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VAN DE REDACTIE

In dit laabste nunmêr van de veertiende jaan-
gang geeft Hans Bronkhorst ons een voorproefj e
van het jongste boek van Thera Coppens: echt een
boek on Le Lezen in deze tijd van lange avonden
en korle dage n .
líie kenl. niet de sigarenzaak aan de Nieur.r.Baarn-
straat?
Mevrouw Beeke vertelt ons meer over de Eeschie-
denis ervan.
Mevrouw van der Hage stuitt thuis op een vondst
die haar lets zou kunnen leren over de geschie-
denis van haar huis en zijn bewoners
Ínaar niet zonder hulp. Wie helpt mee haar vragen
te beantwoorden?
Tineke Biemans intervlewde mevrouw Jonckheer-
Zweerts. Zij verLel L over haar jeugd in Holland-
House aan de Generaal van Heutzlaan.

o-o-o-o

Hêt besluur en de redactie van de Hislorische
Kring Baerne wensen u al1en goede feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar.

Lidmaatschapkos ten vóór 1 maart 1991 voldaan:

o-o-o-o
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BOEK OVER BAARNSE BUITENPLAATSEN

Als ik n^en dê ^^\ír.i inêndê mtlz.it'k lrrister die de
de Engelse hofcomponist Henry Purcell, in 1695 op
het eind van zijn leven heeft gecomponeerd bij de
begrafeni s van koningin Mary, denk ik aan Soes tdij k,
waa? zij mef haar echtgenoot k o n i n g - s t, a d h o u d e r
Willem 111 zo vaak heeft vertoefd. Vooral de rnars
r^raarnee deze composÍtie begint gaat je door merg
en been.Eerder had Purcell zesmaal een verjaandags-
.\íiê 1r.lóF zi in 1r^Fqiin p.ês.hFêvên ên dê mOOiSte iS
die voor haar 33ste verj aardag. Het zou haar laat-
sê vêr':Aàr,dau zi in . wanl acht fáanden 1àter sLlerf
ze aan de Pokken.
Over Willern 111, de bouwheer van het t,egenwoordige
Snêstdi ik ên nvêr' Man\/ .liê êr' 7rr1l"ê mDOie tuinen
liet aanleggen,krordt boeiend verLeld in het jong-
ste boek van Thera Coppens. In dat boek Baarnse
Lusthoven en hun bewoners lezen we hoe dé-TáEEËe
@dracht kreeg de vroeÀere
hoflstede Soestdljk te verbouwen tot een gerieflijk
j achtslot. Afbeeldingen in het boek laten zien hoe
dit nieuwe Soestdij k er op het e inde van de zeven-
t iende eeuw uitzag.
Behalve over Soestdij k vertelt The na Coppens over
het aangrenzende bulten De Eult, dat honderdtien
j aar geleden werd afgebroken , en over Groeneve I d ,
.lài in ^n2.è tiià z.a móói is oênÊsiá.rrcend. Ook
Drakenburg. en Drakensteyn hrorden onderhoudend
besproken.

Beeldende Sti j 1

Thera Coppens heeft veel archief onde rzoek gedaan
en hlstorlsche literaluur bestudeerd, waarvan in
voetnoten venantwoording wordt Segeven. Het is
geenszins een droog geschiedkundlg werk geworden.
nn hasi s ven s.\l i ílê o^ -^" ?urtenÍS-vv vourr wEcL zrJ óEvr
sen bot leven te brengen. ZoaLs we uit haar boeken
nrrpn dc nr'aniês t^,êiên hêêf i- Thêna íl.]nnênS een
beeldende stij 1 van schrij ven. Een grote verdien-

?



ste van di! boek is, dat hel over de grenzen van
ons dorp klj kt. Zo j-s er veel aandacht voor de be-
trekkingen van Baarn met Arnsterdan.
Hel boek is prettlg leesbaar door de korte hoofd-
slukken Ínel litels die de aandacht trekken. Een
negister sbelt ons in staat Iater een feil snel op
te zoeken . De Iiteratuurverwijzingen zijn nuLtig
voor wie vendere nasporingen vril doen . In de boe-
ken verdient het werk van Thera Coppens een plaats
naast het slandaardwerk over Baarn van Pluim.

H. Bronkhorst

Thera Coppens: Baarnse Luslhoven en hun bewoners
Uitgeverij De PromrPostbus 1, 374Q AA Baarn.
ISBN 90 6801 247 9. Prijs f ,32,50.
fn Baarn venkrijgbaar bij Boekhande 1 Den Boe r,
Boekhandel Van de Ven en Boekhandel open Huis.

DE HOFSTEDE VAN CORNELIS DE GRAEFF.

