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VAN DE NEDACTI E

Dit nummer van Baerne staat in he! teken van het
verkeer. Met het tweede deel van het aufomobiel-
verhaal van de heer Dekker en herlnneringen aan
rijlessen aan het begin van deze eeusr door
mevrouw Beeke
Hel !riesle relaas .van een Baarnse villa die on-
opgenerkt afgebroken werd, wordt vèrteld cloor
Mlchiel Kruldenler.
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Het vervolg van hi s lorisc he belevenissen van een
automob il is I rond de eeuwhrissellna.

Ten huize van de familie WoIff woonden tvree heren
hlolf f , van wie de ene een auto bezat en de ander een
rij paard. Zonder het respect daL \^ri j voor de heren
i{o1f f hadden te verkleinen, spraken mijn zuster en
ik als kinderen al tij d vanrrde paarden-rr, of de au lo-
wotff ,rrom aan te duiden wie wij bedoelden, wanneer
wi i êên vAn hêiílên haddên oê2.:èn nê hêen Wolff
need zijn open 'rBrasierrr in donkergrijze grond-
ve nf . Het geheel had uilerlijk gee n aantrekkelijk
aanzien. Mocht men echt,er êen bl ik werpen onder de
noforkap, dan blonk alIes je legen. Zo ook de vele
r e s e r v e - o n d e r d e 1 e n , zoals in-en uitlaatkleppen meL
veren, bougies, enz., keurig neLjes gerangschikt
in een gereed sc hapskis t op de treeplank. Eveneens
was de heer Wol ff Loen nog één van de weinigen
die zonder voorruit reden, waardoor een zware pels
het. lichaam diende te beschermen, alsmede een kap
over heL hoofd en de s tofbnil voon de ogen , dÍe wij
a1s kinderen be t l telden met de Íruilenbnilr'.
I{anneer men zo uitgedost, was net pels en uilenbril,
het hoofd bedekt met kap of pet die met de klep
naar ach teren werd gedragen opdat de wind er niet
mee vandoor kon gaan, maakte hel geheel een f ar)tas-
Lische i ndruk, waanvoor de goegemeen !e a1 spoedig
de minder vleiende naan van rrautobandiettr had uitge-
vonden. Vandaar, dat wij ouderen onszelf nog dik-
wljls .voorstel-1en alsrrlk ben eveneens een auLobandie

r ^h Àj ^ o: -r- ^êên árrt^ lznnrtan nêFmi 1-têFêhrrr óe! Per -urL

s'

ltl



ilt

---



íi^^h r^rêl hêi- ir^ri if êl a.hi-.i qê oênnê'|ên hêl-eef den met
de opwaaiende stofwolken te worden gezegend zich
dikwij ls vijandig jegens deze rrautobandielenrr ge-
droegen, kwam b.v. tot u i ting op het daarvoor be-
ruchte oude weggedeel,te van Birkhoven naar Amers-
foort,waar men ons grote klinkerslenen nawierp.
Dat de j eugd ook vroeger baldadig was, doch op min-
der desastreuze wijze dan begenwoordig, blijkt uit
het volgende voorval.
hlij hadden een bezoek gebracht aan Harderwijk en
ons in een H o I e I - R e s t a u r a n L v.rat verpoosd. Allen
rraraên i noêsf.enf rle charrffcrrr oAf sás cn lichtte
heb pedaal op, doch de v.ragen blee a waar hj j stond.
Wat was heL geval? Een bende van circa tien jongens
had elkaar om het mi dde 1 gevaL en de eers Le j ongen
van de rij hiel d de knop van he! achterpontier van
rlê t^nnêAlr \tact ?.^è,al .i; 

^1c hêi r^rar,ê een IeVende
rem vornden. De h6telier, dÍe een en ander had ge-
z ien, beduidde ons Ínaar even te wachten. Een lid
rrrh hêt nancnnoal .ri n.' qnê l nà?r hn\iên ên o^.f êên
emmer krater vanaf het balkon op de kwajongens leeg.
!r'iê.^^ \r^l e1-êÍ'lzi niêt wêr.l^.hf 1iêtèr' ,',-.. jfJ van
schrik meteen los. Waarna wij onder gejuich weg-
reden.

