?rri.! . ^ L- --(j-WCSLLII trc LCdcn Knnt .
Hierdoor ls de oorsprorrl(elijke stijl van het huis helaas
verloren gc6aa1l,maaa. het huis ís hiercloor ve1 beter
ber+oonbaar gcvordcn.

* 'i in tll{nr ilr lr.rnql,rif inr^nLJN ir,:ir lir v:rr rJ.Je
waterleiCin€j, elcctriciteit en riolering tot stand gekomen.
Á1 i n lB )2 kwri;lcn c r" i) nsiongns [.-n.
Er warcn nog L.cc n vcrzorglnCSl. l'rts en bejaarclenhuizen.
-ljl.rn I.,..n-1 ni,, ih .r- .r. -i^cn^nc^a.I rouLc.
Ui b rle s trri lcwrmon J..n -ck \.,,.J das i rn onr ocn naar hickcn
in hnl r.!'<liró -ij j-1n l^1ï ï.. i1F^hF.,n
Orr.lêr^.- êí-hl-.-rr-êyr cn dailteS clie leet zich veroorloven konden
'r^a^1*r.- in .,. tr^t-n ! af arn r,, n<iarf utjcc-rLLir I u \.rr ---.trwcar zc soms Jaren-
l ang -trl eYeír .
Dr wlren in -lnrrn v, c-L l:l e :n( en Cro I c pcnsions r^raíirvan

or^^1 ..,'+-l ? i in '/^ -/11-r^nê,1
In de buurt van de .llrilalialaral] àlleerr a1 penslon Hageman

cn pcns-Lon -eul,-cnhorsr- in r'c lri s Hcn(lrik1i.a-nrLe ide
-: 4à ^ a-^_.n^r-^. +^ *^r. ar ^- "^À^.,.,^-LLJtt.L r"" l-,!r..LLr
nh /ló nl ír:-+.r \:-n ionÊinn T) r r r k . . r c . r ' .1 C /.i:rl: l ial trn SLaan

'rn hct bckcn(lc hot"Ir f , ut'\ 9 r rr rru L lrr uuurr v.
Zeller zit nu Cc N,C.R.ir..
Fênsion lillmans hicld op a1s pcnsion ín 1944 en r{ordt nu
bewoond .Joor nakomclingen vara de faiaiiie I'/i1mans.
ln hct hui:' vrn h.t,loor rn..j "5.Stc( nstr^- ,lcí.:re-.ren pension
woont m] egn a'rr s -
In 1BO2 sl,r'irii- rirL-J'r v..J.r c( n i( l..in- oF hct zi.rj 1-riestcn tclcgen

ornfa n-, h, I nn,r l-',^qrón -ê1. ^ - r'^'L. dq.n líi'11( vijn ne L nu1s.
Het r+a, s e1k jaar weer ef\Íachten of het f.anta1 gastcrr mee
zou valiên of ni-t.
r wari.n uol r ens zgn.ti itf i j;nakcrs "rh.zock"ns /io bij

cen ccrst( kclln j snakind cIi.'. p.c1í'ht i ei .rondcn ;'iraar dan
later niets mee:r van zich lictcn horen.
Met gasten clic jarenlar}g terug kwamen ontstonden I,,/e 1
1,ri ^n.lê^h^nc!\.n-l^n - lc 1a.- l_ ._^-vr r!'r1u5uji( Pruqffrr1 rr, rlJcrrvL r.
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Het bedrijvcrl van een penslon was in die tijd waar a1 de
moderne voorzieningen van tegenwoordig ontbraken êen
zwaÏ'e taake nen rrist echter niêt bêter of tlard 'r^/erken was
gewo on .
Er was we1 hulp voor hct sclroonhouden van het truisrvoor
tret doen van cle Í/as, en voor onderhorrd van de tr-rin.
Ook met deze hulpcn..ontstond.e e+. band clie dikwijls varr
c1e cne Èencra- t it' op c1e ehclêrc owèrging.
Zo heeft een uit Spakenbrrrg afkomstige tmlp,vrouw Hop, dc
farni I i .r vrl ,. i.r,.n /'l-hn l nên êr1 n. h-^r. haar COCtrte1^ cn
kleindóchter.
Ook de zoontjes knapten a11er1ei karwijtjes op, ênigàreLns
te vergelijken met de krarrtenbe zorgende jongens van nu.
Maar er was we1 óén groot verschil .
De jongens van nu sparen zelf voor een bromfiets of iets
andersrterwijl Ce jongens van toen hun 10ón meestal afdroegen
aan het huisgezin.
1/op l rran rli c. innoe.ns hebben door trard te werken bereikt
clat ze zelf eigenaar werden van een ins tallat iebedrj- j f.
Dat bleek in 196O toen voor de verbouwing van de kleine
helft van /"'ralia1aa"n 4 een aantal installateurs bij elkaar
kwamen om dc Í/erkz aar,rhe den tc bespreken.
De een had a1s jongen voor de familie Wilaans cle messen
dóê]^h^h .la snhnenon dên.r^1-sf cn ccn derdc had
in de tuin gcwerkt.

In de kleinc kant hebben \rarr 1892 af steeds familieleden
van de !{ilmans zelf gewoond,op een klcine onderbreking na.
In l4ei 1940 moesten de zusters Elisabeth en Wiltrelmina
Wilmans met lnej. Cfrr.van der I(ênp die bij hun in pension
was evacuerên naar? I{ui z en.
Gelukkig konderr zc v1:í j gaur^' weer naar huis temgkeren;'
ZeIf s .Je kippen clic ze hàCclen noetcn in]evea'cn kregen ze,
hoewel crg wernlatcrd, wcer terug.
Enkele narilen van gastenrdle jarerr achtcr elkaar in de kJ-ej-ne
kant en pensj-on zijn gcveestrzJ-jn: nej. H.Backer van .1899

