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VAN DE REDACTIE

De Historische Kring 'Baerne' bestaat
over enkele dagen 30 jaar! Ter gelegen-
heid van deze gebeurtenis brengt de
redactie een lijviger nummer uit van
Boerne 44 in plaats van 32 bladziiden.

In dit nummer ligt de nadruk op de
relatie tussen Amsterdam en Baarn. ln
drie artikelen schriiven Hans Bronk-
horst, Gerard Brouwer en Jaap Kruide-
nier respectievelijk over het ontstaan
van de band tussen Baarn en de hoofd-
stad, over de Amsterdamse architect
Van Gendt, betrokken bij de bouw van
de Amsterdamse stadsschouwburg,
daarnaast verantwoordelijk voor vele
villa's in Baarn en (het eerste deel van)
een artikel over een Amsterdams be-
drijÍ. de zeepziederij 'De Vergulde
Hand'. bekend vooral van de
scheerzeep, waarvan de Baarnse eige-

30 IAAR HISTORISCHE KRING 'BAERNE'

Voor U ligt het Jubileumnummer van
Boerne. Het feit, dat onze vereniging
op 1 7 december 2004 haar 30" ver-

iaardag viert, willen wij niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. Vandaar dit
speciale nummer van ons onvolprezen
blad. Naar menselilke termen ben je
op je 30" in de kracht van je leven en
hoewel dit zeker ook geldt voor de
Historische Kring'Baerne', zou je ver-

naar C.A. Woltman Elpers aan
het begin van de vorige eeuw bijzonder
veel voor ons dorp heeft
betekend. Deel 2 volgt later.

In dit jubileumnummer staat ook een
interview van Tineke Biemans met Nelly
Kuijt-Smit, die, altijd opgewekt, vanaf
het eerste begin van de kring zeer ac-
tieÍ is voor de vereniging, zowel in (het
bestuur van) de Oudheidkamer, als

voor de ledenadministratie en de ver-
spreiding van het verenigingsblad.
ln 'Actueel van Toen'een advertentie
van de Amsterdamse winkel, die in de
vorige eeuw in de Hoofdstraat was ge-
vestigd. Achterin staat het verenigings-
nieuws met onder andere het program-
ma van de jubileumviering en dat van
de rest van het eerste kwartaal.

wachten dat een vereniging, die zich
bezighoudt met de historie van een
plaats inmiddels al op leeftiid zou zijn.
Uiteraard is het wel zo. dat ook voor
de officiële oprichl.ing van onze kring
vele bekende en onbekende Baarnaars
bezig geweest zijn met het vorsen
naar geschiedkundige feiten. Namen
moet je eigenlijk niet noemen, maar
de naam van meester T. Pluim maq
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hier niet onvermeld bliiven.
Toen ik ter voorbereiding op deze tekst
een greep deed in de ordners, die een
belangrijk deel van de geschiedenis van
onze vereniging in zich bergen, kwa-
men er Íeiten naar voren, die milns in-
ziens een artikel over onze eigen ge-
schiedenis rechtvaardiqen.

Hoewel wij uitgaan van I Z december
1974 als oprichtingsdatum, duurde het
nog twee en een half jaar voordat de
vereniging zijn juridische status ver-
wierf door op 28 luni 1977 ten kantore
van notaris Beynen de vereniging
'Historische Kring Baerne'op te richten.
Twee van daarbij aanwezigen zijn nu
nog steeds actief betrokken en wel Jo

van den Brink en Cerard Brouwer. Dit
toont wel aan, dat betrokkenheid bij
een vereniging verslavend kan werken!

Behalve begunstigers en leden, kun je

volgens de oprichtingsakte ook jeugd-
lid worden. Vanaf 14 jaar is dat moge-
lijk. Op je 18" verjaardag kun je ge-
woon lid worden.

Voorzover mij bekend bestaat de cate-
gorie jeugdleden momenteel niet,
maar omdat wij er altijd vanuit gaan,

dat de jeugd de toekomst heeft, zou
het de moeite lonen wat actiever te
gaan werven onder deze leeítijdsgroep.
Om te voorkomen, dat dit jubileum-
nummer te kostbaar wordt tot slot nog
het volgende: een organisatie als de
Historische Kring'Baerne' bestaat ult-
sluitend bij de gratie van de leden, die
zich als vrijwilliger inzetten om de vere-
niging te laten functioneren. Als voor-
zitter priis ik mil gelukkig, omringd te
worden door betrokken leden, die veel
tijd en energie in 'hun'vereniging stop-
pen.

lk hoop, dat zij dat ook in de komende
jaren zullen blijven doen. In dat geval

zullen wij als vereniging gezond
oud(er) kunnen worden.
Graag heÍfen wij als bestuur op 8 ja-

nuari a.s het glas ter gelegenheid van
ons zesde lustrum.

Teun Stein
voorzitter
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BAARN-AMSTERDAM: SINDS EEUWEN EEN HECHTE BAND

Met Amsterdam heeft Baarn sinds meer
dan drie en een halve eeuw een
bijzondere relatie. Baarn is altijd sterk
op Amsterdam gericht geweest, meer
dan op Utrecht bijvoorbeeld. Al sinds
1 640 kwamen rijke Amsterdammers
naar Baarn om hier grond te kopen en
een zomerverbliiÍ te bouwen. Later
gingen wel gestelde Amsterdammers
zich permanent in Baarn vestigen, en
sinds 1874, toen Baarn een station
kreeg aan de spoorlijn naar Amsterdam,
ontstond er vanuit ons doro naar
Amsterdam een sterk Íorensenverkeer.

De trek van Amsterdamse promi-
nenten naar Baarn is omstreeks I640
begonnen. Ongeveer in dat jaar werd
op het terrein van de Eult, nu het
Baarnsche Bosch, door de
Amsterdamse patriciêr mr. Joan Bicker
een buitenhuis gebouwd. Het landgoed
de Eult strekte zich uit over het hele bos
tussen de Koningslaan, de
Amsterdamse straatweg en de Van
Heutszlaan. Bicker was getrouwd met
Agneta de Craeff, dochter uit een
Amsterdams burgemeestersgeslacht.
Hun oudste dochter. Ceertruid, die in
1634 in Amsterdam geboren was,
bracht hel. landgoed mee, toen zil in
1ó54 trouwde met lan Deutz, een
Amsterdamse vermogende koopman.
Met het geslacht Deutz blijven we nog
in Amsterdam, want de zoon van Jan

Deutz, Gideon is viif maal
burgemeester van Amsterdam geweest.
Hij vertoeÍde's zomers vaak op het
Baarnse familiebezit de Ëult. Hii liet een
laan aanleggen die zich later zou
ontwikkelen tot de tegenwoordige
Amsterdamsestraatwe g.
Het huis de Eult werd in 1881
aÍgebroken.
ln Amsterdam herinnert het
Bickerseiland aan het geslacht Bicker en
het DeuuenhoÍje aan de Prinsengracht
aan het geslacht Deutz.

Het huis van De Graeff
Ongeveer in 1 650 besloot de
Amsterdamse burgemeester Cornelis de
CraeÍf (1599-1664) in Baarn een
jachthuis te laten bouwen op de plaats
waar nu paleis Soestdijk staat. De
Craeff, een telg uit een aanzienlijk
Amsterdams geslacht, wilde, zoals veel
van zijn vermogende stadgenoten, nu
en dan de stad ontvluchten om
verpozing te zoeken in de natuur. Hij
liet in Baarn een blokvormig huis
bouwen met boven vijÍ vensters en
beneden vier, met in het midden de
ingang. De naam van de architect is

niet met zekerheid te zeggen, mogelijk
was het jacob van Campen, de bouwer
van het Amsterdamse stadhuis, oÍ Philip
Vingboons, die in Amsterdam
verscheidene grachtenhuizen bouwde.
Ook in het midden van de I Zde eeuw
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werd door Vingboons het buitenhuis
Pijnenburg gebouwd. Dat pand bestaat
nog steeds als onderdeel van een later
gebouwd groter geheel. Vingboons
kreeg de opdracht voor het Baarnse
huis van Sara de Wael (1 591 -1 652), de
weduwe van lacob Jacobszoon
Hinlopen. Het echtpaar Hinlopen-de
Wael woonde in Amsterdam in een huis
aan de Herengracht,
De band tussen Amsterdam en
Pijnenburg werd hernieuwd toen in
1860 Herman Albrecht Insinger (1827-
191 1) eigenaar werd van het landgoed.
Insinger was onder meer
gemeenteraadslid van Amsterdam. In
1826 nam hii het initiatief tot de bouw
van het Noordzeekanaal. Hij woonde
's winl.ers in Amsterdam en als hij
's zomers op Pijnenburg verbleef, ging
hil met de trein naar Amsterdam.