In dle tij d was 1n de mees te dorpen een snelheids-
lirniet, soms zelfs op 12 KM. vastgesteld. In Soest
bedroeg deze limiet 18 KM. Daar miin oon arts I^Ias

in Soest, reden $Jii menigmaaf naar een ver afge-
legen woonplaats van een patient. !íanneer i.tii dan
de snel he idsl imie t overschreden en de en ige veld-
wachter die Soes t rij k was ontmoetten ' s tak hli
dreigend zijn vinger op. Wii riepen hem dan loe i

'rDe doktee ziL er inr'!,zodat hij moesl begrijpen dat
met spoed hu 1p geboden h/as. Dan tikie hij aan zijn
pe l, a1s bewij s begri,p te hebben voor de uÍLzon-
derlijke situatie. 0m eerliik te bliiven moet ik
toegeven dat wij ook we1 eens te snel reden zonden
aanwezigheid van de dokter en de veldwachler dan
toch he Lzel fde toeriepen, waarna s teevas I ziin
goedguns tige groe t volgde '

f.
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Gij, lezer, rJee.t waarschijnlijk bij ondervinding,
dat vroeger de kippen van een of andere boen veelal,
gewoon langs de weg liepen. Deze dienen hebben de
eigenaardigheid bij hel naderen van een auto in
plaafs van rustig langs de kant van de weg te blij-
ven rjuist vlak voor de aulo over te steken, met als
gevolg dal er wel eens een het leven liet onder de
wóe1en.
In latere jaren werd de aulo steeds neer voor buiten-
landsê reizen gebruikt, waar men, zoals b.v. in
Zwitserland, over hoge bergen reed. Weinigen van de
tegenwoondiAe generalie r^relen. daL ook in ons land
bergen worden aangelroffen waarvan de hoogste noLa
hêhê hê,,rral !,'r-tFdt (rên^êmíl n l .tê Hêitênhên1rêl lè?-s v bvrrvv!rv

vri jI de wenkelijke heuvels met de naam van bengen
ironden betitêld , zoàlq Ameisfoortse-, Amerongse-,
Grebbe- en Soesterbe ng. In Baarn passeerden wij dik-
wijls deze laatsLe berg. Met onze ouderwetse auto
zorgden wij er altljd voor vooral mef zo hoog
mogelÍjke snelheid de langzaam stljgende weg van dle
Soeslerberg te berijden. Bij het naderen van de top
waren we steeds genoodzaakf terug te schakelen en
we wisten langzamerhand waar dit punt van de weg
zich bevond. We beschouwden het als een soorL sport
op de hoogste versnelling liefst verden le komen
dan het pun t waar wij de vonige maal dienden terug
te schakelen. Een en anden was afhankelijk van de
weersges tel dheid, tegenwind, besneeuwde hregen en
dergelijke omstandigheden. Ook deed het weer zijn
invloed gelden op de prestatÍe van dê mobor. De
AmersfoorCse zijde van deze Soesterberg was be-
trekkelijk slei L, dus van de weg Amersfoort -Utrecht
komend moeslen we zelfs op de eerste vensnelling
terug schakelen om de lop te bereiken. Op een dag,
nadat nauwelij ks een begin was gemaakl mel de be-
s tij glng, gaf de moton het op zonder aanwij sbare. re-
den. Bij onderzoek bleek het niveau van de benzine
in het reservoir niet hoog genoeg le zijn om de
leiding naan de motor te kunnen voorzien van vo 1-
doende b n a n d s t o fl ; d o o r d a ! ' de wAgen iets'achlerovêr
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heIde. Met vereende knachlen hebben wii toen ons
voertuiS omgedraaid' waarna we Ín ziin zgn.
rrachteruit't de berg meL een hoeraatj e ovenwonnen.
Dergetijke situaties doen zich tegenl,roordig niet
meer voor door de aanwezi8e elekLrische benzlne-
pompjes.

In het begin van deze eeuw reed de kon inkl ii ke
famÍIie 1n de omstreken van Baann, in hoofdzaak
Konlngin Emma, nog menigmaal in een rijtuig.
Wanneer men dit rii tuig vrilde inhalen en beschei-
den slgnaal gaf opdat de paarden nie t zouden schrlk-
ken,bleef men zó tang het rijluig op afstand vol8en'
tot de koetsier rnet ziin zr,teep aangaf te kunnen
passeren, waarbij natuurliik neties werd gevlagd
door het afnemen van de Petten.
Koningin Emma had zelf de beschikking over een
Itala, tervtijl Prins Hendrik in een grote Renault
reed, Iater gevolgd doon een HÍspano.



In augustus 1913 schafte mijn vader zich een nieuwe
Opel aan. Begin augustus 1914 brak de oorlog uit
tussen Frankrljk en Duitsland. Daar de Duitsers zich
nren dánlais hêf. bêstaan van het koninkri ik ÊctÉ.iê
gewoon langs onze grens België bínnen viel-en, werd
ons leger onmlddell ij k gemobiliseerd. Dit hj.eld in,
dat zeer vele autors werden g e r e q u i r e e r d , d u s van
particulieren gevorderd.