tot en nret 1920 en mej. .A tsacker wan 1!O8 tot 1922.
Var. 1925 af wer,.'n c1c Camcs v.d. l(clnp hct hele j:ar en
pension t,ot 1<)29 en daarna me j. Chr.v.d.iierirp alf een tot
i-n 1944.
fn de erotc kent verden dikwijls garstên van trotel Zeller
ondergebra,cht.
Met het hotel was een afspraak genaakt dat a1s het hotel
vo1 was en er toch plotseli.ng aanvragen binnenkwanen de
gasten in pension l{í1r:lans terecfrt kondenrneestal voor
errke1 e dagen cn nachten.
Men nocnde dit de ,, overlooprr wan tret trotel.
Nog enkele namên van gaeten die in de grote kant hcbben
gelogeerd:de lteer N.Oldeboomrvoor kortere of 1e-ngere tijd
lfaí 1916 tot 1)2)rcle heer N.v.Doornik 1!24- 1928, cle heer
en mevr.J,D.F.v.d,Veen 1933-1936 cn daarna mcvrouw
van der Veen tot in 1940.
Eind 1940 vestigCe Dr.H.I'Ieybroek Jr. zich in de grote trelft
om daar zijn praktijk te gaan uitocfenen.
Hêt verhuren van dit rjeclceltc van l'le t huis r,ra s een grote
verlichting voor d:e zusters WLlmans.
Na het vertrek rran Dr.Íieybroek op 2 dec,1950 naar de Molere-
straatr'r^rerd clêze kant in tweeën wer}.uurd.
Huurders van Ce bovenwerdieping waren Ln 1951 de dames
Rerlingius iiet jen en Phaff Ketjen en van 5 oct.1956 tot
ltfO mevrouw J.Roë1I Sclr'oor1 .



In de benedenverdi eping trebbên gearoonds
treer en mevr. J.J.Bak ( nu vonendc in dc
treer en mevr. Grrlclen van septer.ber 1952
daarna de fanilie va"n Dalen en tenslotte
de . heer en mevrouw Hakvocrt.

tot in 1952 de
T êêqtr.ái \ .ló

tot Ln 1961 ,
fnf haoin !O7A

De treer 'l,rri1nans overleed in 191O.
Na het overlijclen van nevr.ouw llilmans ín 1922 zette de
dochter Elisabeth het pension voort,daardoor bleef het
huis a1s otlderlijk huis voor de zustcrs l{ilmans bestaan.
De oudste docl-rtcr Maria Suzanna heeft a1s hoofC van c1e

huisfrouding in wele gezinnerr de huisvrouw vervangen.
Zij i.s i-n 1944 veer teruggekccrd op d.c /rma1ialaan.
De drie Jongste dochtersrl{il1emina MariarHenriëtte en
..\lida Mari-a zi jn, na op het Instituut Erica in Daarn op
sctrool te zijn geweest rnaar de normaa]-school in Amersfoort
Segaan en onderwijzeres gêworden.
De oudste van Cit drietal ,Willeminartreeft jarcnlang 1n
gezinnen als gouvernante les gegeven aan kincleren die om
de een of anderc reden niet naar school konden of mochten.
Ook zij is na het beëindigen van traar werkkring ïrecr in
fret ouder1ijk huas komen wonên.
Henritrtte is op 28 ,jarige lceftijd overlcden.
De jongste doclater.I-ida heeft van 1898 tot in begin 19O1
enkele wckeïr of rnaandcn les gL'gcven op eerr sctlool in de
Lage Vurrsche,j.n Soest en op de Oosterschool in Saarn.
In 19Ol is zij getrouwd met clc heer G.de FruyErleraar aan
de O.Il. S. tc Lmstcrdam.
Hij was wedur"'naar cn l:ad een dochtertjc van twee jaar.
NapenSionerín8vandcheerG.deDruynín19348in8en
zij in Den Haag Ír'orren.
Zij kregen tvee kinderenreen jongen en een mei-s je.
Ín 1942 moesten zc t^/egens ooÍ'lógsgewelcl evacueren.
Door toedoen van haar zrrstel's kwamen zij in Baarn.
Zij hebben op c1rj,e plaatsen in Baarn ondrerdak gckTegen en
zijn tenslctte in pensicn Steenstra in de Nieuwstraat
komcn wonen, rn'aar zrj meer dan 15 jaar liefderijk verzorgd
zijn door mej . E. Steens tra.
Elisabeth overleed in lgl+It.
Mej.v.d.Kenp dic sinds 1925 bij Lraar en pension was vertrok
in datzelfde jaar.
In '1951 ovcrlecíl iriari a l,.ri1nans.
Haar zuster I'tri11emina trleef toen a11een achterrmaar zij had
veel contact met oudleerlingien c.n haar zrrster en zwaget
wooncien, zoals gezegclrvlak bij in pensi-on Stcenstra.
An 1960 owcrlcccl dc heer de Fruyn en twee wêken later
ncj. LI.I'l.lJilnansr z j- j hacl haar lruis gclcgateer(i aan baar
neef G.d.Druyn jr, journalist in Dcn HaaE en hea-r nicht
mej. I,/.1,{.de Uruynrbiologe werbonden aan het Nederlands
Kankerinstituut in r^,.nsterdani.
Het huj's rrer(l mr defini-tief gedeeld in een kleine kant nr 4a
en cen gro tc kant nr 4 , ool<- t.lc tuin werd gcspl-itst en dit
a11es werd vastgeie6Jd in het l(adaster te l:rnersfoort.
Mej.de Bruyn noest ccrst een flat in cle wrije sektor kopen
in de llosstraat r,/aa..r zij octobêr 1960 in trok.
Nadat zij dc f1at aan een inwoner van liaarn hacl verkocb.t
verhuisde zij in juli 1961 naar Àmalialaan 4a r^/aar ze nog
Irioont.
Mevrour.t dc Sruyn-I{ilmans is begin i!64 ook weer in het
oudcrlijk huis tcrug{jckcerd en (l.ar in lc}65 ovcrleCen.
In 1970 kwam clc gfote kant 1ce6 en in Maart verhuisde het
echtpaar de liruyn-Fla-verkanp llegermarrn venuit Den Haag naar

^malialaan 
4rwrnr zc nu nog woncn.