Een Amsterdammer op
Drakensteyn
Maar nu nog even terug naar de I Zde
eeuw, want dan wordt Drakensteyn, nu
in het bezit van de koningin, door een
Amsterdammer bewoond.
De band van Drakensteyn met
Amsterdam is gelegd door de tweede
bezitter van het landgoed, de
Amsterdammer loan Reynst (1636-
1695r, van wie een geschilderd portret
door de Amsterdammer Karel Duiardin
in het Riiksmuseum is. Joan Reynst
werd op 16 augustus 1636 in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam gedoopt-
Hij was de zoon van Cerrit Reynst, een

vermogende Amsterdamse koopman,
kapitein der burgerii. Ook Reynst lunior
zou kapitein der burgerij worden. Hij
erfde van zijn vader een aanzienlijk
kapitaal. Zo was ook loan Reynst
puissant rijk. In l624 werd hij
aangesragen voor een vermo9en van
f 140.000,- wat voor die tijd een
astronomisch bedrag was. (Een

landarbeider verdiende hoogstens een
gulden per dag). Op 20 december

Amsterdammer loan Reynst (Amstedam

| 636-1695). Woonde 's zomers op Draken-

steyn en 's winters in Amsterdom op de Heren-
grocht. Poftret door Korel Dujqrdin (foto en

col lecti e Ri iksmu seu m )
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1671 kocht Joan Reynst de 'Ridder- ziin dood in 1737 kwam het huis in
hofstad Drakesteyn met de Heerlijkheid handen van zijn zoon Pieter
van de Vuursche en de landen daarbij Corneliszoon, die getrouwd was met
behorende'. Een landgoed dat in 1640 Clara Wendela Sautijn (1 721-1 258),
was gebouwd. Hij ging er's zomers een dochter uit een voorname
wonen en's winters woonde hij op de Amsterdamse familie. Zij staan
Amsterdamse Herengracht. Reynst was aÍgebeeld op een wandschildering in
collator van de gereformeerde een bovenzaal van het kasteel. Het is

gemeente van de Vuursche, dat wil een pastoraal tafereel en Clara is hier
zeggen, dat hij de predikant en de een herderin.
schoolmeester benoemde. ln 1680
deed hij een royale schenking aan de Een andere prominente Amster-
kerk van de Vuursche: een dammer die in de 18de eeuw naar
gebrandschilderd raam, een koperen Baarn kwam, was de koopman
doophek en een aantal bijbels voor de Reinhard Scherenberg (1769 - 1834).
leden van de kerkenraad. Joan Reynst Hij werd in 1269 in Amsterdam
werd op 9 mei 1695 in de geboren, als enige zoon van de
Amsterdamse Westerkerk begraven. Hij Amsterdamse koopman joan
is dus negenenvijftig jaar geworden. Scherenberg. Reinhard werd heel rijk
Nog geen eeuw later, in 1780, zou door de handel op China. In Baarn liet
Drakensteyn weer bewoond worden hij twee huizen bouwen in Chinese stijl,
door een Amsterdammer, de koopman in 1791 het huis Peking en in 1793 het
mr. Simon Court Simons Sander, die er huis Canton.
vertoefde tot 1806, dus gedurende 26 Scherenberg heeÍt voor Baarn grote
jaar. betekenis gehad door de oprichting in
En daarmee zijn we in de I 8de eeuw 1 802 van de Baarnse tapijtfabriek,
beland, toen ook verscheidene waarmee hij ons dorp werkgelegenheid
voorname Amsterdammers in de zomer en enige welvaart bracht.
in Baarn kwamen wonen.

De August lanssenweg
De Hasselaers op Groeneveld Scherenbergs Canton kwam in 1890 in
In 1 235 werd het huis Groeneveld het bezit van P. W. Janssen (1821-
gekocht door Cornelis Hasselaer (1682- 1903), die in Amsterdam
1737), een telg uit een voornaam achtereenvolgens op de Herengracht
Amsterdams geslacht. Hasselaer had in en de Keizersgracht woonde. P.W.
Nederlands-lndiê een vermogen Janssen was de oprichter en directeur
verzameld. Hij heeft op Groeneveld van de Amsterdamse Delhi
maar twee iaar kunnen wonen, en bii Maatschappij, een van de rijkste
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cultuurondernemingen van Indië. Hij
was een zeer vermogend man, en ziin
zoon August heeft later van zijn vaders
erfdeel diverse Baarnse bezittingen
gekocht. Deze August, die in 1896 op
Canton kwam, liet het Chinese huis in
'1 91 0 afbreken om op deze plek een
nieuw Canton te bouwen. August
Jansen heeft veel voor Baarn gedaan.
Hii liet in 1916 een zwembad bouwen
en hij gaf ons het prachtige
Cantonspark. Ziin naam leeft voort in
de August lanssenweg.
Nog in de 19de eeuw, in 1 81 /, werd

de Amsterdammer jhr. Gerbrand Elias

eigenaar van Schoonoord. dat nog
door Scherenberg gebouwd was. Het
was een omvangrijk landgoed met veel
bossen. Ziln dochter, freule Antonia
Faas Elias, geboren in Amsterdam op
1 7 december '1 

81 6, werd na de dood
van haar vader eigenares van het
buiten. Freule Êlias was zeer gezien in
Baarn, vooral vanwege haar sociale
bewogenheid. Zij overleed in 1902, in
de leeftijd van a5 iaar. Zii legateerde
aan de diakonie van de Hervormde
Gemeente f 100.000,- en het hoÍie aan

Pijnenburg, gebouwd in 1647 door Amsterdammer Philip Vingboons voor Sora Hinlopen de Woel.

Zijwoonde 's winte$ op de Herengrocht in Amsterdam. ln 1860 kocht Hermdn Albrecht lnsinger
het huis voot de zomermoanden. Ook hij woonde 's winters in de hoofdstqd. Wos een van de
eerste treinforensen (foto Hans Bronkhorst)
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de Oosterdwarsstraat. Ook zii is met
een stÍaatnaam geèerd: de Faas

fliaslaan.
Het huis Schoonoord, ongeveer twee
eeuwen oud, is nog steeds een van de
mooiste huizen van Baarn.

Stracké op Éemwijk
Een ander monumentaal Baarns huis,
dat nog steeds bestaat, Eemwilk, is

ook ooit door een bekende
Amsterdammer bewoond. Het was
prof. F. Stracké, hoogleraar aan de
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
te Amsterdam, die er van 1 880 tot zijn
dood in 1 898 heeft gewoond. Aan de
Kerkstraat liet hij een atelier bouwen
voor schilder- en beeldhouwkunst. Van
zijn beeldhouwwerken is in het oude
gedeelte van het Baarnse gemeente-
huis de alleraardigste sculptuur 'De
drinkende knaap'.

Tenslotte nog één naam van eer.
beroemde Amsterdammer die lang in
Baarn heeÍt gewoond. Het is Karel
Alberdingk Thijm (1864 -1952), die
zich als schrijver Lodewijk van Deyssel
liet noemen. Hij werd in 1864 in
Amsterdam in het grachtenhuis
Herengracht 204 geboren als zoon van

Joseph Alberdingk Thijm, letterkundige
en koopman. Lodewijk van Deyssel

heeft vijfentwintig jaar in Baarn
gewoond, van 1893 tot 191 8,
achtereenvolgens in de huizen Villetta
en De Bremstruik, die beide nog
bestaan.
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Lodewijk van Deyssel ging soms te
voel naar Amsterdam, al was er in zijn
tijd al een trein.
Nu zo een aantal Amsterdammers zijn
genoemd die in vroeger tijd in Baarn
kwamen wonen, gaat het verder over
het grote keerpunt in de historie van
ons dorp, met eerst een terugblik op
de voorgeschiedenis.

De trein naar Amsterdam
Baarn heeft in de late middeleeuwen
stadsrechten gehad en het was een
plaats van enige betekenis. Maar in
1481 is Baarn, bii een conflict tussen
het bisdom Utrecht en het graaÍschap
Holland, plal.gebrand en die ramp is

het de volgende vier eeuwen niet te
boven gekomen. Al die tijd was het
niet meer dan een dorpje van boeren
en schaaoherders. Er bestaat een 18de
eeuwse kaart van de provincie Utrecht,
waar wel Soest en Eembrugge
opstaan, maar niet Baarn. Het was niet
vermeldenswaardig.

De grote verandering in de ontwikke-
ling van Baarn en in de relatie van
Baarn met Amsterdam kwam in het
laatste kwart van de 1 9de eeuw, toen
ons dorp snel tot bloei kwam, omdat
Baarn een treinverbinding met
Amsterdam had gekregen.
Maar voor op de consequenties van
die grote gebeurtenis wordt ingegaan,
moeten we eerst vertellen hoe de
mensen van Baarn tot dan toe in
Amsterdam kwamen. Het oDenbaar
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vervoer tussen de beide plaatsen was
zeer tijdrovend en vermoeiend en voor
sommige mensen ook te duur. Om
geld te sparen gingen sommige
Baarnaars te voet naar Amsterdam. Dat
is haast onvoorstelbaar voor mensen
van onze tijd die, aÍgezien van files,
met de auto in een half uur in
Amsterdam kunnen zijn en die soms
zo'n hekel hebben aan lopen, dat ze de
auto nemen om een brief te posten.

