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VAN DE REDAKTIE

De redaktie is zee r verheugd ove n het stijgend
aanLaL ingezonden brieven. Niet al die stukjes
kunnen onmiddellijk geplaatst worden.
Sommigen liggen le wachten in de Ia van de re-
daktie op een vofgend tijdschrift.
R. Uileman heeft geschreven over de evacuaLie
i,àh F..Fh '7;; ^^r de lezer heel dicht bij de
gebeurtenis lerug te bnengen. Na Iezing van daL
s1_.Dk oá iê iê aflvnapen:
" Zou ík rni jn hond achterlaten?r'
H, Bronkhors I heeft bij r,ri j ze van gnote uitzon-
dering over Soest mogen schrijven. Hij heeft er
erg om moeten zeuren en toen is hem dat gelukL.
Achteràf hebben r,rl j daar geen spijl van. Leest
u zeLf maar.
Hel intervlew van N.Mulder met de heer Veenman.
z^.)n \f an ílê êiopnáen \ran hr\iêl 1Iêláans iS
doo n ons uitgewerkt,, het geeft een gevarlëerd
beeld van het reilen en zeilen van een groot
hotel rond de eeuwwisselina.
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EVACUATIE
DER GEMEENTE BAARN.

WAARSCHUWINGSBEVEL

HOUD U GEREEDI

DE AFVOER VAN DE BURGERBEVOLKING
kan ieder oogenblik een aanvang nemen.

U moet ONMIDDELLI|K alles verzamelen en pak-
ken, wat U mede moet nemen, zoodat U (met Uw ge-

zin) onmiddellijk gereed is om Llw huis te verlaten en
af te marcheeren, als het signaal daartoe gegeven wordt.

Dit signaal zal worden gegeven door gongslag (bek'
kenslag) in de straten van de wijk, welke zal worden
ontruimd.

Zoodra het signaal, dat de ontruiming gaat beginnen,
wordt gegeven, begeeft U zich terstond naar de voor
LI aangewezen groepsverzamelplaats en meldt U bii den

groepsgeleider.

Van dat Tijdstip dient U alle bevelen en aanwijzingen
van Hoofd- en Groepsgeleider stipt op te volgen,

Uw huis moet, wanneer U dic verlaat, gesloten rvorde n.

Den huissleutel met daaraan gehechte schriftelijke ver-
melding van tlw naam, straat en huisnummer, kunt U
inleveren bij Uw Groepsgeleider.

Gas, water en electriciteit moeten worden afgesloten
door middel van hoofdkraan of hoofdschakelaar. Water-
leiding en centrale verwarming laten leegloopen. Geen

biandende kachels, brandgevaarli;ke goederen, lucifers
enz, achterlaten. Zotgen, dat de radio-antenne goed ge-

aard is (met het oog op onweer).

De Burgemeestet,
G.C. l.VAN REENEN.
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IN GEVAMN EVACUATID dient U het volgende in acht
te nemen:
Bij vertrek moet. Uw huis gesloten worden en de sleutel met
daaraan gehechte schriftelijke vermelding van naam, straat en
huisnummer aan den $roepsgeleider worden afgegeven. Van
militaire zijrle wordt zooveel mogelljk voor,bewaking der huizen
gezorgd.

VERPAKKING.
Het is aanbevelenswaardig de mede te nemen bagage te ver-
pakken in dekens, beschermd door een licht pakzeiltje. De ver-
pakte goederen met riemen, banden of dergelijke stevig vast-
binden zóó, dat de pakken gemakkclijk kunnen worden gedra-
gen op den rug of over den schouder.
Trek de nede te nemen kleeren zooveel mogelijk aan.
Gebruik verder rugzakken, vooral voor artikelen, die men on-
derweg noodig kan hebben (voedsel, eetgerei, toiletartikelen en
geneesmiddelen). Eventueel kan een iicht handkoffertje worden
meegenomen, hoewel het wenscheluk is de handen zooveel mo-
gelijk vrij te houden.

WAT MEDE GENOMEN DIENT TE WORDEN.
a. Papieren: Witte identiteitskaart, ZICHTBAAR TE DRA-
GEN, geboorte- en huwelijksakten, spaarbankboekjes, geld- en
waardepapieren, verzekeringspolissen, belastingbiljetten, distri-
butiestamkaarten, pensioenakte, testament, rentekaart, girobil- -

jetten, paspoort of bewijs van Nederlanderschap, enz.

Het verdient aanbeveling, kleine kinderen een identiteitsplaatje
te doen dragen of hun naam en adres met onuitwischbaren inkt
in de kleeding te schrijven.

b. Mondvoorraatl:
Mondvoorraad voor twee dagen,
Aan te bevelen in tliL opzicht zijn:
brood, kaas, worst, gewone of thermosf lesschen met thee of
koffie, suiker, boter, hard gekookte eieren, blikjes, chocolade,
e.d.
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c. Kle€ding en uitrusting.
Indien aanwezig Uw gasmasker.
Verder: - overkleed.ing, reserve-ondergoed, twee dekens (liefst
gerold), leclige betlzakken en kussenzakken (eventueel als ber-
gingsmate'riaal te gebruiken), een extra paar schoenen.
l{aschgerei, eetgerei, veldflesch en ilrinkbekers.
De aandacht wordt erop gevestigd, dat U slechts het strikt
noodzakelijke kunt medenemen, Om de gedachte te bepalen,
moet per volwassen persoon worden rekening gehouden met
een totaal mede te voeren gewicht van ten boogste 30 Kg;
20 Kg is op den duur al een heel gewicht.

d. Algemeen.
Bijbeltje of Kerkbock. .