Nog steeds kollen er nakonelingcn van ncvr.Ce Sruyn-Wilmans
naar Ànalialaan 4 en l+a op bezoekrraoge clat nod lang zo
trlijven.
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fn de oude Y.V.V.gidsen wan Baarn en onstrekenrdie jaar-
lijks werden uitgegeven, treff,en we natuurlijk ook Ce
nodi-ge l.randelingen en tochtjes per fiets cf rijtuig aan.
Hêt leek ons interessant enkele l*andelingen uit deze tijd
hieronder nog eens weer tc gevenrorndat ze ons een goed
beeld geven van tret toenmaligê uiterlijk van ons dorp.
'We beginnen inet een í/ande1ing naar de buitenplaats
Groeneveld, zoa.1.s die voorkont in het boek ,rlÍandelingen
door Neder1andrrdoor J . Craancii jk uJ-tgege'.ren in 1887 te
Haarl er;1 .

Van de Drink te Baarn gaan v/e langs het fraaie Lor.rmeroord,
met zijn rijkê schat van bloemen en uj.theemse gevassen
en zijn grote plantenkassen, de Eennesserstraatweg op.
Aan die weg vínden rrre een aantal ,dee1s nieuwe, optrekj e s
en víllat sobenevens ene in 18J2 gebouwde rrrime en sierlijke
gemeente s choo l- .
Op enige afstandeaan dê overzijCe .ran uitgestrekte bouv/-
velden, zien wij de boomgroepen en buitenverblijven van
It AÍnaliapark en de moderne huizenreeks van NieuÍr-Baarn.
Ter regterzijde leidt de belommerCe Dalweg naar het dorp
t erug .
De brede wegrdie uij volgerletreeft in Ce zorner blijkbaar
van de droogte te lijden"
Dor is het gras en schraa-l zijn de berkjes erlangs,
Toclr ontbreekt het niet aan cfe lust, er landhurze:j i:.,

boul.ren en plantsoenen aan te leggenrterwijl dan ook dè
ui-tgestrekte bossen aan onze linkertiand }aêr +^hóh 'r'r-
met de ti jC het hout er' !Íe1 wassen w1l .
Meer dan één rijpad leidt die bossen binnenrwaar wij op
een hoogte een koepel of beiwedère opnerken.
Rechts is het terrej-n n]eestal open en tret uitzicht ruim
op de grotendeels ontgonnenrInaar l,'rat sctrf'ale fleidegronden.
Daar ligt de oude br-llrtschap Zandvoort.
Itreldra komen wê aan dc beuklaanrdíe naar de eerwaardl6e
boomrijke bu.itenplaats ïiustfroek woert, -een heeriijk
hoek j e or,r er te msten indei'daad ! 

"Een brede laan van kloehe beukeny tussen traktrout en akkers
en vriendelijke bospleintjesrwaar kinderen spelen op tret
mosren nieu1nre aangelegCe bu1tens op de Colvende heuvels
brengt ons op de l:"nsterdanse straatweg en weldra vertonen
àich de 6ee1 gepleisterde rlurên :/an fret logement Groeneveld.
Den belonmerd grasplein nret statig opgaanC tlorrt begroeide
verschaft de vandelaar een begeerlijke rustp1aatsntenzij
hij die liewer wj-1 kiezen in de smaakvol aangelegCe
overtuine onder cle ruirire waranda of bij de freldere
waterpartij.
Nlet ten onrechte geniet het uitstekerrd i-ngerichte en
gunstig gelegen trotel een druk bezoek van gezelschappen
en l oge ergas tcn.
It Voornaaríste aantrekkingspunt j-s echter het fraaie en
uitgestrel<te bos achter het deftige Lrerenhuisrdat é)p eni€:e
afstand '/an de straatweg aan het einde ener lange eikenlaan
is gebouwd.
De landstrêek heeft seCcrt enige jaren aan glans verloren
door de sloping -ran de aloude rldderhofstad Draakenburg ên
de daaraan grenzende buitenplaats Steevliêt.
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Varr het eerste is a1leên een der stalgebouwen van b.et
voor.pl ein, een bcerenr'Joning, over.
Het tweede is geheel verdwerren en in plaats van de p.lant-
soenen dier eenmaal aarlzienl-ijke lusthowen vlnden wij
thans '..rlakke r,re il and en.
Groeneveld is daardoor de laatste buitenplaats geworden.
Een brcde laan varr cil;-en, die aan de cne zijCc dc aanleg
hêêft tê,+Ên.)a/ê?- hêt l.r!-êrnêïrf èn 

^^11 
ílê 2nílêr^ zi i.lê

een grote,rnet boor:lgroepen versierde weide - de voorr,ralige
hêrtenkal;lp - leeeftr leldi; rccht op hêt huis aan en als
wj. j ons omrnrencien, datt zj.e:fl^ vi j haar aan Ce overkant van
de straatweg verlengd z1c-r uitstrekken aLs een índrul<-
wekkend bosgevelfrzower tret oog it Ce geheinzinnige
diepte kan doordringen.
Het hoofdsieraaC van dê aanleg is Ce grote vaterpartij,
l-angs rn'ier bochtige zoraen brede rrandelpaden,lange lanen
en étrote grasperken eikander afwj-sselen.
Nu en dan koËrt de actrtergevel van het truis over de heldere
wijver in rt gezichteeen eilanCje spiegelt zickr met
zi-jn donkergroen en zijn bruj"nen beuk in de blinl<ende
rraterkomeen aan het einde várn het bos geeft ecn bergje,
waar w6ór jar:en de wijnbouw mislllkterpiaar de eiken welig
tieren,een ruin uitzj"cht over de bouwland.en acfrter de
plaats en een blik over het grootse r,".aterr.rerk voor ons.
Het slingerend pad brengt ons ten laatste in een brede
laan van eikenraan de grens "/an het bosrdie zich straks
ombuigt en in de grote laan voor het truis uitkomt tegen-
over het puntrwaar r.rij onze genotvolle nrandeling door
de prachtige dreven van Groerreveld begonnen.
Gelijk zicLr laat werwactrten in eên landstreek ais deze,
is er keus tusseÍr rneer dan één wegrom naar Baarn terug
te keren.
Wie cle ti jd heef'r, orn clesnoods wat te dwalen en wie niet
opziet têgen zandpaden en heideveldenrkan d-e terugtocht
aannemen voorbij de in zrritscrse stijl gebouwde boe,rderij
llildenburg en voortsrdoor de uitgestrekte bossen onder
Groeneveld behorendc2lrl c1e :ichting van de straatweg
tussen Baarn en Hiiversun.
Hij heeft frj-er een goe<1e rustplaats j.n de uitspannj-ng
de ilo skara aan de fioge l/uursche 