Over de tijd vóór er een trein ging,
vertelt prof. J.A. de Rijk in zijn boek
Wondelingen door Cooi en Eemland en
Omstreken, dat in 1 903 is verschenen:

'Verplaats u in den tijd, neen, niet der
middeleeuwen, maar kort voor het jaar

1820 bijvoorbeeld, toen Baarn zijn
spoorweg nog niet had. Moest gil in
die dagen naar Amsterdam, ja, dan was
loopen de goedkoopste en in elk geval
de meest gebruikte weg. Maar zij die
niet op het reisgeld behoefden te zien,
togen 's morgens al voor dag en dauw
hier naar den Oranjeboom, de herberg
die nu een gewoon burgerhuis is

geworden, hier vlak bij u. Tegen zes
uur in den morgen kwam eindelijk de
gele omnibus, alias de snorwagen, uit
Amersfoort aan en nam den
verlangenden reiziger op. Voort ging
het op een deftig sukkeldrafje over
Eemnes en Laren naar de hooÍdstad,
waar ge dan tegen tien uur half
geradbraakt voor uw geld aankwam.'

Een station van 1874
De belangrijkste datum in de nieuwe
geschiedenis van Baarn is I0 iuni 1874.
Op die dag werd het station van Baan
in gebruik genomen. Het lag aan de
Oosterspoorweg, een lijn van Amster-
dam naar AmersÍoort van de Holland-
sche lJzeren Spoorwegmaatschappij.
Dat Baarn aan die lijn een station kreeg,
had het te danken aan Prins Hendrik,
bijgenaamd De Zeevaarder, een broer
van koning Willem lll. Hij was in 1821
op Soestdijk geboren en hij verbleef er
vaak als hij geen grote zeereizen
maakte, oÍ in Luxemburg was, waar hij
tot stadhouder was benoemd. Prins
Hendrik had bedongen, dat de
Oosterspoorweg een halte in Baarn
zou krijgen met een eigen wachtkamer
voor hem. Die Koninkliike Wachtkamer
is nog steeds nu en dan te bezichtigen.
De Baarnse treinreizigers kwamen in
Amsterdam aan op het station
Oosterdok op het Oostelijk Eiland. (Het
Centraal Station zou pas in '1889

gereed komen). Dat Oosterdokstation
werd overigens al in december 'l8/9
door brand verwoest en tijdelijk kwam
de trein uit Baarn aan oD het
Westerdokstation.

Niet alleen voor Baarn, maar ook voor
Amsterdam was de treinverbinding van
belang, zoals verteld wordt door T.
Pluim in zijn boek Uit de geschíedenis

von Eoorn:
'Van nu aÍ verandert gaandeweg het
Baarnsch toneel. Het schiint of heel
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Amsterdam zich wil werDen oo dit
bekoorlijke plekje met zijn statige
bosschen, vol van de aroma der
ruischende dennen. Om het kleinste

Amsterdam aangevoerd, zich in de
Baarnse bossen uitstekend wisten te
vermaken. Het Pekingbos werd wel
Joden- oÍ hangmattenbos genoemd,

t

Stqtion H.lJ.S.M. te Boorn (collectie Historische Kring'Baerne')

optrekie wordt als het ware gevochten
en wie in deze tijd een oÍ andere
huizinge bouwl.,'t riJ groot of klein,
villa of winkelhuis, kan er goud mee
verdienen.' Ook prof. dr. C.A.
Hoekveld vertelt in zijn proefschrift
Eoorn over de aantrekkelijkheid van ons
dorp in die jaren.
'Behalve door de romergasten die
langere tijd in Baarn bleven, werd
Baarn ook druk bezocht door
dagjesmensen, die met de trein uit
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omdat het 's zomers vooral bevolkt was
door uit de hooídstad gekomen Joodse
families. Men placht dan hangmatten
uit te spannen tussen de bomen. De
grootste leverancier van dagjesgasten
was Amsterdam.'
Hoe was de Írequentie van de
treinverbinding met Amsterdam in die
eerste jaren? In de zomerdienstregeling
van 1874liepen er iedere dag zes
treinen van Baarn naar Hilversum, drie
's morgens en drie in de middag en de
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avond. De eerste trein naar Hilversum maar veertig minuten sporens.
ging pas om 8.26 uur. (Dat was dus
veel te laat voor de eenvoudige Van het station Baarn kon men naar
werkman, die zijn werkdag veel vroeger Amsterdam reizen, maar men kon van
moest beginnen). In Hilversum moest daaruit ook naar Amsterdam
men overstappen voor de trein naar telegraferen. Op 21 februari 1825 werd
Amsterdam, die uit Utrecht kwam. op het Baarnse station €en
Tussen Hilversum en Amsterdam waren TelegraaÍkantoor voor het publiek
maar twee stations, Naarden-Bussum opengesteld. Langs de Oosterspoorweg
en Weesp. De rit van Baarn naar stonden op regelmatige aÍstanden
Amsterdam, inclusief de palen voor de draden van de telegraaÍ.
overstaptijd in Hilversum van drie tot Over acht lijnen konden van Baarn naar
acht minuten, duurde ongeveer één Amsterdam telegrammen verstuurd
uur voor dle treinen die oD alle stations worden.
stopten, en ongeveer vijftig minuten als

de trein bij Naarden-Bussum en Weesp Forensen naar Amsterdam
doorreed, als een soort sneltrein. Dat Nu steeds meer Amsterdammers, en
ging dus best vlug, als je bedenkt dat niet alleen welgestelden, in Baarn
het nu 32 minuten duurt. kwamen wonen, kwam het

forensenverkeer op gang. De Baarnaar
. In 1874 kostte een retour Baarn- die in Amsterdam werkte kon iedere

Amsterdam in de eerste klas f 2,25, in dag met de trein heen en weer.
de tweede klas í 1 .80 en in de derde Ook nu staan er iedere morgen een
í 1.20. (Ter vergelijking: voor zo'n groot aantal forensen op het Baarnse
retour in de laagste klasse moest een station om naar hun werk in
timmerman ongeveer zes uur werken). Amsterdam te gaan en 's avonds
ln het hele iaar 1875 reisden er 37.229 komen ze terug. Daarnaast is er een

? mensen vanuit Baarn naar Amsterdam intensief autoverkeer naar Amsterdam
en 37.329 omoekeerd. Dus qemiddeld over de A1 .

ruim 100 per dag. Nog altijd is Baarn vooral op Amster-
dam gerichL, om er [e werken oí te

In 1883, negen jaar na de opening van winkelen, of om er naar de schouwburg
de Oosterspoorweg, waren er dagelijk en het concertgebouw te gaan.
11 verbindingen Baarn-Amsterdam. In Dit is dan de ontstaansgeschiedenis van
een Cids voor Baarn en omstrekenvan de hechte band tussen het villadorp
1907 staat, dat er dagelijks 22 treinen Baarn en de wereldstad Amsterdam.
naar Amsterdam gaan en van Amster-
dam 23 treinen. Toen was het nog Hans Bronkhorst

- 11 - Baerne, december 2004



NELLY KUUT-SMIT, ACTIEF VANAF

Foto'Baqrnsche Courdnt'. Met ddnk
aan de uitgever

Het dertigjarig bestaan van de Histori-
sche Kring was een mooie aanleiding
voor de redactie om eens te gaan pra-
ten met één van onze leden van het
eerste uur, Nelly Kuiit-Smit. Voor an-
derhalf uur bood ik haar een luisterend
oor op een prachtige nazomerdag in
september.

Nelly is een rasechte'Barinese'. De
liefde voor historie heeÍt ze van haar
vader. Vader Freek was namelijk lid van
de voormalige gemeentelijke Oudheid-
kamer, die in de jaren zestig van de

Baerne, december 2004

HET EERSTE UUR

vorige eeuw werd opgeheven. Hij was
een verwoed verzamelaar van prenten
over oud- Baarn en werd regelmatig
gevraagd lezingen met lichtbeelden te
houden. Deze afbeeldingen werden
later op dia gezet en Nelly presenteer-
de deze dia's. Het werd haar eerste
optreden.

Ter gelegenheid van de herdenking
'Honderd jaar spoor in Baarn' , in 1974,
werden vaders dia's getoond in de
bibliotheek. Zij deed dit samen met
Thijmen de Ruig. Thijmen verzorgde
het commentaar, want zegt Nelly, 'hij
was voor mij een bejaarde man die
veel van Baarn wist.' Ook na dit eerste
optreden heeft Nelly nog diavoorstel-
lingen samen met Thiimen gegeven,
maar dat was niet altiid een onver-
deeld succes. 'lk was altijd zenuwach-
tig en had bovendien weinig tijd, want
we hadden toen een jong gezin.'
Op mijn vraag of er in de iaren zeven-
tig behoefte was aan een historische
vereniging. knikt ze bevestigend. Haar
vader had kennissen, zoals Thiimen de
Ruig en de heer Van der Mersch, die
van mening waren dat Baarns cultureel
erfgoed bewaard moest blijven.
Zo ook Chris Collard, die in 1974 he|
initiatief nam tot het oorichten van
een historische vereniging. 'Hij heeft
mij gevraagd', zegt ze,'en in het be-
gin deed ik niet zoveel bijzonders, ik
liep een beetje mee.'
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De kring was toen erg klein vergeleken
met andere historische verenigingen.
Door enthousiaste voortrekkers als Bep
Grootendorst, Jo vid Brink en vete an-
deren, kwam de Oudheidkamer tot
stand. De Historische Kring moest
breed van opzet worden. In de woor-
den van Chris Collard en geciteerd uit
het memoriam opgetekend door Hans
Bronkhorst in Baerne van maart 1999:
'Het is belangrijk te weten, wat Baarnaars
vroeger tot stand hebben gebrachl
maar vooral ook, waar Baarnaars een rol
hebben gespeeld in de geschiedenis van
de provincie Utrecht en zelfs in de Vader-
landse geschiedenis.'
Breder dus, zo ontstonden werkgroe-
pen en door lezingen van Chris Col-
lard, bijvoorbeeld over Belle van Zuy-
len, timmerde de prille vereniging aan
de weg en groeide het aantal leden.
De archeologische werkgroep ont-
stond en deze werkgroep gaÍ De Vuur-
steenkoerier uit. Later kwam het vereni-
gingsblad Eoerne, waarin De Vuursteen-
koe rí er w erd opgenomen.