Sieraclen en gelcl.
Zaklantaarns, kaarsen en lucifers, closetpapier,
Eenig verbandmateriaal en eventueel geneesmiddelen uit huis-
apbtheek. Geneesmiddelen, waarvan geregeld 

.gebruik is voor-
geschreven, rlet copie van het recept. Voor wat betreft mede
te nemen huisdieren, zullen hoofdzakelijk honden (aan een
band) en katten in aanmerking komen; zoo mogelijk voedsel
voor d.ie dieren medenemen. Elk pak mede te nemen bagage
moet voorzien zijn van een etiket of label met duidelijke aan-
wijzing van naam en adres van den eigenaar.

e. Medo te nemen transportmiililelen.
Aanbeveling verdient het medenemen van kleine wagentjes,
sportkarretjes, kinderwagens en rijwielen, in welk geval de mo-
Sel{kheid om meer dekens per hoofd mede te nemen wordt ver-
groot. U moet er echter rekening mede houden, dat bij' vervoer
per spoor. AL deze kleinere vervoermiddelen bij het afvodrsta-
tion zullen rroeten worden achtergelaten.

WONINGEN.
Deze moeten goeil geslote[ worden. Gas, water en electriciteit
moeten worden afgesloten door middel van hoofdkraan of
hoofdschakelaar. Waterleiding en centrale verwarming laten
leegloopen. Geen brandende kachels, brandgevaar$ke go-ederen,
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EVACUATIE INidONERS VAN BAARN 10 MEr 1940

0nmiddellijk nadat de gongslag door de verlaten
s traten klonk, spoedde de Baarnse bevolklng zicb
\/róêp i n dê mongen nAAr d,e proênsl êi der Van hun
eigen wij k. Deuren , Bas , waLer,lichl werden af -
gesloten, de kache 1 gedoofd. Het we iniSe dat men
kèn nemen , werd me egenomen . Wat leeftocht, kleren,
een bijbeltje, toileLspullen. Een maxjmaal toege -
stane hoeveelheid bagage van twintiS kilo per ge-
-jn rrir/r- h: I maa? nm iê drAoên iS hetJ À v rrr!

toch een hele vnacht en I ang niet iedereen
kon zeker zijn van een plaatsj e in een auto.
Iden Li te i t.skaan ten duidel ij k zlchLbaar op de
Llê.lino. LoFfêrt iê ên kiníiêFÊn ón s.hoof. en daar
diF-ón rlo rrnrdê^n^nte autOrS. Enkele fietsers
voLgden. Binnen IuLtele uren was Baarn verlaten.
Bi jna derLi en duizend evacué's gingen op weg naan
veiliger oorden ! Lanen,Blaricurn, Huizen.

BAARN

e*b. ,21 //42..2"/. ....... te . .á*a:z**
nares, .1..*.,./. 4/4****..//................................................

/

I

GEME ENTE
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bestuur. Ííetend dat Baarn deel u l tmaak te van de
Grebbelinie, had in november 1939 a1 voonbeneidingen
getroffen om de j.nhroners te evacuenen. In geval
van oonlog zou immers een deel van de Grebbellnie
onder waler worden gezet om de vijand in zijn op-
mars le s tu i ten. 0ok a1 zou nie I heel Baarn blank
komen te staan, het water zou dê normale gang van
zaken dermate versLoren dal ach terbl ij ven in het
dorp te gevaarlljk werd geachL. U i twij ken naar
buurgemeenten was de enige mogel ij khe i d. En dan
maar afwachten waar men pnecies tenecht kwam, hoe-
Iang het zou duren en hoe men zijn spulletjes wee r
zou aantreffen. De Baarnaars waren tij dÍg op de
hoogte gesteld. Iedereen had een i n s I r u c t i e b o e k j e
geknegen en een i d e n t i t e I t s k a a r t . Het dorp werd 1n
wij ken verdeeld en iedene wij k kende zijn eigen
groepsleiden, dle op zijn beurL weer onder een hti jk-
hoofd en de burgermees ter resorteerde.
Voor flmarschvaardigenrr golden andere instructies dan
voor zieken, oude van dagen en hooSzwangere vrouwen,
Het totale wagenpark van de gemeente was geregistreerd
Autobezitters waren verzocht hand en spandlensten
rê 1'êFl.il-.hf ên hi i hê+ n ê É o ^ h à h + F à h ê ^ ^ F + ook vnacht_
vJagens werden ingeschakeld. Iedereen wis t waan de
huissleutel moes t worden ingeleve nd en wat te doen
met paarden, varkens en huisdieren. Het aflgesproken
al arms lgnaal bes tond uit een s lag op de gong die
straLenver hoorbaar moest zijn.
0p 10 ne1 '1 940, toch nog onverwacht, v.tas heL dan
zover. Voor men zich naar de diverse verzarnel-
plaatsen repte, werden de varkens bij het slacht-
buis afgeleverd, paarden gesorteerd op rii-en tuig-
naanrj [11]nrt\/nnnl{1nioê hêql-êmminorl r,rás dê Bflnk.
K1e ine huis d ie ren zoals honden, kallen, konijnen,een
geitje, konden.Lenecht op het omheinde spontveld
hi i hêi órrdê Ráannsê I \r.Êrrm I\^an r^rÉ'rd troof de
d iê ren gezorgd. Niet iedeneen was echter be re id de
hond of poes achter te 1aten. Dan rnaar een beetie
nn^nnên dêqn.níJs wa' -' -^^n de hond|,!vtJyur' nuL lllllluvt LrdódóE r uad