De wandel ing van de verdwenen Eul t naar de hoFstede
Soestdijk, gaat dwars door het Baarnse bos,dat al
zoveel kunstenaars lnspireerde. Lodewijk van Deyssel
wij dde er zijn poët,1sch proza aan, M. C. Eschen etste
de plassen op een herfstlg bos pad en zelfs de j onge
Vincenl van Gogh verzuchtte na een wandeling bij
zonsondengang door de lanen van sparnen en beukenlrrBaarn, $rat is het daar mooi.rl
Vooral in de herfst hangt hier een sfeer van voor-
bije dlngen, die geen afscheid hêbben kunnen nemen.
Ze blijven om aandacht vragenrook al zijn ze on-
zicht,baar geworden.
Als we op de kaarsrechte Koningslaan uilkoÍnen en
aan het eind daarvan het wit van heb huidiae Pa-
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leis Soes td ij k zien oplichten, is er enige verbeel-
d ing nodig om je op die plaats de oude hofsbede
van Cornelis de Graeff voor te stellen.
Van de Eult zijn nog enkeI, zij het heel vage, af-
beeldingen bewaard gebleven. Maar van hel oude
sóêstíli ik is êr. eirfênl i ik niêf's .óncnêêtS. Dat
wekl v e r w o n d e r i n g , v o o n a 1 nu we weten dal de eige-
naan een rij k en mach t ig burgerneesten was : Heer van
Zuid-Polsbroek, die op de Herengracht (nr.216 ) I'in
een cierlyk Huys , van binnen kostelijk getimmerdrl
!íoonde. Hij zou in zijn vacantie zeker Seen ge-
noegen nemen met een primitief onderkomen. Zijn
hofstede kan bescheiden van omvang zljn geweest,
É..F hi èf ^r,mêi iêr,i.' Tên i i l ê )., rran hêt- I án.lonêl.i
en de aangnenzende gebieden uitgebrelde beschrij-
vingen bestaan, wordt het huis slechls a1s rr een
hofslede gelegen aan Soestdij ckir onschneven.
Toch bes laat er een afbeeldlng,die ons heel dicht
blj bet raadsel lijkt te brengen.Het is een schil-
derij, dat waarschijnlijk werd geschilderd door
Jacob van Ruysdael en Thomas de Keyser. 0p de
afbeelding zien we een de f tig echtpaar in een door
vier paarden gelrokken koe ts op weg naar een tus-
sen de bomen gelegen buitenplaats. Achten de koets
nijden lwee jongens vergezeld van een voebknecht
en tvíee honden. Drle voornaam geklede heren po-
seren op een heuveltje Iangs de weg. Dit doek'
dat zich in de National Gallery in Dublln bevindl,
is inderdaad afkomstig uit de nalatenschap van de
familie De Graeff. 0p een oude inventarisliisl
vinden we een beschrijving, die volgens s omrn i ge
onderzoekers op dil schilderij betrekking heeft:
rrl groo! stuck waarin de heer burgemeester
Cornel is de Graeff met desselfs huysvrouw CaLharina
H^.|ff ên hêi i.lê haane sOoen dheeren P j.eter en
Jacob de Graeff noch jongh sijnderr.
Waarschijnlijk is het afgebeelde huis de hofstede
Soestdijk. Toch blijven er vragen zoals: Als het
huis Írerkelijk Soestdiik is, waarom slaat dal dan
niet duidelljk op de invens tarisli.i s t vermel d?
Waarom heeft De Graeff het huis nieb duideliiken
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Cornel is de Craef | (1599-
Am<têF.l .m èn Tiin ê.htoên
(1618-1691). De Graeff ko
len zuiden van Baarn. Hij
rl aa ls diê dê kênn zou Vo
q^êctdi ilz

1664 ) hr)-EêÍeesl.er van
ote Catharlna Hoof t,
ahf. sr"óiê sirrkkÊn orond
bouwde er een buiten-
rmen van het latene
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laten s c h i I d e r e n , z o a I s gebru lkel ij k was? En víat
doen die drie naamloze henen daar op dat heuveltje
Iangs de weg?
Het vij f nanen brede, !wee verdiepingen tellende
huis op heb doek zou nel zo goed een niet bestaand
decor kunnen zijn. Ruysdael was imners bekend om
het schllderen van fantasielandschappen?
De oude hofstede geefb zijn geheimen niet prijs...

NZO LEIT DIE JEUGD DEN EERSTE STEENII

) Cornelis de Graeff (1599-1664) was jong gelnouwd
o neL Geertruid 0verlander, dochter van de schatrijke

Volckert 0verlandèn,Heer van Purmerland en Ilpendam.
Te Ilpendam had Cornelis i schoonvader een kasteel
laten bouwen,dat laLer in het bezit van de familie
De Graeff zou komen.Negen weken na het huweliik
overLeed Geerlruid.
Daarna huwde de weduwnaar de negentien jaar jongere,

temperamentvolle Catharina Hooft ( 1618-i 691 ) , doch_
ter uit het bekende Arnst,erdamse burgemeestersge_
slacht en nicht van de overleden Geertruid.
Catharina werd door haar ouders beschouwd a1s een
wonderklnd: ze k$raÍn te wereld toen haar moeder al-
eenenveertig was , een in de Gouden Eeuw merkwaandig
hoge leeflijd om een baby te krijgen.
Iedereen dj.e belangslellj_ng heeft voor de schil_
derkuns! van de zeventiende eeueí, kent het schil-
deri. j van Frans Hals Minne meb kindj e, dat zich
in he! Staatliches Uuseum-Te nerfi;n bevindL. Maan