"Vandaar kan hrj het Overbosch ingaan, warrzieer de lust
en de kractrt tot omzrvervingen tren: niet ontbreken.
De schat cer Eaaa'nse r^randelingen j-s niet spoedig uitgeput.
fs onze tijd ni-et onbeperktrclan is het weiligerrCe
Amsterdamse Siraat1^re6 te'r/o1gen.
Wij kunnen dien hor.iden totdat rrij de brug ower de diep
i-n de heuïelen in6esneden spoorbaan bereiken.
Hij woert ons langs nieurr aangelegde buitenverblijven,
langs dichte akkerlilaalsbossenrvan scl1elppaden doorsneden,
langs rijsporen en schapendriften en tret Iemnesserbergje
voorblj,en bjj Ce viacluct vinden wij Ce grindweg naar
I t station.
Berreden ons ratelt de Érein err h.aar' witte stoomwolken
mengen zictr iret tret glinstea'cnd groen rran het lage berk-
trout, d.at de hel l ir}gen ':cCck L .
De eerste vitriars -./an hei Anialiapark beginnên zich te
vertoneïI, a1s de lan8e rechte l,litte Laan ons pad heeft
gekruistren laet vriencreli- jke stations6ebouw van Baarn
ontvangt ons op zi;in Èerrasro;n er te rustenrof op zijn
perron, oFl door de trein oírneedogend te lrrorden vreggevoerd.
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Ons tweede tochtjc begi.nrlen we wee? op Ce Drinl4 bij het
Ïrote1 Centraal ,fret ouCstc hotel 1.-an -iaarnrrnaar reeds
1an6 getreel in inoderne stijl opAetr'okk€n.
lfi j slaan de i{oofCstraat ii,I ci1 s Laa:.} spoeclig aan cle To1
11^^'r .1ê -laáa."1<, n i ir., í .tê l-'ra'ên ..'r .1ê ::-- l ^- hahhan
frier een sch j-l derachi, ig gezicht op de uitgestrekte polders.
I,Ji i nanon hi i ría t.i iinks ir. c Kerkstraat en zien dan a1
aanstonds ter recllt.erzi-;de rle willa Eenwijkrwaar onze
bekende beeldhouver Prof" Stracké zíjn laatste levensjaren
ín bedri-jïige rust doorbracht 

"Spoedig konen wij i1u aan ecn k:'uispiut van verschillende
wegens de Brinlcstraat iinks met noderne winkels rde lietering-
straat ( rechts ),de la,rrdvoortweg ( :"echt voor ons ),de, / -. . \ / -. , \ .

^anpsrraat t 1l_nv,s L ce ve.j_(lSTraaT ( -Larl.t<s ,i neI naar
lomnerrijke ka"stanjes en eindelijk de Dalweg l:reir zijn
gewelf van beuken een haifduistere zuilêngang gelijkende.
Deze kcele weg j-ns1àande zien we a1 spoedig rechts het
fraaie Jongedane sins ti tuut l,Íiddenbosch ligten.De Dalweg
in zijrr buiging volgendrsteken we weldra de Demnesserweg
over en bereiken de lrlieuwstraat ríet l'aar wele ruinkels,
die zich tot aan hei trotel Ce La Promenade voortrijen.
Hj-er op dit kruispuntrlokt links Ce heerlj.jke Prins
Hêndrj-klaan ons boswaarts, doch wij wee!'staan ditmaal nog
aan Cie werleiding en nenerl c1e Amalialaanrwij zijn hier
zoals de naam reedsv- "..ra3.dt in het l:.i1a1íaparl< gekomen.
Tu.ssen vi11ars Coor brengt deze laan cns langs het moderne
hotel Zeiler naar fret Sta.t j-onspl e in, Cat door zijn prachtige
omgeving ieciereenedie <ie trein zoëven heeft werlaten,
wel een vorstelijke inclruk va:1 Baarn Eroet geven.
Hêt statj-on !s met wilcie rringerd als net draperiën begroeid
en heeft een vriendê1ijk voorkoneniop het Café-terras
boven het station treeft men een scfloon gezicllt op het
onlangs nieuw aan6eiegr're stationspleJ-n e11 op cle bosrijke
or:lgeving.
t\Talri i rlo ii êrlr2l ^'1 /rê nn1if iannq1: I ief aan *arrain

waar de b].oemententoonstellÍngen van ,, Tuinbouw rr of
,, Floral j-a It gehouden '.{orden enrs zomers c onc erter\rorCen
gêgeven.
Het grote bloenperk 'lidden op het stationsplein bevat
een schat van Florai s kinderen.
Ook het gazon van de ileeren-Socíëteit prijkt net vele
b1o emen .
De verschj-11-ende ontwer:ren en het olldeÏ.houd zijn het werk
van ie r,'erfraaiings vcreni gin6;
Het monurentale hek ;:let het ucorcl ,, -/.]na-L iapark" ge e f t
langs trdee zi jden toegang tot ]ret Dorp; door de .É.iaalialaanl
]-inks en de Koningsweg rechts.
tr{ij volgen echter de rails van de So e s terpaardentram en
bereiken dan de statige en bredeËilversullrse Straatvreg.
Hierrbij de vilia Saarnsteijnrkruizen zich verscb.ilJ.ende
wegen;wij leouden evenr^'el links genoerxde straatweg roet zj.jn
n1ajestuè.uze'eikenbolren cn berej.ken 1aïrgs trotse vil1aIs
langs Quatre-iiras de statíonsveg, clie ons spoedig weer op
de Brirrk brengt .