0p 11 augustus 1 9'1 4, de dag waarop ik Íne om elf
r)n- rs mórr'ênq in ITtrecht noest melden om rs Konings
Rok aan Le trekken, zoals dat heette, lterd eveneens
afgekondigd dat die zelfde dag om tien uur ts mongens
autors op de Brlnk in Baarn moesten worden aangemeld.
Dit kon 1k nog juist ze1fl doen. Een reeds zeer lang
gevestlgde rijtuigmaker, de Firma van Leersum'
verwijderde de carrosserie en Ínaakle op het chassis
een laadbak net zitplaals voor de chauffeur. De
vragen had ongeveer 3000 km. gelopen' was dus pnak-
tisch nieuw en de lezer begrijpL we1 dat hIe deze
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In december 1914 waren de gerequi reerde auLo I s in
Roosendaal gestationeerd an ik was in Oudenbosch
sê'l êÉ'êrl-l . On ? dê.ê'nben Schl.eef ik vanui i di ê nt árfs
aan mijn ouders: "lntussen heb ik op de weg van Wour^,
naar Roosendaal verscheidene van deze autots voor-
bij zien komen, behalve onze Opel.
Zij zàgen er a1le uitst,ekend onderhouden ult, ge-
vo 1g van het feit dat j.edere wagen zijn eigen chauf -
feur hie1d. hel waren o.n. de Spijker van de heer
Laan (prachtig ) , de Delehaye van de heer Janssen,
ímAonifiêk) .lê alêmêni Pa\'r.í1 l \t t ê F . 1' l i n 'l a n \vJrrrruvr

van de hee r Couda, die wenkel ij k moo i geruisloos
liep. Dan de Mercedes van de heer Woltens, U weet
wel, het chass is van die grij ze f imous ine, de Dion
Boulon van de heer Musschenbroek, en nog vele
andere. De ee rs le dnie genoemde hadden de eigen
carrosserie behouden en waren vraanschijnlijk be-
s temd voor vervoer van officierenrr.
Na de wapens tils tand in 1918 kregen we hem le rug.
Inlussen was er een behoorlijke vergoedi"ng voor be-
taald. ToL 19?3 hebben k'e en nog nee gereden en
bleek ons, dat de wagen in diensttljd goed was on de r-
houdên . Eveneens was hel be$rij s gelverd daL de
kv.ralitei I van 0pel zeer goed hras, daar na 1918 geen

ó
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Tn 1923 werd de 0pe1 ingeruild voor de kleinste
zes-cylinder Buick (met kopkleppen ) \4taarvan het rij -
tuigwerk nog vrij hoog was, zodaL hij werd betiteld
net dé rrhoedendoosrr. Toch v,'as deze kleine zes-
cylinder een openban j,ng van soepelheid, waarmee men
ondanks zijn drie versnelllngen praktisch op de prise
direct kon wegrijden, hoewel we dit nirnmer deden.
Eveneens r.ras de auLor0atische stanter voor ons iels
nieuws. Zelfs in 1923 waren er nog geen snelwegen
en moest men zich tevreden stellen met de ouderwet-
se klinkerwegen. Uf het nu kwam door de carrosserie
v,raardoon deze wagen minder stabiel op de weg 1ag, weet
ik niel,doch op een dag op de Soesldijkerstnaatweg
rij dend, richting Paleis Soe s td ij k, wilde ik eens
zien welke snelheid kon r.rorden beneikl,Ik venzochl
mij n vader die naasl mij was gezeten, op de snel-
heidsme tè n te kljken, waarmede dit type was uitgerust;
echten bleek deze wagen met zijn direcl stuur zó
onvasl op de weg te liggen, daL mij n vader niet durfde
ki ikên ên ik zêlF rinnn .lF sniilên \ran het Stuurr.ad
even op de meter moest zien. De vJi jzer wees + 105 KM.
aan , waarna snel gas te ruggenomen diende te worden
om .iê nêioino f.ot shimmiën te voorkomen. Na zeer
vêêl cfên.ê.r dit trrne fo hohhan oêh./l hêêff miin
vade r in 1930 de au to afgeschaft, waarmede een peri-
ode we nd afgesloten die voor mij onve nge tel i j k blijfl
0ndanks a 11e onvolÍnaak theden die aan de ouderwetse
auto kleefden, is iedere loch t', hoe klein ook, een
feest gewees t. Wellicht heninneren vel,en onder U

zich nog het genot, daL niet door hroorden kan i,ror-
den weergegeven, rs avonds op de met bomen omzoornde
bui tenwegen te nlj den, wanneer de gro te helder lichl
uitstralende carb idlan taarns de, weg verllchlten.
Men waande z ich dan in een tempel, daar er geen lan-
taanns langs de weg stonden en van tegenliggers
naunel ij ks sprake kras.
De Flrrna Frohn t,e Baarn had behalve het agentschap
voor de verkoop van goede nj jwielen, zoal s Fongers,
Coventry en Bee s Lon Humber, de v e r L e g e n w o o r d i g Í n g
voor verschillende automobielrnerken, waaraan tevens