) niernand realiseerde zichrdat het hj.er de eerste
' behroonster van de hofstede Soestdijk betreft:

Cabharina Hooft. He! is een grote verdienste van
S.A.C. Dudok van Heel dat hiJ ln 1975 de identiteit
van de geportretleerde $rist te achterhalen, Het
kleine meisje dat nog geen Uwee jaar oud r"ras, is
als een volwassen dametje gekleed. Ze zit op de arm
van haar Ínin en draagt een Jurkje van glanzende bro-
kaatzijde, een kanten hoofdkapje,kraag, manchelten
en een z.g. borst. In haar hand houdt ze een zilver-
en ranmelaar met belletjes, d1e op de lnventaris-
Iijst van de familie De graeff word! genoemd.
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Net als alle g e p o r t r e t t e e r d e n van de HaarleÍnse
meesten, kij ken Catharlna Hoofl en haar Ínin ons vro-
lÈjk aan. 0ndanks hel stijve jurkje maakt de peuter
een levendige indruk en haar eigenzinnig kinnelje
verraadt aI lels van haar karakter.

Corne lis en Catharlna De Graeff hadden de grond bi.j
Baarn al in 1638 gekocht, maar de bouw of verbou-
wing van de hofs tede begon pas in 1 650. Diezelf de
$rinter wend hun n j.eur^re buitenplaat,s bijna onher-
stelbaar verv.toest doon de hevige stonmen die ons
land leisterden. Eind j anuari s tond de binnenslad
van Amsterdam. geheel blahk en de burgemeesteas
moesten per roeibootje naar hun toch aI zo bouw-
vallig stadhuis op de Dam. De Eem trad buiten haar

0p heb wereldberoemde schildenij van Fnans Hals
staat Catharina HooFt, de eerslê behloonster van
Soestdijk, als lwee j arige afgebeeld met haar min

,s

s
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oevers, de dljken begaven het en het water over-
spoelde Baarn en omstreken. Midden-Nedenland vJas
één grote waterplas. Toen het water zakte was de
ellende nog niet geweken; het begon te sneeuwen.
En niel zo I n beetje. De begrafenis van Willenll,
die op 5 maart zou plaatsvÍnden, Ínoest worden uit-
gesLeld orndat de stralen van Delft onbegaanbaan
waren.
Toch kwam de 1ente, a1 was het 1aat. En Loen het
land rond Soestdljk gedroogd vias in de zon,

Ê lrokken Cornelis en Catharina naar Baarn. De arme
t burgers, die tljdens de overstroming have en goed

hadden verloren, waren blij net de werkgelegenheid
d1e dê Amsterdamse burgemeester bood. En h'erd
druk gewerkt aan de sier-en moestuinen.
RIrrpcínêêsf.ên nê Cnáêff diê àlóm bekend Stond
om zijn in tel lec tuele gaven-hij schreef LaLi jnse
verzenrsprak niet alleen Frans,Duits en EngeIs
maar ook Grieks, Hebreeuws, Chaldee en zelfs
Synisch- wend in deze tijd door de prinses van
nnan i ê hênóêmd tOt lid Van de VOOed i i ràá íl ván
de kleine prins Willem.
Maar het r^ras ni.et de prins van 0ranje die door
Cornelis werd ultverkoren om de eerste steen te
leggen van het nieuwe , door Jacob van Campen
ontworpen Amsterdamse stadhuis. Zijn zesjarige
zoon Jacob de Graeff trad met een ziveren trof-
fel (speciaal door Johannees Lutma ontworpen)
naar voren om samen met andere burgemeesters-

?' zonen de eersle, witmarmeren steen in de zuidoost-
\ hoek van het gebour^r te netselen.

AlIe hooggeplaatsten en ook Jacob van Carnpen
$raren er blj aanwezig. De dichten JoosL van den
VondeI schreef er een lang gêdicht oven:

r0p hunne borsl, in goud gesneeên.
Zo leit dj.e j eugd den Eerste Steen

Van rt Raadhuls, dat met Raad en Daad,
Versbrekt een zenuw van de Staat.t

o-o-o-o
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SIGANENZAAK AAN DE NIEUW BAARNSTRAAT 43

A1 eerder is mij gevraagd oF ik de datum weet waar-
op de sigarenzaak aan de Nieu!, Baarnslraat 43 ge-
sticht is. Precies weet ik die datum nieb, maar er
zijn wel een paar punlen waardoor ik ongêveer hel
jaar kan schatten, waarop mlj n vader, Willêm Cor-
nelis Beeke, de winkel onder aan de Sophialaan hoek
Nieuw Baarnstraat begonnen is.
He! lag oorspronkelljk niet in zijn bedoeling om
winkelier te r^rorden, want hij was bij mijn grootva- íderrJan Beeke, r^rerkzaam in diens bouwbedrijf op
de Sophialaan. Als diens tpl ichtig milltalr tlep hij
evenwel een acute rheuma op met als gevolg een
wondje aan een hartklep. Op doktersadvies zochl hij
toen een andere b e s t a a n s n o g e I i j k h e i d .
Aangezien e? zee? goede relaties waren met het dorp
Veenendaal (mijn grootvaderrs tr.reede echtgenote raras
een Veense en haar broers waren bevriend rnet de di-
recteuren van de sigarenfabriek rrDe Nijverheidrr,
later I'Ritneeslerr gehelen) werd besloten om bij
mij n grootouders aan huis een dep6t van hun s lgaren
te beginnen en te z ien of de verkoop zou lukken.