Oude stencilmachine
Nelly ging het blad distribueren en het
ledenbestand verzorgen omdat Bart
Braat deze activiteit wilde afstoten. Hij
vroeg Nelly of zij dit van hem wilde
overnemen, het werd hem te veel. En

het was véél!
Het totstandkomen van het tijdschriÍt
was ook, zeker in het begin, een hele
Krus.

De aangeleverde tekst werd gestencild

en dat betekende hele stapels papier,
die in volgorde geraapt moesten wor-
den. Toch waren er iedere keer hel-
pende handen. Zelfs haar kinderen
werden ingeschakeld. ledereen zal be-
grijpen dat er wel eens iets mis ging.
Soms waren er lege bladzijden of klop-
te de volgorde niet. Het stencilen werd
bovendien gedaan op een oude sten-
cilmachine en die was onhandig in het
gebruik. Er werd gezocht naar een an-
dere wijze van afdrukken. De getypte
tekst ging voortaan naar een drukkerij.
De distributie wordt ook nu nog door
vrilwilligers gedaan, ieder heeít zijn
eigen wijk en bovendien bespaart dit
portokosten. Als het mooi weer is íietst
Nelly en in het weekend samen met
haar man naar de buitengebieden om
Boerne le bezorgen. Soms doet ze djt
met de auto.

'De inzet en het enthousiasme van
iedereen in deze beginjaren, leidde tot
de groei en het voortbestaan van de
jonge vereniging', verzekert Nelly.
De kinderen van Nelly bleven haar hel-
pen. De opmars van de computer gaf
zoonlief de gelegenheid haar werk uit
handen te nemen. De adressen van
leden, de mutaties, het bijhouden van
het ledenbestand, de betalingen van
de contributies werden opgeslagen in
oe compuler.

Aanspreekpunt
Nelly is sinds 1999 gepensioneerd. Ze
werd toen gevraagd voor de Oudheid-
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kamer, die op dat moment gen moeten Baarnaars stimuleren om
geen voorzitter had. Omdat ze moeilijk meer van hun geschiedenis te weten
'nee' kan zeggen, wilde ze het voor te komen. Ook hoopt ze dat meer
een jaar doen, want daarna ging haar scholieren geihteresseerd raken.
man met pensioen. Nelly werd welis- Een extra biidrage bij de contributie
waar geen voorzitter, maar zou trouwens ook leuk zijn, want
'aanspreekpunt'. Ze zegt daarover dat 'iedere euro is immers welkom voor
ie als team de Oudheidkamer zou het behoud van het oude en van de
moeten uitbouwen en dat betekent dingen die voorbij gaan'. f
dat je elkaar steunt bij alle activiteiten En... zolang Nelly in Baarn blijft wo- '
die er zijn. nen, blijft ze actief in de Historische

Kringl Daar hoeven we niet aan te
Ze hoopt dat door de nieuwe hoofdin- twijfelen!
gang, met een lift naar de Oudheidka-
mer, er meer bezoekers zullen komen.
De grotere toegankelijkheid, de ruime-
re openstelling en de tentoonstellin-

(Bestuur 
en reá.actíe

wensen alle lezers

prellige feesldagen en

een voorspoedlg 2OOs

Tineke Biemans

Baerne, december 2004 - 14 -



ARCHITECT A. L. VAN GENDT GAF

ln dit iubileumnummer van Baerne/

dat grotendeels gewiid is aan de be-

trekkingen tussen Baarn en Amster-

dam, mag de naam van de Amster-

damse architect en projectontwikkelaar
avant- la- lettre, Adolf Leonard van

Gendt (1835- 1901), niet ontbreken'

BAARN EEN GEZICHT

van Baarn heeft bePaald.

Daar komt nog bii dat hii gedurende

een qroot deel van het iaar in Baarn

woo;achtig was in het door hem ont-
woroen landhuis 'Torenzicht' aan de

Oraniestraat 10. Vanuit dit huis, waarin

later dokter Serbrandt de Graaf prakti-

Portret A.L, vqn Cendt

Hij was niet
alleen de
schepper van
o.a. het Am-
sterdamse
Concert-

9ebouw, maar
ook de ont-
werper van
talloze schil-
derachtige
Baarnse villa's,
die na de aan-

leg van de
Oosterspoor-
lijn in 1 874 in
ons dorp ver-
rezen.
Zonder ande-
re architecten
te kort te
doen, mag
men stellen
dat Van Gendt
voor een De-

langrilk deel
het gezicht
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seerde, begeleidde hij de bouw van zijn
vele Baarnse proiecten.
De laatste en niet de onbelang-
rijkste reden voor zijn keuze is het feit
dat deze architect naar alle waarschijn-
lijkheid ook de schepper is van ons on-
volprezen, monumentale station uit
'1874, hetzelfde jaar waarin DolÍ van
Cendt zich als zelfstandig architect in
Amsterdam vestigde.

Leven en opleiding
AdolÍ Leonard van Cendt werd op
1 8 april 1835 geboren in Alkmaar, als
zoon van Johan Codart van Gendt en
Henriêtte Margaretha Thierens.
Vader van Cendt was waterbouw-
kundige en werd in 1829 o.a. belast
met de eerste opmetingen en het in
kaart brengen van het Noord- Hollands
Kanaal. Ook was hij lid van de commis-
sie voor de grensregellng van Neder-
land en België in 1843.
Hij beëindigde zijn loopbaan als hoofd-
ingenieur eerste klasse, in die tijd de
hoogste rang bij Rijkswaterstaat.
Behalve Adolf Leonard werden uit dit
huwelijk nog drie zoons geboren, die
later allemaal architect of ingenieur
zouoen woroen.

Zijn eerste opleiding kreeg Dolf aan de
Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Amsterdam. Reeds op acht-
tienjarige leeftijd werd hij opzichter bij
de bouw van de cellulaire gevangenis
in Utrecht, die daar door zijn vader
werd uitgevoerd. De volgende jaren

Baerne, december 2004

was hij in de leer bij architecten in
Zwolle en Zaandam, want het architec-
tenberoep werd in die tijd vooral in de
praktijk geleerd. Het eerste door hem
zelÍstandig uitgevoerde werk was de
bouw van de villa Flevo Rama in Huizen
in 1 855.

ln I864 trouwde hij met Elisabeth Fre-
derica van Elten, de jongste dochter
van de schilder H.D. Kruseman van El-

ten. Het echtpaar kreeg drie kinderen:
johan Godart (1866), Elisabeth Frederi-
ca (1869) en Adolf Daniêl Nicolaas
(1820).
Ook deze beide zonen werden
architect, zodat we rustig kunnen spre-
ken van een architectenfamilie, want
drie generaties Van Gendt brachten
maar liefst zeven architecten en ingeni-
eurs voort.

In I896 werden de zonen J.C. en
A.D.N. van Gendt als compagnons in
het bureau van hun vader in Amster-
dam opgenomen. Ook na diens dood
in 1901 werd de zaak door de beide
zonen voortgezet. Tot in de jaren veer-
tig van de vorige eeuw genoot het ar-
chitectenbureau onder de naam Van
Cendt grote bekendheid.
AdolÍ Leonard wordt over het alge-
meen als de belangrijkste architect van
de familie beschouwd. Omdat hij voor-
al in Baarn als architect werkzaam is

geweest, zullen we ons verder in dit
artikel voornamelijk met zijn creaties
bezighouden.

16 -
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'iilg. H. J. c€n 8o*. lolo Àdr. Bocr.

Het Boonse stotion omstreeks | 900. Op het terros werd vonuit de tegenoverliggende bierhal
bediend (collectie Historische Kring'Baeme')?