pino 'nêê ên dáapmpê Uit Bes lernminÊ 3 onbekend
Eén vrachtwagen, een verhuisrlragen, werd ingezet
als ambulance om de hoogzrarangeren te vervoeren,
Stapvoets oven de Wakkerend ij k, hobbels en kuilen
zo veel mogelijk vermljdend om de kwetsbare lading
te ontzien. Voo ra1 voor de ze passagiens moe t de
neis een ware nachtmerrie zijn geireest. Hotsend en
botsend op harde, geimproviseerde zitpIaatsen baby-
uiEzeL en bedjes tussen de andere bagage weggestour^rd.
Gescheideh van hun gezinsleden zonder te weten )
hraar die werden ondergebnacht, Bombardamenten in de
verte, en de angsl dat de baby misschien weI in het,
weiland tussen de koeien geboren zou wonden. Zij ]net
met vertraging, maar zonden incidenten, bereikte de
wagen uiteindelijk heL eindpunt van de neis 3

de St Jan te Laren waar de dames uiLerst vriendelijk
doon de nonnen werden verwelkomd, en verzorgd.
Hoe hartelijk de venzorging ook was , de ongerusthe-ld
van r'' e oaqi ên .lvêr, h'rn fani liêlêdêh .iê .^^1'^-^+ r^

^n 
h.h.lê ,;inàê hê\r.lli-- l'^h -i-, , *-L-L-LIIB, KUII Íl-tel[aI]O l^tegnemen.

Even opbellen was er niet bij. Er bl eéf de dames niel
veel anders over dan afwachten en de Lijd. doden door
de nonnen te helpen. Zwa"Le kousen stoppen, onder-
goed herstelfen, verbandgaas vou$ren en oprollen.
De overi pe evacrré I s von.Jên in T.á rên. Rl aricum en
Huizen een gastvnij onderdak. Velen werden gehuis-
ves t Ín prachtige villars van rrwelgesteldenrr.
Er was nog volop elen, een comfort,abel bêd, een
echt,e badkamer...,.. IAnderen I ogee rden op boerdenijen. 0ok hond en poes
bleken welkom. Naluurlijk was er ook bij deze men-
sen bezorgdheid over thuis : stond de boel nou vJel
of niet onder v,raler, ze hoorden tegenstrijdige be-
richten oven de oorlogsvoering, waren er a1 Dui tsers
in Baarn? Er was angst om degenen die toch niet
mee hadden gewild, maar I iever t' op eigen ve nan L-
woordingrr blj hun, beZiLtingen waren gebleven, en hoe
gj ng heL met de d ieren , daar op daL veld bij het
Lyceum?

Lang heeft het evacuat i e-avon tuur niet geduurd.
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Tussen dertlen en zeven Llen mei kon ied€reen. wssp
naar huis . voo n de tenugrels was er nieLs georga-
n i <ÊÊnd maen nnÊ.i è< zóáls zê oêkómên wA nen Vef-
trokken ze ook ween. De fietsers op de fiets en de
autobezitters boden hun buurtbewoners een lift aan.
Eennaal hreer thuis viel het reuze mee: Baarn stond
niet onder v,rater. Er i^ras geen n o e m e n s hr a a r d i g e
s.hA.lê oêên diêflsf.el í.\f 1/êrniFl ino Cêzinnen h/enden
he ren igd. Wat hadden ze een angs t on elkaar uiLge-
sLaan. Ze hadden nooi t gedacht dal zíj elkaar za
zouden missen. Er viel zoveel te vertellen, leuke,
vrol i ikê ênvàri noên nn hêt I n.|êênád-ês maaf ook de
nàni ohê i.l rlê enr' n i n.'ên dê c|r.tê ^f l.. l ê..- -1ne erger-
nissen. De verbi Jsterlng van . een gezin dat bij een
NSB-farnllie bleek te zijn ondengebracht. Hoe er
diê i izioê qii l f.ê viêl j-.nên h n o^sf.hêÊn de Hitler-
groe t b rach t aan de Iangstrekkende Du i tse t.roepen I

0ok de huisdieren hadden het avontuur overleefld.
\Iónnel íiê k^ni inên háíldên hêt áer.dis oêFed.
DaarVan waren er plOtSellng meer dan er OorSproniae-
Ii ilz ànên inoêlêrrênd ÊF r^r.q n.ro ê\rên êên ^1.^h lpêínJJ J n war urr !rr6urv
mê1. hêf cfêit.iê PAs fóên dê êioeneár rrhet oVefLui-
gende behrl jsrr geleverd had dalr het werkeLijk zijn
geiLje $ras mocht-ie mee. hlaL was het rroverLuigende
hêr^r'i isrro Dê zrripflêsl l{r"r'i snêl stáA.l.pníl tbi am het
ÀióFi iê ^n 7i i 

^f 
nr^a.mèè hi i .lêvrcl UJL vP L-J,r ovL! JUs uéóqir

van zijn gei Lenleven was gevoed. Bl ii dsc hap, dankbaan-
heid en optuchLing overhee rs len die ee rs Le dagen
i-- Àtr fèrt1lkè.'? 