He! grote voordeel was , dat mijn grootvader veel
villars en andene huize_n bouwde (want Baarn was rond
dê eeuwwisseling zeer in opkomst) en zowel mijn
grootvader a1s mijn vader daardoor met veel mensen
in aanraking kwamen. DaL zal er ongetwijfeld aan
meegewerkt hebben dal er aan gedachb kon worden if
om een winkel te beginnen. l'
Nu lreet j.k nie! of de winkel op de hoek van de
Sophialaan toen al bestond, Ik weel, dat de kleer-
naker G.Salomons in het huis gel^roond heeft en zijn
vrouw er koffie en thee verkocht,rnaar dat hoeft
nlet in die winkel geweest te zijn.Wel is mij a]-
tijd verteld dat rnijn groolvader de be lde wlnkets
n", 41 en 43 gebouwd heeft.
Mijn vader moet begonnen zijn na 1900, want in dle
tijd was hij nog bij mijn grootvader weykzaam, zo-
al-s blijkl uit een fo to van de Eemb rug, waarop hij
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samen met een broer van mijn noeder voorkomt ler-
wijl zij werkzaamheden daaraan verrichten.
In ieder geval vóór decenber 1910 r^rant toen trouw-
den mijn ouders en woonden toen in de Laanstraat,
hraar zij winkel en woonhuis hadden overgenonen van
dê heer Danlëlsrmaar de winkel aan de Nieur^r Baarn-
slraat zonder woonhuis was het filiaal .

Er bêstaan fotors ult 1909 van een oud-hollands
marklpein i n het Oranj epark waan mij n vader ook
zorn aardig tabakszaakje heeft met fraaÍe borden
waarop de burgers in oud-hollandse lellers uilge-
nodigd worden om de Íraren te komen kopen. Toen zal
de $ri-nke1 aan de Nieuvr.Baarnstraat al wel Aefuncli-
oneerd hebben, naar ik aanneem.
Mogelijk zíjn er oude gidsen van Baarn, waarin een
advertentie staal opgenomen, zoals die ult 1910.
Aan de hand daarvan zou een vroegere advertentie
opgespoord kunnen worden. het nurnmer van de wlnkel
kan dan evenwel lulden:Nieuw Baarnstraat hoek
Sophialaan 147a. Misschien zijn er ook nog wel oude
telefoongidsen. De advertentj.es van de glds 1910 heb-
ben evenwel geen nummers boven de 199 en wlj had-
den 268 zodat er toen misschien een serle nieuwe
aansluitingen is gekomen.Dit numner staat venmeld
op een reclameplaat, door mijn vader g e t e k e n d , r^r a a r -
op twee fotois voorkomen van het ex-en inlerieur
van de winkel.Naast winkelier was rni jn vader ook ver-
zekeringsagenl en verzorgde hij voor particulieren
de boekhouding. Het interieur sbhijnf niet veel ver-
anderd te zijn, maar de etalages waren niet afge-
sfolen maar er hingen lage havannakleurige gordijn-
tjes, zodat het uitzicht naar bui len en naar binnen
vrij was,êr werden alleen tabaksproducten en daar-
nee in verband staande artikelen verkocht.
Mi in vàdêr sf.iêrf nl otsel i ns in enri I 1912. Het fi-
liaal aan de Laanstraal is toen van de hand gedaan
en mijn moeder kwam zolang met mij, een negen r.re -
ken oude baby, bij mijn groolouders $ran! het woon-
huis bij de Nieuw Baarnstraat zou vrij komen. In
die ti.jd heefb een zoon van een der Veenendaalse
directeuren d,e zaak draaiende gehouden. T.ot 1936,
toen de Írj-nkeI in andere handen overging,heeff