Een eigen bureau
Van 1861- 1874 wasYan Gendt als
bouw- en werktuigkundige tweede
klasse bij de Staatsspoorwegen belast
met de aanleg van de spoorlijn Den
Helder- Amsterdam, met alle daarbij
behorende stations. Ook worden de
stations van Utrecht, Hilversum en
Baarn aan hem toegeschreven, maar
dan in opdracht van de Hollandsche

Uzeren Spoorweg Maatschappij
(H.lj.S.M). Het is tragisch te bedenken
dat anno 2004 bijna al dete stations
zijn afgebroken, op het station van
Baarn na.

ln 1874 nam hij ontslag bij de Staats-
spoorwegen en vestigde hij zich ats
zelfstandig architect in Amsterdam aan
de Stadhouderskade 122. Al spoedig
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behoorde het bureau tot de grootste
van ons land en soms waren er wel
honderd objecten tegelijk in uitvoering.
Regelmatig werkte hij samen met be-
kende architecten als P.j.H. Cuypers,

J.B. en J.L. Springer en J.F. Klinkhamer.
Ook genoten allerlei aankomende ar-
chitecten aan het bureau hun oolei-
ding, zoals de later bekende en in
Baarn woonachtige architect l.C. van
Epen.
Van Gendt moet een nuchtere oersoon-
lijkheid zijn geweest, die een hekel had
aan artistieke pretenties. Hij voelde zich

in de eerste plaats zakenman.
Eén van zijn vroegere werknemers ver-
telde hier later over: 'Hii was meer een
vaderlijke vriend, dan een patroon.
Staande aan zijn tafel, het ene been
wat opgetrokken en de korte gouwe-
naar in de mond, schreef hii de bestek-
ken van het begin tot het eind uit, een
karwei dat hij nooit aan een onderge-
schikte overliet. Hii voelde zich meer
koopman dan kunstenaar, maar leerlin-
gen met kunstzinnige ambities, mits
getalenteerd, liet hij de vrije hand.'
Bij Van Cendt was de klant koning. Wie

f

Villa Maria, Stationsplein 20 (collectie Histotische Kring 'Baerne')
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een betaalbaat solide, bruikbaaÍ en
representatief gebouw wllde, was bij
hem aan het juiste adres.
Naast zijn drukke werkzaamheden had
hij nog talrijke nevenfuncties. Zo was
hij o.a. bestuurslid van de Maatschappij
tot Bevordering der Bouwkunst, hield
hij lezingen, was hij lid van de Gezond-
heids- Commissie en bestuurslid van de
Maatschappij voor de Werkenden
Stand. afdeling ambachtsscholen.

Bouwstijlen
A.L. van Gendt was werkzaam in qe

tweede helft van de negentiende eeuw,
een periode waarin talrijke neostijlen
ontstonden. Zijn werk vertoont vrijwel
alle stijlvariaties die in deze periooe
werden toegepast. Ziin vroegste wer-
ken waren eclectisch, waarbij allerlei
bouwstijlen werden gecombineerd tot
een nieuw geheel. In zijn Gooise villa,s
koos hij voor de Chaletstijl, maar ook
weroen neoromaanse en neorenaissan_
ce elementen toegepast in schilderach-
tige ontwerpen, vaak verriikt met to-
rens oÍ torenties. De term Chaletstiil
wordt gebruikt voor gebouwen die aan

Favorita, oude utrechtseweg | 7- | 9. Na | 920 Hoogworde (colectie Historische Kring ,Baerne,)
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Casa Cora, Stationsweg 33 (collectie Historische Kring 'Boerne')

de Zwitserse chaletbouw herinneren,
door toepassing van overstekende kap-
pen met veel houtsnijwerk en vaak
houten veranda's en vakwerk. Later
werd de nadruk meer gelegd op classi-
cistische kenmerken, al bleeÍ bij villa's,
koetshuizen en stallen, de Chaletstijl
favoriet.
Het wordt Van Cendt nogal eens ver-
weten dal. hij Lamelijk flexibel was in
zijn ontwerpen. Hij was, zoals gezegd,
in de eerste plaats zakenman, die zijn
creaties makkelijk aanpaste aan de wen-
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sen van zijn opdrachtgevers. Zo veran-
derde hij in 1882 zijn oorspronkelijke
concertgebouwontwerp, opdat het
meer zou harmoniëren met het nabij-
gelegen Rijksmuseum van zijn collega
P.J.H. Cuypers.
Een belangrijke rol speelde hierbij waar-
schijnlijk ook het feit, dat Cuypers in de
jury zat die de inzendingen van een
prijsvraag voor een muziektempel
moest beoordelen, een prijsvraag die
uiteindelijk door Van Gendt zou wor-
den gewonnen.

-20-
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r,'. :,;ie of nieuvte huis meesterlijk geschilderd?

SCHILDERSBEDRIJF

a.d7oa4t
CANTONLAAN 1 - 3742 CH BAARN
TEL. (035) 542 28 93 - FAX (035) 543 02 58

Voor Baarn en omstreken van oudsher bekend

f,
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Sinds I ti{16

]l,A.Smuldu s - dc Jou g cll \\.P.J. Gocmans, apothekers

UW GENEESMIDDBL
ONZE ZORG

Laanstraat 26. 3743 BG Baam
Telefoon (035) 5412432 Fax (035) 5421021

E-mail apojulius@worldonline.nl

B.rtrur llll:

Voor deskundig advies

Voor grote maten
Nachtgoed en Dusters

Reuma ondergoed

Uw maat met de juiste cup A t/m H

Voor kleine maten

Voor hele grote maten
Badpakken en Bikini's
Heren ondergoed

En wij proberen het bijna onmogelljke mogeLí,jk te maken

Laanstraat 7la, 37 43 BC Baarn, Tel. 035 642 O0 73
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PRINS
Het adres voor al uw veÍzekeringen

3741 AN Baarn
TeleÍoon 035-5411359

E-mail: dick prins.ass.hyp.advies@hetnet.nl

Ook het adres voor hypotheekadvies
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Dennenhorst, Eemnesserweg 62- 64. September 2004 (collectie laap Kruidenier)

Van Cendt beschikte over een grote
technische kennis. Hij experimen-
teerde met gegoten en getrokken ijzer
als bouwmateriaal. Deze kennis had hij
zich eigen gemaakt als bouw- en werk-
tuigkundige bij de Staatsspoorwegen.
De kaoconstructie van de Hollandsche
Manege in Amsterdam is daar een
goed voorbeeld van, maar ook aan het
Baarnse station zijn hiervan sporen te-
rug te vinden.
Van jonge, meer kunstzinnig ingestelde

collega's als Kromhout en Wiideveld
ondervond Van Gendt soms de nodige
kritiek. ln het tiidschrift Architectura
noemt een anonieme criticus ziin Rot-
terdamse Bank aan het Amsterdamse
Rokin 'een oannekoek van bedorven
oudestijlenmeel met verdroogde mo-
derne krenten.'

Enkele belangrijke werken
Het Amsterdamse neoclassicistische
Concertgebouw, waarvan de voorgevel
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Morioheuvel, Von Heutszloan 2. September 2004 (collectie loap Kruidenier)

het uiterlijk heeft van een tempel uit de
klassieke oudheid, is ongetwijfeld Van
Cendts belangrijkste en bekendste crea-
tie. Het is voor de nazaten nog altijd
een groot raadsel hoe Adolf Leonard,
die volgens de familie 'zo muzikaal was
als een koe'. één van de beste concert-
zalen ter wereld heeft kunnen ontwer-
pen.

Andere bekende Amsterdamse creaties
zijn o.a.: de winkelgalerij aan de Raad-
huisstraat, café De lJsbreker, de galerij
van het voormalige Paleis van Volksvlijt,
het Burgerziekenhuis, de Hollandsche

Baerne, december 2004

Manege in de Vondelstraat en restau-
rant Riche aan het Rokin. Verder was hij
als'raadgevend ingenieur' betrokken
bij de bouw van het Centraal Station
van P.J.H. Cuypers en de Amsterdamse
Stadsschouwburg van J.B. en j.L. Sprin-
ger.

Het oeuvre van Van Gendt is zeer geva-
rieerd. Hij ontwierp bijvoorbeeld: een
bewaarschool, een industrieschool voor
meisjes, een toneelschool, bad- en
zweminrichtingen, een circus, een ma-
nege, tramremises, wees- en bejaarden-
huizen, theaters, café's, restaurants,
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volksgaarkeukens, hofjes en sociale wo-
ningbouw.
Vaste klanten waren o.a. de Baarrrse en
Amsterdamse graanhandelaar P. Kort-
hals Altes, de Amsterdamse Omnibus
Maatschappij en een aantal banken,
zoals de Twentse Bank en de Rotter-
damse Bank.

Baarnse villa's
Door zijn werkzaamheden voor de Hol-

landsche ljzeren Spoorweg Maatschap-
pij had Van Cendt kennis gemaakt met
verscheidene personen, dle toen de pas

geopende Oosterspoorweg een goede
verbinding met Baarn had gegeven,
daar villa's wilden laten bouwen. Onder
hen moeten zich waarschijnlijk ook be-
stuursleden hebben bevonden van de
in 1882 opgerichte Baarnsche Bouwter-
rein Maatschappij (B.B.M.) als A.A.H.
Boissevain, P. Hartsen en M.C. van Hall,

ï

Torenzicht, Oranjestraqt 10, het zomer,,erblijf von de orchitect
(collectie Cees v/d steeg)
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Ceveltekening vooftlanzicht Woudestein uit 1884 (collectie NAi, Rotterdqm)

de directeur van de Banque de Paris et
des Pays- Bas in wiens opdracht Van
Cendt in 1 884 de villa Woudestein
bouwde.

Hieronder volgt een opsomming in
chronologische volgorde van door Van
Gendt gebouwde Baarnse villa's zonder
waarschijnlijk volledig te ziln. We ope-
nen de rij met het noemen van het
Baarnse station, dat hoewel hel. geen
villa is, in de reeks niet mag ontbreken.

Baerne, december 2004

Het is overigens opvallend dat de eerste
Baarnse villa's die door Van Cendt wer-
den ontworpen dicht bij het station
stonden. Uitvoerige informatie over
deze villa's vindt u in het boek: Boarn,
C esch i edenís en Arch itectu u r.