Gids voor Saarn cn or,lstreken 19 11.
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}49T PAI;-RD OiI ]ITJTUIG

De r:renscn v3i1 van(:a-46 - cn zcP.c r (;c .Jon6c rcn ondcr ons -
kurrnen he t zich gerrcor-] niet neer voo?ste11en, dat het verkeer
oÍ trent dc ccuwwiss,-l j ng no{l vri jwel uit-sl uitend lic r paard
.r"r rr^,oêrr nl n.1..i r ,_rna

Stel je vocÍ:eên l.]erelci zonder aur;ors...:ioe kon dat ?.
Het kon irccl doccl, lc,,nriro=;o5.i c1r'wu.rC tr1s ccn 6evaar op
de weg beschoirwd.
llrrrr"*monq i:nr .1rl,r'"ni. h,.-zr.'óo,' /!, ^rii,-ê l-lCtor-I:aniak Cie
hÍj pcrsoonliji,- Lon,lee.nLct door dc Laans LraaL tc ríjden
vanwêge het la1^/aai en ic sta-:rk.
ïln =ol |.q in lO | í^r I-nnr l-rn, ir-'^ó !.r'iF nti nq^c i^ Tlliih2

voor het eerst rrercr, ror]Cg3rcdcn in een hof-auto, "vroêgen
bezorgde zielen zich af of cl-at vei veraïrt1^rooïd }r'as.
De gegoecle ilaarnaars - cn ciat waren er heei wail in die

,^t- .^ ,; ^L ^^- ó^,ri ^. ,áLf,Ju - vc!Pr(1..
De trein vas CocLl vóor hc'd dagclijkse rLLjc nc.ar Àmstcrdane
de werks IaC.,maar v^or hê t pl ozicr m:.akíc jc e.igcnli jk
gecn gcbruik van ,rlrc l- spoor".
Er varcn zel f s ri.ilic ar,rs LcrCcimrcrs, dic pL.r reiswagcn de
tocht naar Eaarll ondernaÍllen; milie vefrikels rie ir gunrnibanden
ên .1ê .tz i . ^n. ",\'l:ánr',.tr .'.ïr 1 êr.'n rierircn O::t SchOkken
eïr stoLen f cge:1 bc gíra:r.
Ook c!c boerctrlJc r c i ltirg lrrJ :r.L jn eiCcn gc ri j :i)er tcntr^ragen
ol nnr s ií-(-s r"inrr :r1..rr +, n t.^n1.. nn hozn;fu Cn naar bruilo Ct
of begJrafenis.
Be1 alve ale Coktoa.eneclae vaali pea. coupeetje hun patiênterr
bezochten"maakte nel i1r.rrlc'.c 1rí t .1cs of ging r:ren irisiterijden:
s jiei(ri:re t ko( isier^ o:-l r'r. fl ('n j cr op le l-;oil.
Paard en kcuti. -ulcrrl;L.,, ji .ie 9,,x16.1 cvenr-l s r'lc iivreiknopen.
Er zat hee1 wat r1'cri. aarn ïest orn al1es 1n eoede worm te
fiorlden. I-Ie t Íragenparl: In-as -.,rce1soortig.
.Tn h:-rl ria ir-n^ : ^ - ^ ri r-l,i i.ll o bi ed^nCc lrn!:-rrcr -'1o+ L.n.
.:iê 

^nên 
nn rrich,. l"nn"/i, ó-l .'r;ani.o r'i^i-^r'i- ,l-i o inoone nie1-

nl aarnl ,..a ^i c. i'i i rn.-an rjn Lrr' .-lmhnno oinc an

de benen val} de inzit-Lenjcn llescheïr]ld wenden door een leren
^\,óa-tt"ou.r-r.i rn ,Ír.i i. i.. nlst ^llcen bekênd
a1s Cokterskoe Ls;, ;-.' ^l rolí jn rrel( als vjs.Ll..ïagcntje,

*^ r -.n/ q .,r\r,,.:,írrrnn zaf .'lt aIS ln eenÍrcrt 4I-i I

bonbonière rhet ótrri rl'-t -visítcl(aart jc-s ger'ceci in dê r:let,
glacé handsclaoe]iel} bedekte ir.and.
Natuurl lji< r,rcr' n el o,,k ..Í,or-r invcr ."rociê l l. nlclc d-os à dos,
do brcako ee JL ii<IrzoCezr;cl ,,lo Cogcr"rl-e[t tnooir dcGkar gcnoemd.
En voor kleinc kindcrcn r.rAS cr de oergezellige nandewagen,
h^êê+á l oó + ról:1.^r .1.\.r r1c:l .ol-ryo
-ll^1 iá a,^^-n'.1 ,1i., :,1 i--i .,n t-q.^ L,.rónq ri ir'lcnrl