^ 
llê ó1'êpioê oêr/^êlêns Bj nnen de€)vvvvr!rrs'

kortste keren was er een comité opgericht om geld in
te zaÍnef en voor een passend geschenk, als dankbe tu i-
sins vên de Baarnse hê1ról k ino AAn hef. scmeentebe-
stuur van Blarj cum. Het we rd een k-tok, n aar ontwerp
van een Baarnse b innenhu is arch i tec t en vervaard igd

door twee Baarnse iruCrliven. De k 1ok kreeg een ere-
nl aats iê in dê R I r n r . m e e s t e r s k a m e r .

O
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DE KLOK

Geschenk aan de Geneente BIarlcum, aangeboden door
de bewoners van Baarn, die 1n Blaricurn mei 1940
gastvriJheÍd genoten.
In overleg mel de gezamellJke horlogemakers is het
uurwêrk gelevêrd- door de firma D.Daniëls,
!e Baarn.
De eikenkast is venvaardigd door de firma v. PêIt,
meubelmake ri j te Baarn.
Het ontwerp voor het geheel r,rerd verzorgd door
G. Boudewij n, arch i !ec t a1h1er.

oorspronkelijk hing de klok in de werkkamer van de
Burgermeester in hel voormalige stadhuis van
BIaricum. Bij de verhuiz ing naar het nieuwe s lad-
huis aan de Torenlaan, ging de klok mee.
Uit navraag bj.j de Gemeente Blaricum bleek ons,
dat de klok nog steeds .oBlÍmaa1. funktionêert en
een-plaats heef t -gekre-gen in de vergaderzaal van
het Collese van B.en W.

De juiste teks t van de inscriptle boven de
wijzenplaat luldt:
rrEvacuatie rnel 1 940.
Van Baarnsche i-nr^roners aan de Gerneente BlarÍcumrr
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De klok



BÁARNrNovenberLg40.

de Lnwonore dezoo eur"ur,teAel" tn
Mel Jl naor Blarlcun ovacueerd€[.

MI
onderstacndo kgnnlEBovÈnÁ_ atodob $tJ elg voorlooplg oonlte opnenonln d€ Baannsche Cou]lanl vsn-26 Sette;Ëe!-jl.--Ook tl ank aan !1a!,icuÍl .

Evenêls d€ Baarnrohe lnwonerE, atlo 1n Mel J1 !!acr Hulzen evacueo!_den, hebben. )ok lngezetenon dló ln Blarlouri-onaoràai vÀacfen rretpl.an. opgevat nun darÈ te ultent -doon voor'_hêt centl'a1o punt der go-heentê - hêt Readhuls - eon blljvende herlnnorlng aon tà scbÁffei. - .

.Degro€psgele1der.gderrd1verEêgtlooponwot.deníerzoohtrrrrnaarràà.slebetuiglng -dlenÀanga.rnde schtlfteuJk kgnbaor te naken aon êen dernavol Senoe acuteasenr
Il,leterlngstraat I c de Bruljn t.aadslldllestlagploln20 p.9.v.Calrithout rl

Brlnkstraat 34 F.C.]..v.al.Vcon.
llarisstraat 22 P.Straotnar.

We ne!'.e!t aan dat d.eze op!'oep ltt{ voll,e lnsteÍl'1lng ral bebben. De
een zal mecrr- d,e ander nls 6 chlon .ninaletn tovrodon zlJn gowcest, aloch
a1lon zullen het en ovor eonE zijn, dat het nLet necvalt ecn Sooo a
4000 nenschcn op kortcn teltlljn oaaleralsk to brengen.

Laten wê hot er cchter over_ eeng zlJn, dat d.s ontvangEt - enkel{,
uLtzonderLngon nogg]lJk daargeloten --goed was -on dat Àlgeneen ge-
daan welal wat nogc]ÍJk waa on hgt Leed te verzachten.

Dankbaon mogen wc z1Jn, alat a11e6 nq êJr zoo hegl kort heeft ae-
duuld en dat wg heelbulda naar onze haanalsteden noohten torugÈcenen
wa;.r' ve onzc e 1gc ndorEne n onbeschadlgd tgrug vondon.
- iíddd.en n1J ong aanvanlelljk voorgosteld, dat lgd.erc groepggglol-
dor de bow-otcrs van zljn otgon wLJk zgu bózoekon. Èonoinde-eón
kl.elne b$Íll.cgo voor hot booogalo doel te vorzocl(oh, dg voorwa3rden
aan de vergunnlng verbondon naaktcn d1t !íc t het oóR oD iIOn êdlalnl-
stratlcvon Àr.bctal onnogollJk, waeron besloten wsrd-ocn klehe ko!nult do ondgrscheldoïro groo psgclo ldetrg - waarvan ÀanRenonon wêrtl
dat dle tljal cn lust daarÈoo hqddon - to klezcn.

Elkeen dlo-let8 voon. ona pton voolt - en wlj veltrouwon, dat dlt
zeer -velcn zlJn --etort zlJn glft , hoe klo ln dle ook nogé zljn
voor ncE Deoogde doel

Do heer L.F.Tlnr,rerE I(onkEtr.aat 20 onal€rwlJzor acn & R.Il.logele
school zal aIs algcmecn poruÉn8noester van óns o@dto oDtlcdoá.

UIÈ dc opbrcngst dozon lnzanelln8 zÀ1 voor do burccnócstcrs-
kaEgr van het Blar.lcunscho genecnte[uls een rnonuncnÈáIe klok ror-
tlsn aangekocht.