'i nr' ua< 1rêFh^n.lêh Teell Í'eparaL_Le-ar oe-L -..o .e vroeg he-

)



laas nam het leven van de heer Frohn door een nood-
t^ftio ^noêval êên êrn.lê mê! alq pêv^lo dA1..lê 1"4êrrvuer6 vrr6L v u

Messlng een nieuv.te zaak oprlchLLe' n.I. A.J.Messing's
Autohandel.Ik vermeld zulks omdaL menl8 Baarns auto-
rijden zee r vee I aan deze onderneming Le danken
heeft in verband met de vlo tt e en uitstekende ser-
vice door de direcleur en ziin medewers gedurende
taf van j aren verleend.

1954 was aangevangen en mij n vade n ree ds j aren le-
voren overleden. 0p aandringen van een collega ó
ging ik er toe over ziin Flal 1400 over te nemen.
In 1930 menend in de toekomst geen auto rneer le
rij den had ik er van afgezien mij n rij bewii s te
verlengen, zodal het nodig werd riiexamen af te
leggen, hoehreL ik sederl 1 91 0 achLer het sluur had
gezeten, op 1 april 1912 als achLLieniarige mjin
eersNe r1j bewij s in onivangst had genomen, gevolgd
door nog vij exempl anen , waarvan de laatste lntussen
Lras venlopen.

Hel eerste exanen s lran dde glorieus op de tneonte
van de verkeersregels, hoewel ik waL de praktlj k be-
treft de examinalor rnet een zeken mate van bnanie
had gevraagd hem achtenuit van Hilversum naar Baarn
te rij den zonder een sc hrammctje, waa rop hij helaas
niet is ingegaan. MeL innerlijk genoegen denk ik

rlo <i t,ref ió ontstaan in een smal straat ie
in HilverSum, \naar een grole VrachLwagen mij t.ege-
moe L kwam en op de linkenhelfl moest komen om een
obsLakel. ctp zijn rechterhel fL te kunnen passeren. óHij iz;:rm dus recht op mij af en degene die mij dit
examen afnam, keek vol verwachcing wat -ik zou doen.
Natuunlijk had ik reeds afgeremd en stond slil. Orn
de vrachtwagen te laten passenen diende ik echten
achterwaants te gaan . Onbenerkt had ik hen reeds
in de achLerui L gezet, doch wachtte meL oplichLen
van de pedaal tot mijn tegenligger bijna het spat-
bord naakte. Daarna ging al1es gesmee rd , doc h mijn
medepassagier had wel in de piepzak gezeten. HeL
twee de examen voor theorie werd afaenornen door een
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examinabor dle keurig sprak met een aardappel in de
keel. hij stelde in verband met een voorbeeld o.m.
de volgende vraag: rtWanneer U bij de eenstvolgende
zijweg I inksaf wil t slaan en een wlelrlj de r rijdt
op het ri jr.rielpad aan de linkerkant van de hteg ge-
lijk rnet U op, wat doet U dan?rl
Alvorens te anlwoorden stelde ik de vraag of aan de
rechterzijde van deze weg geen rijwlelpad vías. Na
t;;n nèàVf i ê. lll\latrrrrr'l i ilz urellrl anir^,^^nddê iL noên -
blikkelijk: I'Dan kunt U deze vraag nlet stellen.rl
LIaq hi i sn.rniiêf -^ -^^' antwoordraJ 

"rJ 
vtJwr ur!r óswcsèL u.r'r irou rrrJ

g e w a a r d e e r d . M i j n loL r,raS echter ten tr,.,eede male be_
I zegeld. Bij informatie naar de dende examinator of

die misschien ook een aardappel in de keel had werd
nij beloofd, dat die er een hele voelbal in had.
De vooruitzichten waren dus minder gunsLig. Tijdens
het examen hield hij hele verhalen over een reis
die hij van plan was le maken en noest ik hem bij
snl i f.sinp van wer.en onr f. al lênlÊátsle mOmenL inter,-
rumperen of ik links dan wel rechts moes t afslaan.
Een en ander diende natuurlljk orn vast te sLellen of
de kandidaat snel genoeg kon reagenen.
Hêf. mondêl i noê sl of.lrcrhnon rresnh j cdde aan een taf eI_
tje in een café, waar mijn eerste examinaton toeval-
lig was gezeLen aan een LafeI in íni jn nabijheid,
0p een gegeven ogenblik hoonde ik hem fluisLeren daL
het nu we1 genoeg hras, vraarna ik sederL 1954 door
mijn aanwezigheid achter het st,uunhriel het gevaan
op de weg weer heb hel pe n vergroten.
Sedert 1906 tot Lwee j aar geleden bezocht. ik a 11e