1823. station en bierhal werden in
eclectische stijl waarschijnlijk door Van
Gendt ontworpen en uitgevoerd in op-
dracht van de H.lj.S.M. Het baanvak
werd in 1874 in gebruik genomen. Het
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Ontwerptekening Torenzícht uit 1884 door A.L. vdn Cendt (collectíe NAi Rotterddm)

werd gebouwd als een totaal project
samen met de helaas afgebroken bier-
hal en de biibehorende retirade.

1874. Yilla Maria, Stationsplein 20,
werd gebouwd voor de Amster-
dammer G.L. Funke. Deze grote villa,
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in eclectische stijl gebouwd, werd o.a.
bewoond door de familie Huneus. Het
huis had volgens oude Íoto's een kan-
teelvormige daklijst. Ook dit pand
maakte kennis met de slopershamer.

1874.Yilla Favorita (later Hoog Wol-
de), Oude Utrechtseweg 17 -19. De
bouw van dit pand was één van de
eerste opdrachten aan Van Cendt na
zijn vestiging als zelfstandig architect.
Hij ontwierp ook het koetshuis. Op-
drachtgever was W.E. Matthes uit Am-
sterdam. Het huis werd later respectie-
velijk door de Íamilies Gilissen en
Sandberg enkele malen verbouwd. De
villa die voor de oorlog omringd was
door een schitterende tuin met een
rosarium, werd later kantoor van Phi-
lips en werd daarna ook helaas afge-
Dro Ken.

1874.Yilla Casa Cara, stond aan de
Stationsweg 33. Ook dit huis ver-
dween uit het Baarnse dorpsbeeld. Het
werd in neorenaissance stijl gebouwd
voor de Amsterdamse graanhandelaar
j.P. Korthals Altes.

1 825. Villa Dennenhorst, Eemnesser-
weg 62- 64, werd als geldbelegging
gebouwd in opdracht van i. Harbrink
Numan. De in Chaletstijl gebouwde
dubbele villa werd al spoedig verkocht
aan de Engelsman ScifÍ, die de twee
delen respectievelijk 'London' en

'Evergreen' noemde. De naam
'London' werd later veranderd in

Baerne, december 2004

'Dennenhorst'. Hierin woonde jaren de
dichter- predikant J.J. Thompson.

1 883. Villa Mariaheuvel, Van
Heutszlaan 2, werd in eclectische stijl
gebouwd in opdracht van N. de Vries
uit Amsterdam. Een latere eigenaar
was de directeur van een garenfabriek,
Carp, die het pand enige tijd verhuur-
de aan de dansschool Roling. Het
pand kwam in 1924 in handen van H.

Hoppe, eigenaar van de gelijknamige
jeneverstokerij. Verder huisvestte het
o.a. een jongenshuis. In 1982 werd het
huis verbouwd en onderverdeeld in
zes appartementen.

1 884. Villa Torenzicht, Oranjestraat
10, werd gebouwd als zomerverblijf
van het gezin Van Gendt. Hij ontwierp
niet alleen zijn eigen huis, maar ook de
bijbehorende uitgestrekte landschap-
pelijke tuin op de hoek van de
Leestraat en de OranjesLraal..

1 884. Villa Woudestein, Van Heutsz-
laan 4. Dit grote pand werd gebouwd
in opdracht van M.C. van Hall, directeur
van de Banque de Paris et des Pays-

Bas in Amsterdam en medeoprichter
van de Baarnsche Bouwterrein Maat-
schappij. De villa was een tijd in ge-
bruik als Luthers rusthuis. Na de res-
tauratie van 1992weÍd het kantoor.

ln het archief van het Nederlands Ar-
chitectuurinstituut te Rotterdam bevin-
den zich nog een aantal ontwerpen
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van Baarnse villa's door A.L. van Cendt
die tot nu toe niet konden worden
getraceerd. Meestal is in deze gevallen
alleen de naam van de opdrachtgever
bekend en ontbreekt het adres. Ook is
het niet altiid zeker oÍ deze villa's in-
dertijd wel gebouwd zijn. Daarbij komt
nog dat veel villa's van naam verander-
den bij het wisselen van eigenaar.

Tot slot geef ik hieronder hun namen
weer in de hoop dat sommige lezers
van Eoerne deze puzzel alsnog kunnen
oDtossen,

Villa Roquette, gebouwd in 1873 in
opdracht van de heer Roquette.

Villa Smit met stalgebouw, in 1 825
gebouwd voor E. 5mit.

Villa Eerdmans, Leestraat, gebouwd in
'I 875 voor S.H. Eerdmans.
Het is zeer waarschijnlijk dat hiermee
de villa MerelhoÍ wordt bedoeld.

Villa Maes, in l8Z5 gebouwd voor
H.G. Maes.

"4.r

Woudestein, Von Heutszlaon 4. September 2004 (collectie loop Kruidenier)

.ta

t
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Villa voor de weduwe R. Vo0te. in
1886 ontworpen voor R. Vo0te. Met
dit huis wordt niet het pand bedoeld
aan de Prinses Marielaan 13 van de
architect Van Veen.

laaP Kruidenier

Ceraadpleegde literatuur:

D. Keunink en L. Lansink, A.1., J.G. en
A.D.N. van CendL Architecten in zoken,
Bíbliogrofieën en oeuvrelijsten von Ne-
derlondse archítecten en stedebouwkun-
digen

(BONAs ), NAi Rotterdam 1999,
t. Caasbeek, J. van 't Hof, M. Koen-
ders, Boorn. Ceschiedenís en archítec-
tuur, Zeist 1994;
T. Coppens, M. Kruidenier, S. van Ber-

kum, Binnen en toch buíten, Baan
2AA4;
R. van der Maal en Y. van de Akker,
Van Bderne tot Boarn, Baarn 1999;
T. Pluim, Uit de geschiedenis von Boorn,
Baarn 1932.
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Wed. E. rlan DAPPERtl.|, l|ooÍdstraat, BAARN t
Hofleverancier \aL 7t. M. den KONING der Noilerlanden.

Kolonialo lVaren, Conestibles, Vleesehwaren, Borstelwerk,

WIIJV oru GEDIBIILLEil&D,
Adveftentie uit 'Cids Baorn en Omstreken', | 889 (paft. co ectie)
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EEN AMSTERDAMSE ZEEPZIEDERI'
EICENAAR (deel 1: de zeepziederlj)

Ze staan er alle uitgestald, bij twee
drogisteriien in de Laanstraat: de fla-
cons met scheerschuim, scheergel,
aluin, aftershave balsem. de scheer-
staaÍ, scheerzeep (in tabletten), scheer-
crème en natuurlijk de scheerkwast

EN ZUN BAARNSE

die in een aantrekkelijk 21'eeuws jasje
zijn gestoken, 'al 45O jaar trendsetter
in scheren'. Een klein deel van die vie-
renhalve eeuw had de in Amsterdam
op het Damrak gevestigde Íabriek met
deze naam, voluit geheten C.A. Wolt-

?

.E

De gevelsteen von de zeepziederij 'De Veryulde Hand'. lll. uit'Waor men 4 eeuwen om zeep
ging' (pat t. callectie)

man Elpers' KoninkliJke Zeepfabriek
'De Vergulde Hand', of beter gezegd
de dire(teur en eigenaar ervan, mel

van'De Vergulde H and'.
'De Vergulde Hand' is volgens de re-
clameleus op deze geurige producten,

Baerne, december 2004



Zeepziederijen waren zeer brondgevaarlijk: toen in 1682 de zeperij 'De Bruinvis' in lichter laoie

stond, tukte de (pas uitgevonden) slangbrondspuit van lan van der Heijden uit.lll. uit'Woor
men 4 eeuwen om zeep ging' (pt1t7. collectie)

Baarn te maken. Veel zelÍs. Caspar An-
ton Woltman Elpers woonde in de eer-
ste helft van de vorige eeuw in Baarn
en was zeer actief zowel in de lokale
politiek als in het plaatselijk vereni-
gingsleven.

Baerne, december 2004

De Boornsche Couront schonk op 2 juli
1954 met een groot artikel aandacht
aan de vier eeuwen oude zeepfabriek
'De Vergulde Hand' in Amsterdam.'Een
bijkans uniek jubileum', aldus deze cou-
rant. ' Nu dit merkwaardige bedrijf op
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het punt staat zijn vierde eeuMeest te
gaan vieren, zullen vele oudere Baar-

naars zich weer de man herinneren, die
deze hand gesmeed heeft: Caspar An-
ton Woltman Elpers, vader en grootva-
der van de huidige directeuren, de he-
ren Herman josef en Theodorus Wolt-
man Elpers. (...) Het 400-iarig bestaan
van ,,de Vergulde Hand" zal Dinsdag ó

Juli a.s. gevierd worden met een recep-
tie (van 15-1 7 uur) in het Victoria-Hotel
te Amsterdam. Ongetwijfeld zullen ook
vele Baarnse vrienden van de familie
Woltman Elpers van deze gelegenheid
gebruik maken om de directie hun ge-
lukwensen aan te bieden met haar

,,Vergulde" nu achtvoudig Couden
Hand.'