Op aleze.klok za1 wordon aongeblacht êon ploat net lnscrlptlo
vcftrelêende bot folt waar!.voor geBeven. X)e frlok zal na lnsci.tnll-vlng of, lotlng aloot' een dor Baàrische xÉnkellelrs ln d1e ertlkèlen
mogon woralen gel.overd.

Onze zaak yar}l b1J It aanbevclend vêrblljvên relJ
Hoogachtcnd,

Hct Conlte nHuldóbulk Blarlcun!
O.Boud.ea,LJn oranjestraat 2 c.G.do Brulln tJeterl.nÈstr:rat 9
P.H.v.Calnthout l{esdaAD1 20 T.v.Daatso}aan Acaclêlaan 25
L.F.TLnoers Kerks tt'a! t 20 P.gtraetEan UarlEstraat 22
F.L.0.v.tl,Voen Brlnl{strêat 34.

,)
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Daarmee kwam Baarn langzamerhand weer in zijn ge-
wnnê dnên llnêr"rêl znel s vnóêoên zóu hêf. nOOj t
mêên zi in Fr. tràs êên .)ónl ^o di ê pêsf.rêden moeSt
worden en I iefs t geiíonnen.
De Koningin 'rhad zich naar elders bêgevenrr, Rotter-
dam was verwoest, andene steden r,,/erden bedreigd.
De eers te sl achtoffe rs waren al gevallen.
Nederland had gecapiLuleerd. De oonlog was nieb
Ianger een donkene wolk aan de horizon, de oorlog
stond 1n de achtertuin en klopte aan de keuken-
deu r. De eers Le maand van de zes t ig bras voorbij nog
nêp'ên-ên-\/iif i jo i,AAnden f.è p^àr' Al I êên daL V.riSt
Baarn nog niet.

Tegen he! naj aar van 1944, met de hongenhlinter
voor de deur, wend Baarn weer met evacuaLie gecon-
fronteerd. D i tmaal hraren het de Baannaars dle als
gas tge z innen onderdak moes Len venlenen aan de
evacuérs uit Arnhem die bij de slag om di.e stad
alles vênloren hadden. Honger, arnoede, rouw, ver-
.lFiêi '^Lrêl hi i .lê I^oêê< elc hi i dê inoê7êtênên
Maandenlang was men tot elkaar venoordeeld. Het
regende klach ten van gastgezinnen ove r de evacuérs
en van de evacuérs over de gasLgezinnen.
Een bloernlezing: rrSlechte huisvesting, koude, on-
gedierte, diefstal van l e v e n s m i d d e l- e n , kleding
en bonnen, zleken werden onvol doende verzorgd, er
was gebrek aan aIIes . Men irri teerde elkaar mate-
1oo srr .
Een totaal andere situatle dan de evacuaLie van Baarn
in de rneidagen van I940 hraar veel dorpsgenolen, Lot.'^- .'^-i^^E- noE vni i oosit.ieve her-uP uq uêó
innerinaen aan bewaren.

o-o-o-o

R. Uileman.
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ONZE WERKGROEPEN lII

DE WERKGROEP INTERVTEWS EN REPORTAGES

In onze oudheidkamer bevindt, zich in één van de
kasfen zolangzanerhand een nespectabel aantal ge-
luidsbanden met intervi-ews van diverse Baarnaars.
Vanafl 1986, toen deze werkgnoep werd opgerichl,
is een aanlal enlhousiaste leden regelmatig mel feen bandrecorden of blj een minder technische
begaafldheid met een bfocnote op pad gegaan orn de
geschiedenis voor het nageslacht vast. te leggen.
Het verzamelen van hislonische gegevens d.rn.v,
in terviews is een manier van geschiedenis beoef e-
nen, die overal in de werel,d steeds meer wordt toe-
gepast en waaraan een s leeds grotere betekenis wondt
Loegekend. Intenviewen is echt,en moeilijker dan
heL lijkt en vereist een gron d i ge voorbeneiding.
De interviewer zaL zich moeten afvragen met welk
doe I hij iemand gaat -inLerviewen en daarop zijn
vragen van le voren moeten baseren. Vee I takt
L,nndi vênêist bi i hêi hên2.1ênên \/en dê oeÍnten-
viewde,van wie rnen het vertrouwen zal moeLen zien
1ê ,,ri rnên ên hi i hêf sitrnên \/en hêi c'êsnnek.
Vaak ontaarden in terviews in oeverloos geklets van
de ge inte rviewde , waarb i j he t g e s p r e k s o n d e r w e r p
\rÊnlnnên dnciof. f.e o23p.
Sornmige geinterviewden willen nieL praten met een
bandrecorder jn hun nabij heid, anderen eisen na-
drukkelij k, dat hun ve nhaaf pas na hun dood in
de openbaanheid zal komen.
Deze verzoeken worden van ze I fs p rekend gerespecteerd.