) auLornobiel - t e n t o o n s t e I I i n I e n . D e eers te werd gehou-- den in het PaIei s voor Volksvfij t te Amsterdam, waar
ik mi in óoên hêh r)if.pêkêkên nàaF dê bl inkende ten-
t o o n s t e I 1 i n g s - c h a s s i s . Het interieun vond ik een'feest-
telijker aanblik bleden dan het. tegenwoordige R, A.I.-
gebouw. Nog een opmerking ove r het PaIeis voo r Volks-
vlij L, hoewel niets te maken hebbend met het auto-
'I órróh Á^^h !.r.àFd oêmêrF.)nêênd iê '.,nf dêh.
In 1915 verzeild geraakt in de Brabantse dreven à1s
iÏi lifàil. \.êntêl.lê êêh h^êr ih r/lii f^ên ti; \rê.h^n à^r

ik wenkzaam hras gev,reest in Amsterdam, dat baar zoon
Vic eenmaal in zijn leven de grole stad Amsterdam
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had bezocht. Hij had daarzo Schoon zulle!'r ''OhÍ,zevoor VoLksvlij lÍ , waarop
Bnaban ts dialect. 'rNiêniIeuven zo'n schoon *;;';;;niet ervan overtuigen dit
ben gezien.

. 
treen glazen pal as t gezien,

i ik, rrUbedoet t het paleis
zij repl icee rde in haar
nient, ge kundet nie ge_palast zulle! r Ik kon haar
meerdere malen te heb_

Als jongen had ik toen al een voorkeur voor som-
mige menken en herinner mij , hoewel de bekende mer-
ken alle rni jn aandacht hadden , zoals: panhard, Dion-.
Bouton, Peugeot, Renault, D e l a u n a y - B e 1 l e v i l 1 e , D e 1age j
Delahaye, fv/ee Ínerken die mijn speciale bewonder-
ing hadden, t.w. het Franse Farman-chass is en het
Engelse Lanchesler.Dif laatste was het duurste En-
gelse merk in die dagen. omslreeks 1904 liepen er
in de geneente Baarn slechts weinig autors. De meesl
bekende merken braren een 1 cyli nder bruin gelakte,
2 persoons Dion-Bouton van de heer Ch.Paine Stricker,
die er altijd tsiLzag om door een ringetje te halen.
en waarvan de motor aIs een naaimachine 1iep, zo-
als dit hlerd g e n o e rn d . v e r v o I g e n s de lichtgele 2 cy-
linder Peugeot tonneau-mode1 mel k e f t i n I o v e r b r e n -
glng van Dr. F. P. A . Mij sken , Íraarmede hij zij n pa-
tienten EezochL. Het was een vreemde vertoning een
arts le zien, even tevoren nog meb subtiele instru-
menlen als koortslermomeler en slelhoscoop mani-
nlf lêFên.l àià ?i in mOtOr d ien de aan te Sl i npêrên
alvonens te kunnen wegrijden. Degene, van ons
kinderen, die niet z iek idas en uit hel raam keek om t.de dokter te zien vertrekken, riep dan uil wanneer
de motor eindelijk aansloeg: 'rJa hoor, hij doe t I t!rl
Een tweede hragen nel k e L I i n g o v e r b r e n g i n I was een
zwane Charnon van de heen Honert. Hel geluid dat
deze wagen produceerde wist ik met gesloten ogen
thlfis fê hFênírên nan r^iqr'ên èr ^^c àè zê- -er spor-
tieve, vuurrode Sizaire et Naudin van de heer
Toe Laar, de open Brasier van de heer Wolff, een
grote Renaul t Iandaule tte van de heer EbeLing, een
zwa"e rgrj-j ze Mercedes lÍrnousine van de heer Wol Lers ,
een F,N. van de Buraemeester drAulnis de Bourouil
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en lasL but nol least een gro Le, open DeI ahaye,
.tê hiiz^ndên m^niê lila oêi-.i nt.ê l:ndarr'teLte BOIlS
Róvaê v2nl-lê hêên ArrsDsf ,Tansscn dè zsrt, SilVef
C.}s i 1qO7 - .liê vól senS het Grote Autoboek van
Ralnh St.êin n.)p. t.ê zien iS in de Londense Showroom
van Rol1s Royce.
En dan moêf. mi i nocf Van het harL dal in rle hêsin-
periode van de automobiel,de fabrikanLen de rnotoren
Zo ge ru is Ioos noge l ii k Lrachtten te maken.Dat ieder-
cen. hÍervoor waardering had getulgde steeds de en-
thous ias te uitspraak wanneer een motor werd aange-
slagen en indendaad weinig genuis maakte: rrWat
'I nón i hii mooi oêrD i_SlooS !rr ThanS echter worden
spec i aal kn al po t ten geproduceend, dle heb geluid
dat de uitlaat maakl accentuenen. In de uitlaat-
pij pen van de b romfi e Lsen slaat de j eugd gaten,
zodat het geknetter dermate toeneeml dat horen en
zien ic \rênsáei. HAd dê voni rrê p.ênêFAt.ie een Ver-
keerd inzicht door Le gel oven daL 'rlabJaaifl versprei-
de kracht is en datrrsLllterr geconcen treerde kracht?
Wanneer men zou aanvoeren: I'U bent niet sportiefrr,
dan anLwoord ik met de. vraag: rrWef ke sport die
individueel beoefent wordt gaat gepaard rneL lawaai?rl