in cle .,rcIe praclr I ig. Lanu;r " d i c trnarn Locrr nog ri jk was.
Dc erepjl'li;r Cirrc rliÍ.iC n1,r lrcI ri.j LuiÍT van lronin61in Emma.
Zij bezocTlt l-laarn <1ikr^ii j1s en op verríj afstc-ncl kon je aan
Ce rLtr.:ischc ;rn6 v.r!) .'í' ,.r:rrdon Jrorci.rrclaï; erkoní:rk11jk
bezoek in aantocLLt was .
Dan holden r,ri.j a1s ki.ncLefen naar het hek oin ontie mini-
révérénce uit te vLlclcnr ali e - ".1s ve tenninste werden
opgenerkt - rrÈi cen a11<lr1j.cfste koninklijke glirrrlach
r^rerC be 1o o1fd "
De gozetcn Lour;1eoisi. I'r,!r;'^i ls rt.'n ziolrdcsn onl<eI
vervo e rsprobl e err .
Maar hoe ve:í'pj a-atstcn ale iri-nCer bewoot'cleelclen zich ?.
Gecn nood,l.lac rn ï(..1C.r ..i"f .'1..1 k' sLaliLourlí rijcn in dic dagen.
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Daar raas l;nbrosirrs,Cie in zijn stal rliet a1lêen de gangbare
rijtuigen haCr staare maar ook een Jan Plezicrrzorn uitgêrekte
brike die erg in trclí r'ra s bi j fecst6;ange1's.
Het geval ïcrc: soits r:ict slj-n6ers versiercl cn nj L)t zelden
vas cr cen harnoniccspcl cr aê1n boorcl .
Ook toor kinderpartijtjês lcetlde die wagen :ich goed;met
verjaardagen gin{i hct naar dc Lagc './uursctre of naar de
Zwalur,renberg.
A1s de paardcn rustten verrraakte de kj-nclerschaar zich met
speiletjcs in de speeltuin of in het bos.
Er werd genoten wan kogelfiesjes en ( ni-et zclden zelf
neegebractlte ) tarrt.
Anbrosir]s I're, s ooi( de trotsc bezitter van een ar en nà6
trerinner i-1( ni j een winterse tocht cloor het Baarnse bos.
IIet 1e e.lí- ecn .:)ussisch sprookje r 6li jdcncl lanÉjs díe besnceuwde
paden in dic fraaic ar nrct Cie bepluimdc paarCen ervoor.
Zijn collega llenning bood weer cen andere attractj-e.
Men kon bij hen êen auttrentieke jachtwagen hurenrrnet aan
Ce actrterkant een rieten kokerrwaarin een jachtl. oorn hoorde
te steken.
Maar dic was cr tot spijt van ons, jeugCige passagiers,
niet neer bi-j.
Verrnoedelijk wilden tc-leel nenscn erop blazen en dat rnras
nisl bevordorlijk 1.s6a' de 1_andelijl{e rust.
Dn clan Vecrrilan I . Zi jn +-crrein laéj achter dc gro bê zaal
van fiotel I./eêlaars - latef Centraal - en cr was een ruiÍn
plein aan dc Erinkstraat waar van a11es op paardegebied
gebeurd.e.
Het r:rooiste vlarcrl echtc]] dc bokkc:wagens 1'an zoon VeernanB
een exact nagcbcurt'de landauet: en een victoria in zakformaat,
voortgetrokkcn cloor tr"'e e inposantc bokken.tt ltras dc droon van .r'col kindcren o!l1 een keertje daarin
te mogcn rijC-cnrr:]an:: dct Cc 1ri.I{ w:}s naar wcinigen bcschoren.
Dashorst clced a11es op e en Eerloec'rc1i jlíc rnanier.
Zi jn rsezit lag SuLstig,c''.\n.2. './131( bi j .1e pcnsions
I{i e cle rho lt en liagenan "Zoncrgasten wilden rveleens een ritje in de ontrek naken
en dan stelde }'i- j steeCs ccn aardig uit j e ../oor.
ii'jn stal ,.zcrsierd riet paarCehocfclen naast de brede deuren,
was alweer '/cor c1e jeugc'. ccr-r trekpleis'rcr.
Van cle Hoef - een tocpassclijkc naar:r - resideerde aan de
Àmalialaan.
Later zou hij owcrsch..,r{c1cn oJ} autors cn no6 is er een
garage gewestigc! op de o orsp:ronke 1ij ke p1ek.
Iten verzorgde êr ook volgcns ecn advertenti,e ,r::raandpaardenrl
rlisschien kwar'] dat 1,'e1 onCat hotel Zeiier zo vlak in de
buurt lagrrÍaar gastc]l sotas voor langc tijd wcrbleven.
Uit de broclture Baarn Tuinstacl puurc.cn we nog een annonce
van )e Jong, stallrorrtlcr-, Laanstraa [ .
Ecn lruisnu,':lrlcr- uas ('r .nic b bi.j ; icclcrccn kenc',È bli jkbaar
het adres.
I.relverrmeldde hij trots zljn tê1éfoonnr,rnnergSO.
lli j scfleen ook vorhuizin53en aan tc l]ciien.
Daa r,ías de firma wan der llc;rslsr trouwens ook bekend óm,
::raar de brocrs rcden wcl de6eli jlc r:rc I kocts cn paard
l(o was e{--n bekende figuur op de bok C,ie, a1s hij je te6en-
kwamrde zweep naar cle ::and van zijn hoge hoeC bractrt en
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olijk riep3 rr Dà neheerr dà mevrouwrdà broer, dà zusrr.
Het Bad-hote1 adverteerde iaet stalling voor L.quípages,
trotel tt liuis Groeneveld verneldde aL1êen rr stallingrook
per maand r'.
Er bestonden zeker nog we1 neer ondernemingen t:raar het
zou te ver voercn, die allcnaal uit tc pluizcn en te memorcren.
Uj-teindelj.jk moestcn ze aLA emae'L tret rzeld ruir.]en voor de
auto.
Maar de hoetsjes voor het station zouden tret nog lang
ui ttrouden .
Zelfs in de twintiger jaren .stonden ze daar' geduldig in
de rijide paarden vaak net de neus in de fraverzakrer: de
koetsiers samenklittênd of even 1íeg otn in de Blerhal een
versrrapea'ing actrterover tc s1aan.
Waít r^rachten kon lang duren en I t was bi j regert en guur
wínterweer naar eên koud bedri.if .

tt Is al1emaa1 verleden t j, jd.
Er ro11en geen vi.gilantes meer door ons dorp.
Van Leersurns wagenlnakeri-j en kostbaar lakbedrijf aan dê
BrirrJ< moesl overgaan rot spuiten van aufors;dc leoefsmid
ging op ander werk over;koetsier en palfrenier namen auto-
lessen a1s ze daar niet te oud voor wa1'en.
l4aar a1s er eens êen paarde - evenernent is in Eaarnrdan
roert zorrat de hele bevolking zictr.
Dat zagen we weer onlangs toen er een Middag van het Paard
ï'erd georganiseerd ddor de C entrunwinkel i ers .
De oude tijd hêrleefdêide nieu.we- een hele sliert autors -
moest even stilstaan !.

E. Witsenburg-Horsman
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OTTDHE T D K,I"ME R NT E Ir'I'J S

De tentoonstelling over Eenbrugge is alveer achter de rug.
ltre mogen we1 zeggen dat het een succes is geweest.
Z7OO bezoekers waarvan 15 groepen s choo lkincleren.
Á1le medcwerkcrs en een iecler die wat i-rr bruikleen gaf,
waaronder veel niet-letien trartelijk dank.

Met ingang van 6 septenber a.s. wordt Ce r+ekelijkse werk-
avondvorret naar de lzlaandagavond, de inaancla,gmo rge ri blijft.

Om a.l ons ma.tcriaal ,vooral la-ndkaarten cn grote fotorsr6oed
te kunnen opbergen hadclen we graag een ledcnkast,
zogeÍlàa&d.e tekeningenkast met de maten + j mtr breed en
Or 8O. mtr áiep en hoogte afhankelijk van-het aantal laden,
minimaàl 5.
I{ie kan orrs daaraan trelpenr liefst gratis of voor cen zacl,rt
prij á.j e .