6*

WaL voon mensen werden er
vievíd? Vaak mensen met een
vên is of dnêiot l.ê raken.
0f mensen met een benoep,
tolaal veranderd is. b.v.
nrê.i êe ui<t rrif i-ê I êooên
betengeld werden. Een s tuc

tot nu toe zoal ge in ter-
bên.)ên. ílAt r)i í oêst.or-

.l.f in dê l^^n .lên fi i/l
Een behanger, die nog

h.\Ê dê hrrizên 1/roêrref
adoor vertelde oven zi jn



vak en ove n de prachtige plafonds, die hij Baannse
villa I s had aangelegd.
DêFe^hêêrêrê.1êh <nFaken over de to taal verandende
arbe idsverhoud ingen in onze samenleving.
Een bejaarde dame, die in haar jeugd de gaslan-
laarns aanstak, legde haar verhaal op de band
vas t enz
Hèl z^1 dDi ílêl i ik zi in rlát hêf. hêl Anp' rran deze
werkzaamheden grool is, niet 1n de laals te -pLaats
voor de redaktie van Baerne. die immens na ver-
kregen toestemming, weer kan putlen uÍl deze his-
lorische bronnen. l,,le vinden deze werkgroep haasL
onmisbaar voor onze veren iging.
tlêlààa ia dê hê1án.Ístêl l in.' v.\.1- .iê" ê r,,ênkon.ên
de I aatste tij d sLeeds geni nger en dreigt zelfs
op te houden te bes taan.
Sommige mêdehrerkers Iieten het afwelen en anderen
l-.nêoên êên háán ên há.ldên r'êên ii i.l mêên
Deze vrerkgroep mag natuurlljk niet verdwijnen en
rnoet nieuÍ., leven wonden ingeblazen. De redakLie
doeL daaroÍn een dningend beroep op alle leden,
die bel anBs tel l i ng hebben om contact op te nemen
met, Mevr . J.M.v.d. Brink-van Wij kvI ie t, Prof .

Meijerslaan 10 Baarn. tel.O2154-20161 .

J. Kruidenier

o-o-o-o



16

HOTEL VELAARS

De werkgroep lntervlews had enige tijd geleden een
p'êqnr'êk mêf dê hêêr F .Ï lf êêrnêh vi ifdó-.r-,_ zoon van
een ondernernend Baarnaar. Zíjn vader, heeft samen
met zijn vrouw, W. Keldermans, een rlj k en enerverend
leven geleid. 0p de plek, hoek Brinks traat en de
Hoofdstraat, s tond ooit het hoLel Velaans.
Dit is overgenomen door de vader van de heer í
E.J.Veernan. Het bestond slechts uit één gebouw
Dit was echter geen bezr4raan, rJant de jonge Veerman
had grootse plannen, die ultgevoerd konden worden
door een net verkregen erfenis. Hij 11e t het hotel
r'F1rndi.r rrênh^rrr"rên rr^^n hi i hàt' a i in i^h... J -.'de vrouw
hê j. hótêl oi no 1êiílen.
Aan de Brinkzljde kwam een prachtlg overdekt terras.
De slalhouderij en de concerLzaal hrerden bij heb
hoLeI be trokken en de gro te moes Lu j n voor eigen
gebnuik, completeerde het gro Le complex. (vanaf de
Brinkstraal tol de Burg. Penstraat. )

Het hotel bevaLte minstens vij Fentwintlg kamers,
(1 - karners, 2 - persoons en kamers ensui te . )
Evenals het Badhotel en hot,el Zeile" was hotel
Velaars, de naam liet de heer Veerman voortbe-
s taan, een ee rs tekl as hote1.
Rond 1 900 was rnen met volledig pens ion F 4,50 per
dag kw-ijt. Dit was nie t de grootste bnon van in-
komsten. Zij moesten het voornamelijk van de dranken 6---.
en de r.ri jnen hebben, aldus de heen Veerman
Permanente gasten bewoonden het hote1. ÍOonÍ Arnold,
van de Arnold f arnilie en de heer Bosse ull Indië.rs Zomers was hel druk in het hoLeI, dan Iogeerden er
rlê riikê fámiliês rrit AmSLerdam die de St.olrioê s f.AíJ
ontvluchtlen. I s WÍnters incidenteel handelsreizigers
ên nê'l sên nn d^^nFêi s ên niei ic \rêt-r'êi ên TOneel-
gezelschappen. Zij verbleven soms langer en dat hing
af, van het succes dat ze oogsbten riret het rcipeirtoire,
nê ó n íl ê n n ê m i n c| s I r r s I \t^n 7a in 1f^,.1ên Lráe hii l-hd^ h-wqv vrJ f,êrrós I'o
niet gestil d.De stalhouderij bre i dde zich uit, het
werden er drie.
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Rond 1 890 waren er zesêndertig paarden, zes sLonden
er in de Nieuw Baannstraat= de ze s ta1 werd geleid
ír^^n dê hêên i/êldhrrvZen - ZeS in de BOat'"""- sê-êiíl
door Hannes Bosvel d. Dan nog de twaalf paarden voor
de SoesLerLnam en zeven luxe paarden of maandpaarden
in de BrÍnkstraat voor verhuur per maand aan villa-
bewoners. Aan de ze s tal was een p ikeu r venbonden.
Mêf. l^êi. ó.)o ^n hêorAfleniSSen Wafen en nOo êpn ?rnl Al
o.u2?l.e nAA rdên Onk d-^íJ ílê iónsê \/êêr'ne n i n vef -
huizingen. Met de z.g. Tapisiàre werd de inboedel
vê-htlisd dê LreÊlpn wáq L\ê<nánn^r í.n q r.<fSCne
wij ze met dnie paarden. Al leen in de stallen
werkten a1 twaalf tot vijftien mensen. De lijst
van nen s en in dienst van bet hotel, nas nlet op
één hande te tellen. Een opsomming: de schilder
Henk Mooy , de L imme rma n Peter Limper, de behangen,/
s to ffee rde r Dirk Bree, allen in vas le dienst..
Verder waren Ín d iens t een c he fkok mel ÍneeslaL
v cn h rl n'ês ir f êf ho^osói7,rón arcrêvêêf ZeS ka-
mêr'mêi s iêq írê7ê wên.len dOOr meVrOuw VeerÍrán i n ct' il
Ee klee d één keI ne r in de winter en ach t kelners in
,l- 
" ".'r"a". 