Ilz hêh oêtÍ'á^hf hiênmê.1ê .nzê ên\r^r'inÉ|ên n I

die van mij n vader en die van mijzelf , ween Le ge-
ven voor waL betreft de omgang en heL ri jden met
de auLomobiel.
teder die meL de ge dach ten speelt eveneens ziin
belevenissen uiL vervlogen ti jd aan het pap-ler toe
te vertrouwen i zou ik wlllen advi seren nlet te lang
te wachten, daar het terugdenken door ultstel hoe
I ano'Êr' h^ê .'roêi I i iker wordL.
En nu: rrDer Mohr hat seine Schuldigkeit getan,
den- Mohr kann -aêhenïr'

?

o-o-o-o

H.P.W,Dekkers
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DE V] LLA S A LOMON SO N

Dr. H.W.Sa!omonson, scheikundige te Amsterdam,liet
in 1910 een landhuis bouwen aan de Beaufortlaan te
Baarn.
Het ontwerp (zie afb,1 ) was van de archiLect
H. P. Berlage en d a tee rde uit Maar L van daLzelfde j aar.
0ndanks haar beroemde anchitect is dit landhuls tot
op de dag van vandaag on be ken d gebleven. Dit heef t
een aaa LaI redenen. Ten ee rs Le is de n aam SaLomonson -
bij slechts zee r weinig Baarnaars bekend. Dit komt r

ondat de famllie Safomonson slechts een half jaar
in Baarn heeft gewoond ( namelijk van 21 aprll 1911
tot half okloben ). Een tweede reden is dat het huls
er al niet rneer s taat. Het werd in de zomer van 1972
onopgemerkt afgebroken.
Er is over dib landhuis dan ook maar weinig gepu-
bliceerd, 0p 15 maarL 1913 verscheen er een publi-
cat ie 1n het Bouk kundlg Víeekblad deel XXXIII, 11e
jaargang, p ac;Íí;-Tz;lZd. oeze puof icatie is hiernaasL
af gedrukt.

LANDHUIS TE BAARN. ffi
et huis, waarvan afbeeldingen hierbij gaan, rs

opgetrokkeD in handvormsteen van de firma
Bastert aan de Vecht ; voor de tandlijst onder
de goot zijn deze steenen groen verglaasd,

Vestibule, hal en eetkamer zijn gemetseld in roode en
gele verblendsieen van de firma v. d, Loo.
De plaíouds in deze verlrekken, behalve cie vesti-
bule die overwelfd is, zijn van hout, binten met tus-
schenplaÍonds. De overige vertrekken hebber gepleis-
terde rvanden en plafonds.
Het breede terÍas vaarop de hal, de woon-, eet- en

kinderkamer uitkomeu, heeft een vloer van iu patrooo
gelegde gele en roode straatklinkertjes. Het huis is met
roode pannen gedekt. De luin is in verband methet
huis architektoniscb aangelegd door dcn Heer Olto
Schulz, tuiuarchitect ie de Bilclt. H. P. BERLAGE Nz.

913\, p.125.

f-

s€

Uit:Benlage
Bouhtkundig
Weekblad
wïïi?ï-- r r

(Amsterdam,
15 naa"í 1
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Ir{elre,rr Eetkrrrer. Al O. r. b.
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Verder verscheen en op 1 maa"L 1980 een sLukje over
het landhuis 1n FIehi t e, 12e j aargang nummer 1, Be-
s ch reve n door G. Brouwer.
Het landhuis hrordt ook nog genoemd in het boek
Hendrik Pe trus BerLage. Hel CompIeLe lderk door
S.Elano TTTpde.-aa;-;ffi

Hoe zaE het Iandhuis eruiL?