een zus te r van mij n moeder al lij d de in- en verkoop
van de arllkelen verzorgd. Mijn her j.nnering aan de
sigarenwinkel is er voornamelijk een van de geur
van de cederhouten kÍs Cj es, waarin de dure me r ken
verpakt waren. Daan rook het speci-aaI rs zondags
naar, als de winkel de hele dag gesloten lras.
De s igaren en s igare t ten mochten oors pronkeL ij k los
verkocht wordenrevenaLs de tabak. de sigaren zaten
in bundels Ín de kistjesr bij eengehouden door een
oecl Iini. vandeen mi in rs zón dA (rs hêzóek in de Win-
kel om te kijken of er mooie gele lintjes in de lade
lagen, op andere dagen mocht ik er nlet komen. I
Toen de labaksaccijns werd ingevoerd was het, uit mel
de fosse verkoop van labak en siganelten. Alleen
de sigaren die per stuk waren gebanderolleerd mochten
los verkocht worden, de zegels op de kistjes mochten
nie! verbroken worden voor losse verkoop. Hêt woon-
huis heeft oorspronkelijk deel uitgemaakt van het
htoongedeeltê achter nr.41. 0f het aI in tweeën be-
hroond werd voordat de winkels en voor zijn gebouwd
hreet ik niel. In ieder geval was nr 43 oorspronke-
I i ik êi crên.lóm \/án .lê heen G.SalOmOnS.
Toen ik klein was woonde er een groot gezin (Jorlssen)
naast ons, Het huis was heel raar in gedeeld want
zij hadden hun bovenverd j.ep ing boven onze beneden-
vêrdiênins ên rdi i rlie boven hun,Daar iS naderhand
een verandering in gekomen. Onze trap vJerd dicht-
gemelseld en er kwàm een nieuwe, die de vrije door-
gang van de gang uit naar de winkel afs loo t, zo-
dat we nu altjid via de kamer moesten gaan. :rAangenomen moet worden, dat er een deur in het, mid- ï
den hêef f. sel êsên áAn de kan ! van de Nieuw Baarn-
straat. De daar achter liggende gang is bij pand
41 getrokken en bij 43 werd een gang gemaakt door
een houten wand die dus een sluk van de kamers(of
kamer want die kan ook nog door een houlen \^rand met
schuifdeuren in twee stukken verdeeld zijn) af nam.
Er moet vroeger een waranda aan de kant van de Sophia-
láán pê$rêês f. z.j in - T.ater was daar een Serre die nu
ook niet meer bestaat.
Aan het oorspronkelijk huis moet tweemaal een sLuk
-^É^^h^!.r,À ?j ih Ern .r-r^h h^h^t.i.i,. +,,^^ fn.n^êh nà.raa,róvuuuwu LLJLL. LL fJ^ ewss ur er/ljvir rraq!
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de zolder die op ongeveer anderhalve meter van el-
kaar af lagen. De muur was op de zolder niet door-
gebroken. Naderhand is da! veranderd en was er één
trap0m het hu j-s Iagen putten, die niet te zien wa-
ren omdat er aarde over lhg. Mijn moeder zakLe eP
een keer door, er bleek een houlen deksel op te
liggen. rt Liep gelukklg goed af. Bij het verwijder-
en van struiken kwam er ook een keer een put te
voorschijn en bij de serre rnÍerd ook een put aange-
!roffên. ijn da! alles op zorn klein oppervlak.
0p de hoek in de tuin stond een dikke kastanjeboom
die het binnen erg donker maakte ên die 1n de tijd
dat de kastanjes rijp waren, voor veel overlast
zorgde omdat de jongens die er dan met stenengooien
uit probeerden te krijgenrwaardoor de serreruiten
ook niet gespaard bleven. Rooien was toen de enigê
oplossing,
Er bestaat een ansicht van de Nieuw BaarnsCraat
genomen in de richting van de Eemnesserwêg, daar-
op is nog nel een slukje tuin te zien mêt een Loe-
gangshekj e en de flauwe boch I naan de Sophialaan.
(Baarn in oude ansichten 2\ HeE onderschrift is
nÍel hel-emaaI juist, volgens mij. De tuin rechts
lag op de hoek van de Turfstnaal. Vergelijk ook
Baarn deel 1bL2.33. Het pand van firma Gielen was
ter hoogte van de twee mannen die op de kaart
staan. Flier wordt ook het jaartal 1904 genoemd
toen de $rinkels 41 en 43 er dus nog n j.et waren,
voor zover ik dat kan beki iken.

J.H.A.Beeke



14

I I KABOUTERHUIS AAN DE EEMNESSERWEG

Bij een opruiming van het tuinschuurtje deze zomer
viel mijn oog op een plank'e van 20x50 cÍn. Meer dan
twinLig jaar geleden stond 1k hier rneL .dil zelfde
plankje in mijn handen te bwijfeleni i.regSooien of
niet? Maar omdat het een gaaf stukje grenenhout was
en ook omdat hel een nauwelijks Ieesbaar handschrift
droeg mochl het toen blijven. Nu vroeg het plankie
opnleuw de aandachb, wal had het te vertellen? n

Het opschr j.f I vtas inniddels volledig onzichtbaar
onder een dlkke laag zwart sLof net spinrag die
zich echter gemakkelijk liet verwijderen. De onder-
slaande bekst kwan aan het licht:

Wie was Anneke Borst? Ons huis, Eemnesserweg 72, is
vroeger een klnderpension geweest. In de composb-
hoop 1n de achterUuin vond ik ooit t$tee zware giet-
ijzeren sgempels die gebruikt waren om aluminlun
steunzolen voor kindervoetjes in de gewenste vorm
le persen.Was Anneke Borst betrokken bli de zorg
voor gehandicapte kinderen?
De tekst, in witte letters op een donkergroene
achtergrond is gesteld in de spelling volgens
De Vries en Te wi-nkel welke in 1934 werd Sewijzlgd;
aanvankelijk alleen voor het onderlriis. Een jeugdige
spraaklerares zou in die tiid hoogstwaarschijnlijk
de nieuvre spelling gebruiken. Het opschrift zou dan
vóór 1934 geschi.lderd moeten zijn. En mejuffrouw

f,

ANNTKI BOBST
Gcdtpl,, Spn*hl".no"ei liÈe;tsn

Sptckult: Vri;dogl rnn ll-1
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t:,

Borsl zal toen nog geen 30 iaar oud geÍ^reest ziin
víant oudere dames gaven destiids hun voonnaam nief
zo gemakkelljk prijs. Als ze nog leeft za\ ze nu
rond de 85 jaan oud zijn.
Deze bespiegelingen werden afgebroken doon een nadere
ontdekking: De huidige teks t hras over een ander op-
schrift heen geschllderd! In' of beter onder dê
donkergroene achtergrond wanen de con louren van
andere letters vaag Le onderscheiden. Er stond:

Zó werd het huis aan de Eemnesserweg 72 genoemd
toen het nog een kindenpension vJas. Met de komst
van Anneke Borst is die naam k I a a i' b I i i k e I i i k ver-
dwenen.
Het bordj e vertoont sporen die er op wii zen dat
het aan een paal li e was vas tgespii kerd. Het za1 dus
in de voortuin aan de Eemnesservteg 72 gestaan
hebben. Er moeten nog mensen leven die dit bond je
hebben gekend. 0Ín hun heninnering te activenen
zijn de opschriften hier weergegeven zo werkeliik-
hej.dsgetrouw a1s maar mogeliik was. de scheve dwars-
balkjes in A, E en H ziin typerend voor het be-
gin van deze eeuw. hlie over deze opschrif ten
1e ts wil vertellen kan rekenen op de belangstelling
van.

J. C. H. van der Hage
Eemnesserweg 72
3 741 GB. Baarn
tel: 02154-15068

?

'Tl(ABOUTIR[{UIS
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EEN INTERVIEW

Tijdens een in te rv i ew, vertelde mevr. Jonckheer-
Z!íeerts ons lels over haar leven.
Mevrouw beginl met te ventellen hoe het gezin
Zhteerts in Baarn is komen wonen.

Haar ouders vJoonden de ee rs te j aren van hun huwe-
11jk ts zomers in Bosch en Duin en rs winters in
Amsterdam
DÊá r êr oêên l^rrêne SchOOl waS in BOSCh en DUln Ven-
hulsde de familie in 1912 naar Baarn.
Zij be trokken het rrHolland-Houserr aan de Generaal
v. Heutzlaan 6, waar monenteel de vereniging van
Spierdystrofie haar onderkomen heeft.
De vorige bewoners van deze vifla waren de familie
H..^rtê I.Iêt h',i e h^r.,au LOen og nleL zlJn twee
rrpukkelsrr zoals mevrouw deze uibbour^rse1s aan de
vi11a noemt.
Haar ouders hebben het huis in de tegenwoordige
hoedanigheid Iaten verbouwen. De verbouwing werd
uitgevoerd door de Baarnse architect Van Epen.
Tijdens de v e r b o u v,r i n g , w e e t mevrouw zich te herin-
neren, kreeg de familie een onderkomen bij de des-
tijds in Baann geve s t igde chirurg Rolgans. Een on-
derkomen elders heeft de famllie nog een keer moeten
betrekken tijdens de oorlog 1940-1945,Loen het huis
door de Duitsers werd gevorderd en met de bevnijding-
waren er de Engelsen ingekwartierd. n

Het rrHolland-House'rheeft een Lypische Iandhulsstij I 
' 
vele

huizen wenden rond de eeuwwisseling zo gebouwd.
Het is ruim, fraai en. vri j gelegen in lommerrijke
!uinen.
Zoals u op de foto kun t zien, de aangebouwderrpukkelsrt
pávên hêi: hrris .lê r^r i i.lsê \/^r.m èn è'è 2,i tkamer linkS
aan de voorkant en de eetkamer rechts r.rerden daar-
door veel ruinen.
Vanuit deze kamers had je uitzicht op de schitlerend
aange l egde borders.
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Voor het onderhoud en nog andere werkzaamheden had
de famille een alleraardiAsle en trouwe tuinman:
Teus Ravenhors t.
rrAan Teus kon je alles vragen en hij wÍsl a11es,
althans in mijn kinderogen.tt zegL mevrouw bij de hen-
innering aan deze tuinrnan.
rrH'i i wenzoro.riê niet a11een net veel liefde de tuin.
maar deed ook vaak boodschappên voor noeder en poe ts-
te rs morgensvroeg onze schoenen. 0m lien uur dronk
hii alf iid met dê lwêê íJiênqimêiqiêq Êên Lnniê L.f-
fie in de keukenrrr gaat mevrouw verder.rlf Deze Nwee me isj es compfeleerden het personeelsbe-' stand en zij woonden inLern.
Teus was, zolang de famÍlie Zweerst j-n rrHolland-
Houserr woonde, in diens ! en dit was heel 1ang,.weJ
éénenvij ftig jaar! Toen hij dan ook zijn gouden
huwelijksfeesl vierde, was de familie Zweerls op
dit vrolljk fees L aanwezig.
Nog even over de tuin: mevro]uw zegt dat t,uinieren
haar grootste hobby was en samen met haar vader
kon zij uren bu i ten doorbrengen. trWe hadden zelf s
een rotstuin aangelegd en de sLenen kwarnen overal
!,^n^^-hrr ni idêFêhd hi i dê?ê 