Nieuïre aan1.rinsten o.a. 3

Van een Ztrster van Burgemeester van Reenen een map
knipsels en een zilweren troffeL waarmee de eerste
van Musis Sacrum wercl gelegd.

krant e -
steen

Van de autopionierc1ub een boek over oude autors geschreven
door dc hcer Dckker. oucl.-Daarnaar.

Jan w.d.Po1 bczorgcle ons eej1 straatnaamborci van de Oranje-
s traat

Thijmen de Ruig een boek over de me1khanc1e1.

In de eerstc lreek van Mei zijn 5 groepen van + 10 kinderen
veil het Griftlandcollege in Soest bij ons geuEest in trun
werkweek;dit \í.. s de vlerde keer clat wij híèraan rneewerkten.
Deze kinderen bezoekenrs-mop6ens cen aantal bedrijven en
werken dit t s-miclclags uit.
Het resultaat kan men dan vri_ j dagsmiddags bewonderen.
Dit jaar was tret erg goed geclaan.

lJat denl<t U van cen ruil:'u:i:iri.e k in ons blad ?.
Vecl van onzc l eden zijn ve rzamel aa1.s , vooral kaartenrprenten

r.i ih ih +-^1-

Voor diegenen die nlet naar ruilbeurzen qaan miêsctrien iets
om op dezc ma.nicr hun vcrzameling uit te brciden.
Stuurt U Ur,v vraag en aanbod aan de reclactie en in c1e eerst-
wolgende rr Baerne i za7 ïtet dan geplaatst worden.
Deze maanclen hebben we weer veel vragen van buitenaf gekregen
die wij zo goed mogelijk vi11en proberen te beantwoord.en.

De Oudheidkamer s1uj,t varr l juni tot 6 september.

Mocht U ons nodlg hebbenrcian graag een telefoontje naar
een van oÍrs.

Jo wan dên Drink-van Wijkvliet
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I,EDEDELINGEN

EXCURSIE LÀNGS DE EEi{

Tijdens de succrsvollc tentoonstelling rrDc 9em en Eembruggerr
( lc6en de IOOO l-rczoekers ) kwam bi j wclcn L:e wcns naar
voren om persoonlijk het een en ander in ogenschouv t3
nemela.
Niet jcdcreun vist echter vaar hij of zíj bepaal dc plekjes
of bocrderijen mocst zocken ,zoclat cle vraag om ecn g.eorgani-
secrde cxcursic vlak bij huis grouidc.
Het 1igt in de bedoeling zaterdag 18 september om 13.3O u,
vanaf de Brink te vertrekkenrper' fiets cn/of per auto.
Bij goed weer zullên velen de fiets verkÍezenrbij minder
goed weer zu11en er zeket: meer arltors van de pertij zijn.
Wè zu11en allereerst bij de oude Eembrug de plek bêkijken,
waar tlet Huís ter 9em 1-reeft gestaan.
Mogelijk kunnen we nog iets van de contouren in dc bodem
ontdekken, enkele maanden geledên was dit i.w.m. de hoge
r,rraterstand heel goed mogeli jk.
Langs het Zuidereind riJden ue dan naar een plekrrnaar in
de a-Cgelopen winter. eveneens cen prachtigc vijfhoek waar
te nemen was.Deze zou op ecn fortificatie kunnen duiden,
rnj-sschi-en zelfs nret het oude Grimmestein te maken hebben,
a1 trebben we daarover geen enkele zekertreid,
Í.anps el> h.)í.r.l,.ri ien rrDe B I oembcre'rr ên ttGT.imÍl,les Leinrt en de
s Leenowenl-rui s j cs, Iírngs rrh olkenbcrgrr cn rrNetclcnburgttrijden
wc dan naar hot gemaal Zelderfrvcrvolgens door de polder
De SIaagh langs KrachEwijk naar dê fraaic ouCe bocrderij
Hoogerhorst.De frier vonende familic w.d.Hengel ís zo
vriendelijk ons te ontvangenrzodat we het truis ook van
binnen kr-rnnen zr'en.
De op zictr reeds oude boerdêrij rnet fraai betegelde uanderr
-Ligt op cen pl ckrrÍacr een nog ouder huis moel hebben gesraan.
De gedempte slotgracht kunnên we dui,delijk volgen.
Van Hoogerhorst gaan we naar Coelhorst.
Of we hct knpellctje ook van binnen mo6.n bezichtigên is
nog niet z eker.
Er zouden uits I ui tend grawon z i jll 

"HeL kapê11etjc met int icrn kerkho-Cjc op ecn tc'rp is ec-l-rter
ook van buiten alletzins de moeitc waard om er even te
veTtoeveI}.
Vervolgens goat hct richting Ámers Foont naar de ovcrzijde
van de Eem.
Langs dc oudc insteckhaven rijden w( naar het oude kapelletje
van Isselt.
Om di.t te bezichtigen moeten wê door' de wconkamer van de
famil ie van Dí jk ( dr.., s r,ro.'r..n vcgen) .
De kapel is nanelijk aan tret woontlrris vas t gebouwd, e igenl i;ik
aídersom.
Langs dc I(leine en Grote Me1Ín gaat het tenslotte wederom
ricLrting Daarn.
Diegenen ciic ppr auto wensen te gaan resp, wi11en meerijden
gelleven contact op te nemen met onzê secrctarisrde heer
B.Braat, graag vó6r dc 11c september.
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DE PRACHTTG9 MIDDELEEITÍr'ÏSE DORPSKERKEN VllN NOORD-NEDDRLAND

Een vertlaal ríct Ciara van Hans Bronktrorst op Condc-rdag
14 oktober om 20.OO u. in hêt Nicolaasgcbouw.