Exterieur: ( zle afb. 2.a.0 2.ó.)
Het huis was opgetrokken uit handvormsteen. 0nder
de goo t bevond zich een grcen verglaasde rand. De
hal, woon-, ee L- en (kinder )karner kwamen uit op een
hrêêd tênnas .lai in êÊn nrin.j^n L,:e crêlêod v'h r^dê
en gefe s L r a a t k I 1n k e r t j e s . 0p het dak lagen rode
pannen. 0ok waren er twee balkons, HeL ene balkon
grensde aan de logeerkamer ( aan de achtenzijde
van hel huis ), het andere, overdekte balkon grens-
de aan de gnooLsLe slaapkamer en lag direcf boven
de veranda.

Interieur I

0p de begane gnond bevonden zicb de woon- en diensi-
vertrekken en ve nde r een en tree, een port,aal en een
hal . De woonverLrekken, bes tend voo r de eigenaar en
zijn gezín, bestonden uit een woonkamer (zie afb.3.a)
mel veranda en een eetkamen ( zie afb.3. b ) met serre.
De d iens t ruimLen bes ton den uit een keuken, een (kin-
der ) kame r, een bergplaat s en een ops l agnu in Le voor
de kolen. Ook bevat.le het huis een grote keLder,
v,/aarvan een deel dienst deed als v e r w a r m i n g s k e I d e r .

0p de vendiepingen bevonden zich dnie slaapkamens
en een IoEeerkamer.

nê ó1rlrá.hj-.oê1rên. n-. H.l,j. Sa iOmonSon

i^lie was eigehlijk Dr.SaIQ-nonson?
Dn. Hendrik Willem Salomonson r,ierd geboren
Sema nang (Java) op 27 sepbember '865.

1n
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Hij ging in Ams lerdam naar de H.B.S. en studeerde
in Hannover, Berlijn, Wenen en op het Yorksire
Col lege in Leeds. In 1 887 promoveerde hij in Genève.
Hij v/erd een tijdje dlrecbeur van de Ee rs le Planlen-
bo te rfab ri ek te Amsterdam en ricblte een schelkundig
laboratorium op. 0ok legde hij de basis voo r de firma
Wijnhoff , Van Cu L pen en Larsen . De ze fi rma nam in
internationale handeL in chemicaliën een voor-
name plaaLs in. 1n 1930 ve nt rok Dr. Salomonson naar
Antlbes, aan de Cóte d I Azur .

Mlchiel KrLridenier
o-o-o-o
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V E R K E E R S P R O B L E M E N ANNO 1919

Toen mij n moeder dóe 1n het D i a c o n e s s e n z i e k e n h u i s
.ih IIf rê^h1_ +r^ ri-.|,F'. JLre rrau onoergaan' hteer naan
hric m^.hf Lri l.lê haar ó.\m ,Tán Harf..)o die een
ciê1h^rrrlÊl.i i hi i zi in hóêy.rlêr,i i ^n riê Heemstralaan
had, besl isl nieL dat zij per Lrein naan hu is ging.
Hi i vriIda l^aan zêlf r"et, het ni itl)iE Eaan halen en
ik mochl nee . Zorn rit op de bok bij mooi zomers
hreer was natuurl lj k een fees t. Het paard had er een
^Aràie o^^í'êf iê in ê^ hêt ^alêicdr óêuw r'uu Poruro
oên^<eêêr.l ên l"uramêr - 'anoc .lêuP us J'ud_Lrs wsé rèrróJ ue
P.^^mr'r.^.ht .'n à^^. ih .lê r.êFtê

'/cÉsrr-llgger aankomen en we1 een auto. Het paard $Jas niet
te bewegen om daar voorbij te lopen en bleef stok-
s+ i i f sf.áan ên 

^nrr ,I^n wAs vêrnl i.hi om Van de bOk
af te komen en het vast te houden tol de auto voor-
blj r.ras .
Ik kan rne niit herinneren. of de ppbblemen zich her-
haald hebben of dat het bees I er aan gehrend raakte.
ln ieder geval heb be n we Utrecht beneikt en zj-jn
Iater v.reer met mijn moeder thuls gekomen.