^^h^FFó1óhdót L.éu zu ..'rJ"'er srru utJ uczc ulJvvr
herÍnnering.
En hêrinnêrinr'ên hliir'óh -^ê1-Sr!..Vef tell
mevrouw ve rde r.rrln de tuin $ras volop ruimte om te spelen,meestal
aan de achterkant van heL huis, want daar was ook de
kinderkamer gelegen. Er stond een kllmrek,van rni jn
grootrnoeder gekregen, en daarnaast een hoge paal om
in te klimmen. Na school hadden wij met alle vrien-
dên en vriendinnen daarvan veel plezier. A1s we uit
school kwarnen werd er eerst met moeden 1n de zltka-
mer (dus aan de voorkan t ) een kopj e thee gedronken.
Door de vele namen zagen we de paardetram langs
komen, di-e van Soes t naar heL station van Baarn
reed. Met mooi ween zagen we het open rijbuig rnet
Lwee paarden ervoor van Koningin Emrna het bos in
rijden, om zo de kortsle en mooiste weg naar Pa-
leis Soestdijk te nemen. Achterin zaL dan de oude
Koninginraltijd te herkennen aan hel mooie kanten
kapj e op hel hoofd.

c
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Niemand mocht dan te paard hel bos in,zel-fs niet,
met de fiets dacht ik.rt
Mevrouw is bl1j dat haar ouderlijk huis er nog staat
ÍE- -i ih -^,,ÀÁr -^^re huizen karakteristiek voor
Baarn verdwenen. Í zegL ze.

Í("Bij het aanbreken van de schoolleeftijd is nevrouw
naar de N.B.S. gegaan en zij kvram in de eersle
ktas blj juffrou v. Rossum. Mijnheer Broe k hu j. z en
was in die tljd het hoofd van deze scbool.
Na de lagere school ging rnevrouw rnet meerdere vrlen-
dinnen naar de rn e 1 s j e s k o s t s c h o o 1 rrMlddenboschrt.
Deze stond waar nu de muisjes-fabriek van de Ruyter
gevestigd is. Het waren tviee grote gebouwen gelegen
in een Beukenbos. Het ene gêbouw was de school met
vijf klassen en daarnaast stond een groot woonhuls

Voorkant Holland-House.



Kos ts chooI "Middenboschtr

Tuinman Teus Ravenhorst ( rechts )
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naar ongeveer dertig neisjes intern woondenrwier
ouders in Indië op Java of op SuÍnalra woonden.
Omdat daar toen nog geen middelbare scholen beston-
den, Írerd de jeugd naar Holland. geStuurd.
Toen echter in 1923 het nÍeu&te schooljaar begon
op 'rMiddenboschrr, bleken heel veel meisjes zich te
hebben laten inschrijven voor het Baarns-Lyceum.
rrMiddenboschrr wêrd gedwongen zljn poorlen !e sluiCen.
Bij deze overgang heeft Ínevrouw haar vj,jfde en
Laatste klas als rrtoehoorsterrr dooraebracht.
rrToehoorsterrt betekende dat men geen exanen mocht
doen omdat men onvoldoende ondervíijs had genoten
in de exacte vakken, de nadruk op rrMiddenboschrr
lag meer op taalkennis.
Na de school tij d verandert er veel in een mensen:
leven.
Mevrouw Jonckheer, boen nog juffrouw Zr^reerls,
trouwde na verloop van tijd en vertrok naar Indië.
rrWe hêbben het daar goed gehad, maar er ook nare
tijden meegemaakt tijdens de oorlog en als ik he!
moeÍl-ijk had dan ging ik in gedachten terug naar
het dorp van mijn jeugd en stelde me voor dat ik
door het lommerrij ke Baarnse Bos wandelde . . . . . !r

1Iêl ê vêl ê iárên l àf.êr is mevrouw J o n c k h e e r - Z w e e r t s
teruggekeerd in ons Baarn.