Fraude ende dubbeltheit
In Amsterdam waren al in de vijftiende
eeuw zeepziederijen. Het was onvermij-
delijk dat er ook regels voor dit am-
bacht kwamen. In iuni 151 8 werd door
het stadsbestuur bepaald dat alle zeep-
zieders binnen acht dagen hun oliema-
ten, zoals kannen en halve kannen,
moesten laten iiken. Twee maanden
later werd hun bevolen hun zeepziede-
rijen'te maken mit steenen wanden,
omme alle oericulen van branden ende
anders te verhoeden'. ln de zestiende
eeuw nam de overheidsbemoeiing sterk
toe en in I526 werd ook het zeepzie-
dersbedrijf gereglementeerd. Dat ge-
beurde in de zeventien artikelen van de
Zeepkeur van 10 juli 1526, te beschou-
wen als de grondwet van de zeepziede-

rii. In deze keur werd biivoorbeeld de
samenstelling van de zeep bepaald.
'Van Sint Maarten (1 1 November) tot
vastenavond (zes weken vóór Pasen)

stort men twee delen hennipolie op
één deel raapolie;
deze zeep heet Winter-seep. Van Vas-

tenavond tot Sint Maarten stort men
twee delen raapolie op één deel henni-
polie; deze zeep heet Somer-Seep.' i

De wet regelde verder het keuren van
de zeep en de verpakking. De zeepzie-
ders kozen twee keurmeesters, die elk
vat 7eep, voordat het deksel erop ging
en het vat naar de afnemer werd ver-
zonden, moesten keuren. Elk gekeurd
vat werd door de keurmeesters met een
W (winterseep) en S (somerseep) ge-

brandmerkt. Ook diende elk vat het
merk van de zeepziederij van herkomst
te dragen.

De Zeepkeur was nauwelijks vijf weken
oud, of de eerste overtreder werd be-
straft. Zeepzieder Dirck Jan Zegerszoon
had 'fraude ende dubbeltheit' 9e-
pleegd door zeep aÍ te leveren die niet
'rechtop ende goet'was. De straf was
streng. De afgekeurde zeep moest in
een andere ziederij opnieuw worden
gezied en vervolgens in drie gasthuizen
worden verdeeld. Tenslotte werd Dirck

lan Zegerszoon voor de rest van zijn
leven van het zeepziedersbedriif uitge-
sloten.

In 1 554 wordt de zeepziederij 'De Ver-

t
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De inschrijving vqn Jon woltmon en lohanno cotarino de Haos in de Amsterdamse onderrrouw-
registers. l . Uit'Waar men 4 eeuwen om zeep ging' (port. collectie)

gulde Hand'- met als eigenaar Jan
Pauw - voor de eerste keer in de ge-
schiedenis van de hooÍdstad vermeto.
Amsterdam kende in de I 6u eeuw vele
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zeepziederijen. Rond het einde van de
15u eeuw en het begin van de I ó"
eeuw varieerde hun aantal van l3 tot
1 7. De familie Pauw speelde jarenlang
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een belangrijke rol in de hoofdstedelijke
zeepziederij. Pas in de Couden Eeuw
trokken zij zich terug uit dit ambacht,
van kooplieden werden zij meer en
meer regenten. De laatste keer dat een
lid van deze Íamilie in verband met 'De
Vergulde Hand'werd genoemd was in
1 6ó4. ln de tweede helft van de 1 f
eeuw wisselde de zeepziederij 'De Ver-
gulde Hand'diverse keren van eige-
naar.

In 1695 kwam deze zeepziederij voor
het eerst in handen van de familie
Woltman. Jan Woltman werd in dat jaar
eigenaar van de 'De Vergulde Hand'. In
het archieí van 'De Vergulde Hand' is -
gedateerd 2 november 1695 de vol-
gende acte aanwezig:
'Transport van een huijs en erve, zijnde
een zeepsiederij met de gereedschap-
pen daarop behorende staande en ge-
Iegen op 't Water op de Zuijthoek van
de St. Jacobs Capelsteegh daar de Ver-
gulde hant uijthangt, door Jannetie
Cornelis Snoek, weduwe en boedel-
houdster van jan van Lank, aan Jan
Woltman.'2

Uitstekende prestatie
jan Woltman was aíkomstig uit Liiding-
hausen in WestÍalen, het gebied waar-
uit in de 17" en I8'eeuw vele durzen-
den naar het welvarende Amsterdam
kwamen om een nieuwe toekomst op
te bouwen. Op 17 december 1694, de
dag van zijn ondertrouw en 31 jaar

oud, woonde hij in de Amsterdamse

Niezel. Begin januari 1695 trouwde hij
met Johanna Catarina de Haas. Elí
maanden later kocht Woltman 'de Ver-
gulde Hand', 'met de gereetschappen
daartoe behorende'. Zes dagen was hij
eigenaar van de zeepziederij, toen hij in
zijn 'Stoockboeck' op de eerste pagina
schreef:

'1ó95 November 8. Voor d' eerste ryse
gestoockt in de Zeepery van de Vergul-
de Hant. Cestort 1Z Hennip 2 Raap.
Hiervan gevaet 197+ tonnen.'

Woltman hield nauwkeurig ziin produc-
tieciiÍers bij in zijn stookboek. Gemid-
deld vaatte hij in de periode 1715-1731
2320 tonnen per jaar, dat was ruim elÍ
procent van de totale Amsterdamse
zeepproductie. Cezien het aantal zeep-
ziederijen toen. dat waren er twaalÍ,
een uitstekende prestatie. Zes en dertig
jaren achtereen stookte Woltman zeep
in ,,De Vergulde Hand". Drie maal ver-
bouwde hij zijn bedrijÍ; in I 698 en in
1 21 3, terwijl aan de derde verbouwing,
twaalf jaar later, tot ver in de vorige
eeuw werd herinnerd door een verguld
bronzen hand, met het jaartal i 725 in
Latijnse cijfers, aan de gevel van het
bedrijÍ.3

Toen Jan Woltman zich in 1 731 uit 'De
Vergulde Hand'terugtrok, werd hij op-
gevolgd door zijn enige zoon Cerardus
B.J. Woltman. Cerardus Woltman had
op 9 okl.ober van dat jaar de zeepzie-
derseed en een week daarna de huwe-

r
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lijkseed afgelegd. Hii trouwde met de
26-jarige lda Sievers. In november 1 734
werd hun eerste kind geboren; een
dochter genaamd Sophia Catharina
Maria. Gerardus Woltman besloot ziin
zaak uit te breiden. Hij kocht op Z oi<to-
ber 1746 de zeepziederij en het pakhuis
'Het Dubbelde Anker' gelegen aan de
Keizersgracht, nabij de Brouwersgracht.
'De Vergulde Hand' was slechts voor oe
helft eigendom van Cerardus Woltman,
de andere helft behoorde toe aan ziin

C. A. WOLTMÀN ELFERS, AMSÍERDÁM
ZEEPFABRIEK ,,DE VEROULDE HÁND-

TOII.ET-ZEEPEN
vooR
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greerd familielid jan Hendrik Woltman.
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Twee blodzijden uit prijslijst 'De Vergulde Hand', idaftol onbekend (collectie ,De Veroulde Hond')
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Twee dobbelstenen
Op 5g-jarige leeftijd trok Gerardus
Woltman zich voor korte tiid terug op
'Het Dubbelde Anker', om vervolgens
deze zeepziederij te verhuren en samen
met zijn dochter Sophia te gaan rente-
nieren. Jan Hendrik Woltman leidde de
zeepziederij 'De Vergulde Hand' tot
1797, ïoen hij op bijna tachtigjarige
leeÍtijd overleed. Zijn huwelijk was kin-
derloos gebleven. De leiding van het
bedrijÍ werd overgenomen door zijn

broer Anthonij Woltman, dle al gedu-
rende enkele jaren eigenaar was van de
aangrenzende zeepziederij'De Cra-
naatappel'.

Anthonij Woltman bleef vrijgezel en
had dus geen opvolgers in de ziederij.
Dat probleem meende hij als volgt te
kunnen oplossen. Zijn zuster Anna had
twee kleinzoons, Caspar Anton Elpers
en Carl Anton Schólvinck. Beide veelbe-
lovende jongemannen, ijverig en intelli-

Reclome voor'De Vergulde Hqnd', jqoftol onbekend (collectie'De Vergulde Hand')

r
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gent, die bij hun oom Anthonij in de
gunst stonden. Hij besloot om een van
hen het bedrijÍ te schenken door mid-
del van het lot, ofwel de beslissing over
te laten aan twee dobbelstenen. De
stenen wezen Caspar Elpers aan als de
nieuwe eigenaar van 'De Vergulde
Hand'. De 'verliezer', Carl Schólvinc( werd
schadeloos gesteld met een geldsom.

Het was opmerkeliik, hoe de Woltman-
nen zich na hun immigratie steeds snel
aanpasten aan de omstandigheden in
Nederland. Caspar Elpers was op die
regel geen uitzondering. Ook hij voelde
zich in de sÍeer van het Amsterdamse
stads- en bedrijfsleven volkomen thuis.
In maart 1821 , een jaar na de dood van
zijn oudoom Anthonij, richtte hij tot
koning Willem leen rekwsesl, waarin
hij verzocht voortaan de naam Wolt-
man Elpers te mogen voeren; aldus te
voldoen aan de wens van zijn oom om
de naam Woltman verbonden te hou-
den aan die van 'De Vergulde Hand'.
De minister van Justitie besliste snel en
positief op het verzoek.
Na Caspar Woltman Elpers, die in 1859
kort voor zijn 69-ste verjaardag over-
leed, werd zijn zoon Eduard eigenaar
van de zeepziederij. Op zijn beurt werd
hij opgevolgd door zijn zoon Caspar
Anton.