Als iemand nu in 1990 zeAL:'rIk ga rijles nenenrr.Dan
be teken L het daL er na kortere of I ange re t.ijd weer
iêm.h.l êêh n.niêFtiê lzr'i ini ^rn êênfiê êên
auto le mogen besturen en een vrouw achter het stuur
is Al t.iênial lÊn iencn hêêl oêr,róón M^^. Zo OmStl" eekS
1920 was hef zelfs niet gewoon dat alle vrouwen
konden fietsen. De darnes tussen de 30 en 40 iaar
oud waren l ang niet allemaal de kunst meester en gin-
oè"a à^ ^n 1rên^n.lêninc' in hr'ênc|ên z^ ó^V mi in Ínóê.iêr'
en een vriendin. Er werd dus alLereerst een fiets
gekochf en om al vast een bee tj e le wennen om op
znf n rlino lè ?.i f'iên werd daL eenSL Ín hUis in dc pánp
(die l ang en smal was ) geprobeerd. Toen de juisle
hoogte van het zadel was ge regel d werd een kennis
gecharterd om de nodige lessen te geven. Dat ge-
beurde niet in het dorp maan het tweetal w.andelde
naar de Kon ings laan tegenover het paleis. Daar was

o
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n1. geen verkeer van rij tuigen of ander gevaar.
De lessen hadden al gauw su cces en mijn moeder
en haan v riend in va I ten het plan op om een lochLje
naar Hilversum te maken. De ,nJeE daarheen ritas Loen
n^o hêê l n'rsf i.r
M^êriêr. hárl r^r i ;2.ê r.^^tlírèv i nÈên ('êkrêoên hOe men ZiCh
in het verkeer moest gedragen: komt er iets aan , dan
rnoet je daar niet naar kijken.want anders bestaat de
kans dat je er naar toe stuurt. DiL werd dlch ! on-
der Hilversum in prakti jk gebrachL, want er k wam
een paard-en-wagen aan. Niet naar kijken dus en het
s tuur ging au tomatisch ook de an de re kan t op.
Hê l aae hêt oi nr' nêoê l r'.h t ^n êên 1.11t'an--^^1 ^--u vP Ler/ ttvoal ddtt

en dat betekende het einde van de fietssport en
zo keerde mijn moeder weer te rug tot unenlange
wandelingen. De fie ts werd verkocht, daar kon ik
dus nie t op oefenen. Daar ik helaas niet in het
gelukkige bezit was van b noertj es en zusjes en er
niemand was die mij het fietsen leerde, werd be-
sLoten dat ik fielslessen zou knijgen van ieÍnand
van de f ie tsenhande l aar /verhuurder Hoonhout.
DaL gebeurde kennelijk meer. want ik heninner me
dat ik een heel brede 1e ren gordel orn kreeg waar
een, naar ik meen, koperen handvat aan. zaL, zodaE
de rrni i - i n s f. n r I c f. c r ) n rl iê sf.êv io ve::r k..n houden, Er
werden een paar blokken op de trappers bevestigd,
want 1k was een klein ding. Na een paar Iessen
ging er een ander met me mee, richt.ing paleis, die
draafde er naast en hield losjes de fiels vas L en
I i pi nê n4 êên oêÉr\/ên mórnên f I ^s ni i dên Waarna ik
er van door g ing, richtj ng huis, Ei nde rijles!
Geslaaad ! !

J. H. A, Beeke.

o-o-o-o



l-v

WAl ANDEREN DOEN.

Is Ieuk om Le horen.
Is leuk om over te schrijven,
Ts leuk om in ons Baerne te publiceren.

Copy voor het decembernummen kan ingeleverd r^rorden
Lot 20-11-1990
bl j : T. BieÍnans

Sophialaan 1 3. f:
37 43 C"t . Baarn

HERFST

Wist u dat sommige mensen DAHLIATS haLen!
Dahlia's- zeggen ze- kondigen het einde van de
zomer aan. Dat is ook zo maar al die kleuren!!!!
I^,iêt ,, d.i- nà.ldáêi-^ê1áh \rF,r^h+êh zi ih
7i i 7i in riê vnlr.hf ên \/án êen êên 

^nílênÉ'nOndSettnlanf rr diê in .inkêlvonmipê dna.lên pnoeit.
Daarom staan paddesfoelen vaak in kringen:
Heksenkringen ! ! !

Wisl u daL u de oranjegroene nelkzwam,de bruine ring-
boleet, hel e e k h o o r n t j e s b r o o d , de grole parasol-
zwam, de knolparasolzwam en nog vele anderen
kunt elen. ítf\
Paddestoelen zljn lekker om le braden, te stoven
^e .lm s^ên l/an fê makên MÊf. êên rritiê hmm!!!!
Maa? | verzameL ze nooit zonder alle kenmerken
mci snede Afhêêl di nocn ên hêsahni ivinoên te
checken !

o-o-o-o
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