Tineke Bi.enans.
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LAANSTRAAT - EXPOSITIE

+^^h r^ ,.rl is Ínrn''AU , l(rJK rrUu LULriruddr uP
zus te r, hoe lang zou dat geleden zijn..... toch vrel

'i--É ^f tléduw ss'r J oor vr

'rl(ijk,dat is de b i o s c o o p , F 1o r a , j e weeL wel, waan nu
het KruidvaL ziE . tl
frWAf êên nrraahtioê v^^nf inên wal ?^t1 daal. mee
gebeurd zj.jn?tt "Weet je dat niet? Die ziin ont-
eigend om trottoirs aan te leggen , in 1919.'l
Fl arden van gesprekken die te horen waren op de
ten toons LeIl ing oven de Laanstraat. Een tentoon-
sf.êl I ino diê- t.êr, pe l êoênhêi d lren dê FÊnOVatie
en heringebruikneming van de Laanstraat, door de
Historische Kring Baerne r^/as ingerlchl in De Deel
van Holel de Pronenade. Het s e p I e m b e r z o n n e t i e
werkte mee en, aangetrokken door de feestelijke
activileiten georganiseerd door de Winkeliers-
vereniging, combineerde hel publiek een kijkje in
de vernieuwde Laanstraat ( L a a n s t r a a t - P r o m e n a d e )

net een bezoekj e aan de f o t o t e n t o o n s t e I 1 i n g .
De Laanstraat, genoeÍnd naar Mr. J.C.G.C. Laan
die van '1 858 tot 1867 Burgemeester van Baarn was,
heefL zich in de afgelopen honderd j aar mogen ver-
heugen in een brede publ leke belangstelling.
Rond 1800 hee I le de Laans t raat Holleweg en vorm-
de via de Brink en Hoofdstnaat een Zuid-oost
Noord-Wesl verbinding tussen Anersfoort en Arnsterdam
Na aanleg (1874) van de spoorweg Amersfoorl -
Amsterdam dle over Baarn liep ontwikkelde de-Laan-
s tnaat zich naar hel Zuid-Llesten, richtlng sfation
en AmsterdaÍnsstraatweg. De Laanstraat a1s slag-
ader van het dorp. De oudste ( bedr ij fs ) panden
zijn de winkels geves tigd rronden de nieten d ak-
jes die ve rs ch i l lende malen flink le lijden heb-
ben gehad: op '1 7 juni 1908 kwarnen ze deels onder
waten te slaan door een wolkbreuk. In .l 950, ook
in juli, werden de daken verpletterd door de va1
\ràn êên Írnnf.ê kAsf.an iêh^^m I.lêf mêêqf r4ankanbe
pand aan de Laanstraat is ongetwijfeld de v111a



Mes DéIices geweest,dat plaats heeft moeten ma-
ken voor hel Gemeentehuis. ïn 1924 had de Laan-
straat aI enige allure als winkelstraat. De loen-
malige w i n k e 1 i e r s v e r e n i I i n g richlte een lentoon-
stelling annex winkelbeurs in om bekendheld van
hun bedrijven (en de omzet) te vergroten.
Een gezellÍge drukte zaL heL geweesl zijn rond
Laanstraat. Wielerrondes wêrden gehouden rondom
de Brink, mil ieu-demons tralies ( toen al) b1j heL
gemeentehuis tegen een raltenplaag in de Eem,
rijen wachtende mensen voor de bioscoop. Slatige
panden, volop horeca, bedrijvigheid en gezellig-
held. Wie herinnerl zich nog de bij belschool waar
nu het filiaal van de AMR0 staat, of de rrsteeg
van Nagelfi,thans doorgang naar het grote parkeer-
terrein. Een gebeurtenis van plaatselij ke en
nationale betekenis was de ondertrouw van Beatrix
en Claus 1n 1966.
In 1974 is de Laanstraat grondig gerenoveerd. Ge-
werd naar eenrteigenti jdsrt aanzien volgens nornen
van de moderne tijd. ook toen volgde een fêesle-
lijke heropening en een o v e r z i c h t s L e n I o o n s t e I I i n g .
over de vraag of de modenne Laanstraat-Promenade
meL ztn strakke winkelpuien mooierrgezell-1ger,
levendiger is dan de ouderr^retse Laanstraat, zul-
len voor- en tegenslanders het weI nooil eens
worden. Feit is wel dat de roep om meer efficiency,
veel prachlige huizen verdr^renen zijn. AlIeen nog
te bezj.chtigen op folo I s van de Hislorische Kring
Baerne. Maar dal veel Baarnaars nog steeds grote
bel-angstelling hebben voor de nostalgische roman-
!iek uit het verleden, bewijst $rel de grote goe-
]oop naar t e n t o o n s t e 1 I i n g e n die de Kring organi-
seerl, zoals deze over de Laanstraat, die b in nen
een week circa vijfhonderd bezoekers trok.

C

o-o-o-o

R. Uileman.
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Laanstraat-tentoonsLelling 8- 9- 1 990

MEDEDELING

OA "n 9 maart 1991,'Open HuÍsrr in de Oudheidkaner
onden het gemeentehuis ne! een expositie van:
folos, ansichtkaarten en voorwerpen.
rrVan Tolhuis en Zuidereind lot Bisschopsr"raain.
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Amsterdamse Straatweg +1
Rechts Hotel Groeneveld
Zoals op de foto Le zien
geplaveid.
Foto geschonken door T.

de weg nog niet

onn

is , is
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