Caspar Anton de Tweede
Deze'Caspar Anton de Tweede', gebo-
ren in Amsterdam op 2ó oktober 1 854,
stond meer dan vijftig jaar aan het

Baerne, december 2004

hooÍd van de zeepziederij, oÍwel de
zeepfabriek. Emeis jr. schreef in 1954
dat'Elk stuk toiletzeep en elke staaí
scheerzeep van ,,de Vergulde Hand" is

ook heden ten dage nog vergezeld van
de handtekening van Caspar Anton de
Tweede: C.A. Woltman Elpers. Toen hij
in 1928 zijn 50-jarig directeursschap
vierde, werd hij benoemd tot ridder in

Cospdr Anton Woltmon Elpers, olieverf -

portret, co. 1825. lll. Uit 'Wdor men 4

eeuwen om zeep ging'(port. collectie)

de Orde van Oranje-Nassau, een ko-
ninklijke onderscheiding waarmee hij
de koning te rijk was en die de 73-
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jarige industrieel. kras en energiek, ten
volle toekwam.'5

Op ziin 65-ste jaar besloot Caspar An-
Lon de Tweede de firma te wijzigen in
een naamloze vennootschap. Op 2/
september 1 920 werd 'De Vergulde
Hand' de Naamloze Vennootschap C.A.
Woltman Elpers' Zeepfabriek ,,De Ver-
gulde Hand", gevestigd te Amsterdam.
De twee directeuren van de N.V. waren
Caspar Anton en zijn jongste zoon Her-
man Josef. Ziin oudste zoon Eduard
werd commissaris.

'Sindsdien', schreef Emeis jr., 'is meer
dan een kwart eeuw verlopen. Caspar
Anton stierf in 1937, zijn zoon Eduard
in 1950. ,,De Vergulde Hand" wordt in
het jubileumjaar 1 954 geleid door Her-
man Joseí Woltman Elpers, sinds enige
jaren in de directie gesecundeerd door
ziin neef, Eduard's zoon Theodorus
Woltman Eloers.' 6

Gerard Brouwer

Noten:

1 . Zie Waor men 4 eeuwen
om zeep ging, p. 8;
2. Zie inv. nr.'197.27 van
archieÍ 'De Vergulde Hand'
aanwezig in het Cemeente
Archief Amsterdam;
3. De verguld bronzen hand
bevindt zich in de beelden-
collectie van het
Amsterdams Historisch Mu-
seum, onder inventarisnum-
mer KB I 248 (e-mail van 20
september 2004 van Frans
Oehlen, medewerker van
het AHM);
4. Zie kopie uit de dagelijkse
notulen van burgemeeste-
ren van Amsterdam
aanwezig in het Gemeente
ArchieÍ
Amsterdam, inv. nr. 120;
5. Zie Waor men 4 eeuwen
om zeep gíng, p. 34;
6. lbidem p. 42.
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VERENIGINGSNIEUWS

lubileumviering Historische Kring
'Baerne'op zaterdag 8 ianuari 2005

Dit naiaar bestaat de Historische Kring
'Baerne'dertig jaar. Hoewel dit een
respectabele leeftild is, wordt zo'n der-
tigjarig bestaan meestal niet uitgebreid
gevierd.

Dat deden we wel met het viifentwin-
tigjarig jubileum in 1 999, toen ook ons
iubileumboek 'Van Baerne tot Baarn'
verscheen. Toch wil het bestuur deze
gebeurtenis niet helemaal ongemerkt
voorbij laten gaan. In plaats van onze
traditionele Nieuwjaarsreceptie organi-
seert de kring voor de leden een feest-
middag op zaterdag 8 januari in Het
Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4 A.

Het programma voor deze middag ziet
er als volot uit:

Opening door de
voorzitter
Vertoning van oude films
over Baarn
Pauze
Klederdrachtenshow
Gooi- en Eemland
Hapje en drankje
Einde.

grootte van de zaal is het aantal kaar-
ten echter beperkt.'Wie het eerst
komt, het eerst maalt', want 'Op is op!'

Kaarten voor deze middag kunnen op
vertoon van de lidmaatschapskaart uit-
sluitend worden afgehaald op de hier-
onder aangegeven tijden en adressen:

woensdag 1 5 december van 1 6- 18 u.
woensdag 22 december van 19- 2'l u.

Bij:
Nelly Kuijt-5mit, Van Wassenaerlaan

lo v/d Brink, Prof. Meyerslaan 10.

Jaap Kruidenier, Smutslaan 2 A.

14.00 uur

14.1 5 uur

15.30 uur
16.00 uur

16.30 uur
18.00 uur

leder lid komt op vertoon van ziin lid-
maatschapskaart in aanmerklng voor
twee gratis kaarten. In verband met de
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rc.,

Jan v/d Laan, de Schoener '12. (Op dit
adres graag op woensdag I5 december
tussen 1 7- 18 uur).

In verband met de beperkte parkeer-
mogelijkheden, verzoekt het bestuur
iedereen deze middag de auto zoveel
mogelijk thuis te laten.



De ouderenbus zal deze middag rijden. èf op donderdag 3 februari van 19- 21

Rseserveren t/m vrijdag 7 januari 2QQ5 uur, bij:
tot 1 6.30 uur; teleÍoon 5421129; kos- Ad Peeters, Celebesstraat 10 oÍ Jaap

ten enkele rit € 0,80. Kruidenier, Smutslaan 2 A.

Diavoorstellingen Oud- en Nieuw Kaarten voor de Leuning ziin aldaar
Baarn verkrijgbaar.
Ook in 2005 organiseert de Historische
Kring 'Baerne' weer Nieuwe aanwinsten
drie diavoorstellingen. - Schilderii van de heer Bosch van de

firma Bosch en Keuning
Deze nleuwe diaserie wordt vertoond - Verduisteringslampen
door Jaap Kruidenier en Ad Peeters - Busje Oranie muisjes
op de volgende data: - Naamplaat Bureau Schimmelcultu-

res

- dinsdag 8 februari om 20 uur in de - Foto villa Faas Eliaslaan/hoek Can-

Speeldoos, Rembrandtlaan 35 tonlaan
(zaal open om 19.30 uur) - Foto paard op de Brink

- Klompenmakersgereedschap
- dinsdag 1 5 Íebruari om I4.30 uur in - Landbouwgereedschap w.o. een

de Leuning, Oranjestraat 8 (zaal open zicht, pikhaak, slijper
om 14 uur) - Vlaskam en gereedschapskoker

- Drinkbeker paleis soestdiik
- dinsdag 22 Íebruari om 20 uur in de - Lardeerpen
Speeldoos, Rembrandtlaan 35 (zaal - Straatnaambord van de Dijkweg van

open om 19.30 uur). voor 1900
Emaillebord "Verboden voor loden"

Leden komen op vertoon van hun lid- - Ingelijste foto Samuel Veldhuizen
maatschapskaart in aanmerking voor - Hoover stofzuiger
twee gratis kaarten. Niet-leden betalen - Schilderij Huize Rusthoek door J.

€3,50 per kaart. Smeink (aankooP)
In verband met de grootte van de zaal - Schilderij bruggetje Croeneveld
is het aantal plaatsen beperkt ! door C. Seleski (aankoop).

Kaarten voor de avonden van 8 en 22
februari in de Speeldoos zijn af te halen
aan de Speeldoos op woensdag 2 Íe-
bruari van 14 - 16 uut;
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Programma 2005
- 8 januari: Jubileumviering.
Zie voor het programma van deze mid-
dag blz. 42.

- 13 januari
Sociaal-economische aspecten van de
Gouden Eeuw, lezing door R.N.Y. Rom-
mes, sociaal-economisch historicus.

- 17 maaÍl
Algemene Ledenvergadering.

- 5 april
lezing over vereniging Hendrick
de Keyser door de hr. V.d. Laan.

Alle lezingen vinden plaats in Cultureel
Centrum De Speeldoos, Rembrandtlaan
35 te Baarn. Zaal open om 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur.

Leden per adres 2 kaarten gratis, niet-
leden € 3,50 per persoon.

Inleverdatum kopii
maartnummer: 30 ianuari 2005.

Aanleveren kopii
Via e-mail of op cd, bij voorkeur in het
tekstverwerkings-programma Word,
maar ook WP, Wordpad o.i.d. zijn
bruikbaar. Niet op diskette aanleveren.

De artikelen in platte tekst insturen,
d.w.z. niet opgemaakt, dus niet vet,
niet cursief, geen onderstrepingen en
gezet in het lettertype Times Roman,
'I2 punts.

S.v.p. alleen originele foto's als illustra-
tie voegen bij de kopij.
Mail naar: a.twigt@hccnet. nl of
gbrouwer.baarn@hetnet.nl.

Vragen/opmerkingen
De redactie verzoekt de lezers vragen
en opmerkingen over artikelen in geslo-
ten enveloppe of per e-mail aan het
redactie-adres (T. Biemans - zie coloÍon
blz. 1) te sturen.
Wij zorgen dan voor het doorzenden
aan oe aureur.

j
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