W.e reizen helemaal naar Frankrijk on gothisctle katb.edralen
te . zien.
Maar wie kent de practrtige micldeleeuvse kcrkerr van ons
êigen landrals de gave dertiendc eeuwsc dorpskea-kjes van
Groníngen en Frj-eslarld ?..
Hans Bronkfrorst heeft mêt zijn wror-rw heel rlra t tochtjes

. gemaakt dobr onze noordelijke provj-ncies om die juwelen
van romano -go thi s che architectuur op te sporen.
In de Historiscfre Krj-rrg Baerne rlri t hij claarover vertellen
en diars laten zien:de pure middeleeuwse bouwkdnst van het
kerkje wan tret Frieze Hantrxnhuiz en, cie aangrijpcnde frescors
van het GroningÊe Lopperslxnrde realistisctre sculptrlur van
de koorbanken van Dolsward en het laat-gottrisctre priester-
graf van Huizinge.Daar komt nog bij dat díe kerkcn meestal
prachtj-g in Lret landschap liggen3 de zaCeldaktoÍens zijn
van ver te tlefkennen in het sroene vlakke land onder de
rdolken]'uchten.
Een rustig deel van Neder]-and met vriendê1i.jk'i nret.tsen
die niet zorn haast hebben als de bewoners van de randstad-
Op het noordererf, zoals dit deel wan ons land wêl r^/ordt
genoemd" is vee-l te beleven.
Men is er zuíníg gcwccst op ons oudc culturcl c er.egoed,
op de kleine maar kostbare monumenten van onzc christelijke
beschaving.
Veel va-n die uni-eke dorpskerken zijn de laatstc jaren heel
mooi gerestaureerdenaar belangrijk is vooral dat ze rrog
volop 1even,
I,/ant iedere zondag stromen de dorpelingen toe oÍr naar tret
Woord te lrristerenrzoals hun voorvadert-- .l^r in
eeuwen de den.
Zo zi-jn die kerkcn niet allcen fraaie kuns tÍrerken, maar tegê-
lijk hedendaagse gctuigerr van een levend geloof.:
Kijken naar die.kerkjes betek!.nt dat er ecn nieu e wereld
voor j è open étaat .
Dat er dicht bij zoiets te ervaren is.

MUIDERSERG- C ONFDRDNTIE

6 en 7 aug'ustus on 10.lO uur in cle ;li jver te lvluiderber6.
SPRDKERS

, - ..,P'rof .Er, trI..P.B1ok; De tristo.rische err geo6rafi-sche situatie
van Liudgers geboortestreek NII:DÀRLAKE .

Doz.Dr. P.DinzelbacfrerB. Bcel<cn ,en geestelijke vorm1ng in

Dr. G.l(ie s e i 3

T i !rÁoêrê Àà oón

Handgeschreven historiê van Liudgers
tijd.

Drs. I-I.Halbertsl:ras Het heidendom vaIr de !-riezen waar
Liudger meo te stellen haC..

Prof.Dr. G.Quispel:Liudger a1s r'eligieuse flguur.
en anderen mccr.

Voor 15 ju1i. zenden aan: Oud-Muiderberg v.Ostadelaan 15
1399 E{ Muiderberg (tet. Oz94z-1578 )jlOr= per .da€rf45r= voor. twee dagen en ;Ê1Or= per 1ezing.
Schrifte1j'jk opgeven. Gi].o 26489C^7 of
Bankrekenine 3l+.31,21.255 t.n.v. oud-Muiderberg.
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PROGRI,MMÀ

Zaterdag
1 1 sept.

Zaterdag
'lB sept.

Donde rdag
14 Oct.
20 uur

Do nde rdag
18 nov"
2O uur

D cnde rdag
2 dec.

Dagexcursie naar Ilardcrwi jk.
He t ligt in de becloeling om .1O.15 u. van de Brink
in Daarn t+ vcrtrckken, pcr aurornaar Hardcrwijkt
\'raar r,Ji- j oln 11 Lr. door de koster zullen worden
rondgcl cid in cle onlan{ls gcres bourccrdc grote kerk.
Nadien kunnen we op oigen gclegerrhcid lunctren tot
on 11.15 u. de Zeerccrw. Heer Pastoor Marsrvoor-
zttt.er wan de Oudhêidkundige. Vereniging He rdere'wicfr,
ons op een wandeling langs diwerse bezienswaardig-
heden za1 voeren.
Om 15 u. is er ge1egenheiC in tret Velrrws trtuseum
voor Oudheden een kopje koffie (voor eigen rekening
Í.1 .30 per kopje) te genieten, tenslotte kunnen rÍc
dan onder deskundige leicli.ng dit museun bekijken.
I.V.M. het verclelen over de beschikbare autors
i-s wooropgave van belang, zie onderstaande strook.
Entrées en rondleidingskosten à Í3r= per persoon
'rnrorden voor onze leden door de penningmeester
be t aalcl .
Niet-1eden zijn eveneens van Lrarte welkoËt, uit eraad
wcl têgcn be Laling \tarr j3.=.
Middag-excursie langs de Eem. Vertrck 13.30 u. van
cle Srink.Zie voor bi j z on.lerheclên publikatíe in
di t b1ac1 .
Lezing met diars over de prachtige inidde1eêuwse
dorpskerken van No o rC-Nc cler1anC Coor ons eigen
lidrde heer H. Bronkl'Lors t .
Sijzonderheden hierover vindt U in de publikatie
c Lders in dib nummcr.
Overboclig te zeggen na de boêiende 1ezing door de
hr.Bronkhorst verledcn jaa-r rrln hct voetspoor van
Vincent van Goghrr, dat ve wcclerom een interessante
avonC tegemoel kunncn zj en.
Dia-avond van C.v.cl .Steêg. Na lange tijd weclerom
een avond met diats van oud Daarnrditmaal door ons
1id, c',e heer C.v.c1 .Steeg.
Deze bezj:l een enorme collectie diars en }líj zal
daaruit een selectj.e maken van Eaarn en omstreken.
Wie de dia's van cle hecr ï.C.Steeg zag r\a ónze
jearvergadcring in l98OrzaI zeker wan de partij
wi11en zijn.
Om 20. OO uur Vergulc'ravoncl j e oDder leiding van
nevrour4- G.l'J. S. .listro-van Hasseli.
Nadere bijzonderheden volgen te zljner tljC.

Ondergêtckcnde... . zal met personen,

[raarvan leclenn dee1nemen aan dc cxcursie op za.terdag

'I 1 septerilbcr 1q82 naar Harclcrwijk.
Hii/71 i is in hor hezj-t van een auLo ejt h^.rr at.áf sêr.r rivËfr.
Hij/Zij wcnst bij iemand anders ingedeeld te woÍdcn.

Bijdrage per persooIr voor benzinekosten is l:epaald op /4.=.
Gaarnc inleveren woor 4 september bij de freer B.Sraat
Gerrit van de Veenlaan 2.
Doorhalen 1íat rriet van tocpassJ-ng is.