.le s+."lhaae /iê hêê- V^\t /.d? de OOi(ken-
j ongen , Wi l lem v,d. He ide, de portier, Wouter GrooLV^l
dê kóêtsiêns mênsên +^+!,ih hoo-iveld en
boomgaard, de wielerbaan en 1as t but not least een
kindermeisje en rrouderr Jans.
ft'i i r,r"s "l minstêns t.A.l.,lio i ^a? ên vênwende OnS
kleine Veermannetjes en-vrouvJljes,rr herinnerL zich
de hee r Veenman zeff , toen een zevenjarig knaapje
êh 1ri if.lê tê1o lrit hêt óê?in \/êêpmAn

Het kinderÍneisje was in huize Veerman onmisbaan,
daan rrp\rnórri.r dê q.ênter zwaaide oVef het feiLen
en zeilen van heL hoLel zelf , zoals bevoorraden,
hêtêl lên fêl lên nnotqon hèr t..t'2 i^hl hOUden
op de keuken, heL con Lnoleren van de kanermeisjes
en het bedenken van het dessenL. H l ervoor zij zelf
a l1e benodigheden. ZoaIs gez egd in het wi nterse i-
zoen ÍJas het niet zo druk in het holeI.
Daarentegen werd de concenLzaal, verbonden aan het,
hotel, dnuk bezocht en bracht voor veel Baarnaars
êên oê'êl l is "vnn.li^ Uit.

n
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In de conce"Lzaal met veerLienhonderd zÍtplaatsen,
l?^tlc'n dêsfi id herne'rrie 1-^nêêlsnêlêr's ^n ZOaIS:
I ^r i < R^nLrn1êêqiêr' Snêênh^f l\Ian rjê I ^ Mar.
De heer Veerman herinnert zich een optreden van het
Baarns zangkoor. De toneelknecht, P.Limper, haalde
hêt cl^ndi in ^n 

qê l arq rr-rnn rle drmoq nn de VOOTS Le
ii t.,rni- ?;; 2^rèn tê .liêhf ^n hêi r'^nrli 'rhrr.Jr hau vrJrrr zuuau

mÁt het o^n.li in ..\.\1.. dê Lr errni oc lanoê n.Jl,.1,.ên ómhóóo
gingen ! DaL gaf van zelfs prekend de nodige hilariteit
en de heer Limper liet dan ook snel het gordijn
weerzakken.Nahe|bheaterSe1zoenstonddezaaI
open voor hel kege Ien . De. z.g. kegeljongens zorg-
den voor het overelnd zelten van de kege ls .

Een.vermaak bu i ten het holel was een rij toer in de
omgeving. Gas ten die persé naar Bunschoten wilden,
werd aange raden om koperen mun ten of bruidssuikers
mAê i-ê nêmcr andêr's '^rr< iê iê lêvcn n1èL Zeke"l I

Een altnactie voor de kindenen was heL verhuur van
de bokkewagen , Nog een vorm van recreatie was de
schietbaan in het z.g, binnentuintje. Men oef ende
^i óh^+^ i i?ó-ór ê^l.iêt<^hi ivêr nê l.,inder' en Veenmanvv EJ, v

beoefenden sons ook deze sport maar schoten dan op
m,rqqÊn diè z. i oêlo nlrrk+ên ên liê1.ên kl aafmaken door
de kok! ! Dé b e z i e n s i{ a a r d i g h e i d van Baarn was de
wlelerbaan, onder beheer van de heer Veerman en de
hêóF iIF^nr iêfq niêlr"rs iêls mnrjênns. heel VOOn-
uitstrevend, naar bovenal voor velen een bron van
vermaak. Dat de heer Veerman vooruiLsLrevend was,
b Leek ook in technisch opz j:lr; hii on twle rp
h.nrl'.rê ên nr'àI..i-iq.hê cnrrf iê< Ri i rlê inilêï.tên ,(.-I
hraren de Ilchtschakelaars zo ontworpen dat zij
vanzelf aan en uit gingen. Elektric i te il verkreeg
hjj van een e igen turbj ne, later van de gcÍeen te ,
wat hij niet zo prettig vond' want ie kon beten
a1les zelf in de hand hebben !!
Een e igen ontwerp was de centrale verwarming
(vóór 1900 ! ) in de concerLzaal. Deze werd ges tookt
^n h^rrl nêên t",^ndên À^+ 

^ii 
h^têl IDYê en zeerup r-uu

goed geoutilleerd, wij d en ziid bekend stond.
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Helaas voor vader Veerman werd
door één van zij n kinderen. He
kocht aan de heen Verbeek.
Vanaf die lij d droeg het hotel
HoteI Centraal . De succesvolle
^1rêr'l êê.1 tLrêê iaan latef.

het niet overgenomen
t werd in 1914 ver-

een nieuwe naam:
hoteldinekleur

Dit interview werd in 1986 afgenomen door:

Mulden
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INGEZONDEN

Op 31 Ju 1i a.s, is het vij fenzeventig j aan gele-
den dat de ee ns te weref door log uitbrak. Ik her-
inner me daL nog a1s de dag van gisteneni het was
een s tnalende zomerdag wa a rop mijn zuster zeventien
j aar werd. We zouden een fees tj e maken vrant het
t.r2 e hêê1 \i i?^n/jÊ- ,ràr .lnzê orn.)tmnêdêF UiL AmSLer-
.làn '^ir lz^mên 7i; .è ic.1ê nièl o.^^o m.'....- -'rr maar on
haan ouds te kleindochter te kunnen ge lukwensen be- '

slooL zij toch te komen. Dus werd er een rijtuig
hêclêl.l hi i siAlh.)rrí-lÊrii Fla rf.r.)o on ílê Heemst,f a-
'lA^n na^r àel stati.ln tÊ ri idên
A1s steeds zaL zaon Piet op de bok. We waren keu-
rio ^^ f i id T^ên dc trein anr lveerde s tOnden we met
^nc.lniêën.. ho'nênn.)n'ê r.rr.l. f pn vAdef PlUjm
ón -iin I Lrêê d^.hl êre hn^ên'iê IArrrpns bleef lie-
ver op de bok blj Piel ziLLen. Na een hartelijke
begroeting reden we naar de Fend. Huyckl aan waar
moeder ai op een schaduwr'jk plekje in de mooie
tuin van het schoolhuis meL de koffie zat Le
wachLen. rs Middags wandelden we doo r de Heemstna-
laan naar hotel ItGroeneveldrr, Daar was toen nog
de z.g. r 0vertuinr aan de overkant van de straat-
weg , met veel moole zitjes onder de oude bornen
en voor de kinderen zelfs een schommel en een wip.
De obers noes len weI een hel e wandeling maken rnet
hun bestellingen maar dat scheen geen bezwaar te í'
zijn. Mijn zus en ik gingen ook eens bij de weg
ki jken al !.ras er welnig vertier. Maar daar kI.Jamen
twee mannen aan met een gro te kar. Zij begonnen
plakaLen op de bomen te bevestigen. tdij er na-
tuurl ij k op af en daar f azen we dat de Duitsers
Be 1g 1ë waren binnengevallen.
De ee rs te werel doorl og was een fei t. (1914-1918)
Algehele mobllisatie was er ve rde r te lezen,
onze E?enzen moesLen ogenblikkelijk stneng be-
waakt worden. We holden naar on ze oude rs om dlt
nieur.rs te verlellen. Wat een schrik v,/as dat on-
verwachts op deze rus I ige dag. Groofmoeder wif de
me teen Lerug naar huis,
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je wis t naar nooÍ f wat er verder zou gebeuren.
Maar de terugreis naar Amsterdam verliep niet
zo vlot, de treinen $raren besleÍnd voor al die
d i e n s t p I i c h t i g e n , ze moeslen zo spoedig mog e l1j k
opkomen en voor burgers was en geen plaats.
Mijn vader sprak lang met de officier die de Iei-
ding had en toen werd toch nog een plaatsje inge-
ruimd voor oma. ZU zaE ze lernidden van de mili-
tairen die natuurlijk a1len in mlneur stemrning
waren. Het werd een triest, afscheid van die fees-
telijk begonnen dag, op het perron zwaaiende vrouwen
en kindenen, in het onzekere over de toekomst.
Toen de rust enigszi.ns was teruggekeerd probeerde
iedereen wat voedsel in le slaan, de winkels werden
leeggekocht, je wilde nog wat meel, rijst, koffóe,
e.d. in voornaad hebben. Deze eerste wereldoorlog was
bij lange na ni.eL zo afschuwelijk voor Nederland
als die van 1940-'1 945.WeL werden verscheidene
artikelen schaars doordat er vee 1 minder schepen
in de vaarL waren , dus de produkten van ove nzee
werden in vee I mlndere mate aangevoe nd .
Hel leven ging tamelljk norÍnaal door Ínaar voonal
brandstof gaf moeilijkheden, de steenkool uit Duits-
land mis ten we erg. Er reden m j.nder t re inen en de
winkels moesten in plaats van rs avonds om t len
uur nu aM orn negen uur dichl. Ik heninner me nog
hÊt' .abàr'êtliêdiê.llóÍÍ nêtrên lt Í' el slnif,en dat iS
brommelen op de ruilen. 0 je lacht je dood oÍn
die kolen noodrr!
Hel werd blijkbaar nogal luchtig opgevat. We voelden
ons dankbaar dat we nog s teeds uit, hel oorlogsge-
weld bleven, temeer toen op een dag de krantenkop-
pen melden: An twerpen gebombardeerd !

0f d1t nu de allereerste luchtaanvaL was . weeL 1k
niel, maar hel gaf een grote s chrik en het ge-
volg hras dat heel- veel Belgen naar on land vlucht-
ten. Voon aI deze mensen moesl een thuis gevonden won-
den. Er r4renden gebouwen ontruimd om hen zo goed
mogelijk op te vangen. Bij de Westerschool r^ras een
gnoot, vrijstaand gymnaslieklokaal en dit werd
door de geneente bewoonbaan gemaakl voor een aan-
tal vrouwen. In de school zelf werd een f ietsen-
hok a1s wasgelegenheid ingericht. Het v'ras alles we1



primitief maar dat kon niet anders. Toen heL be-
richt kwarn dat de vluchtellngen in Baarn waren aan-
s.êkomên I iên í)nzê hê1e buunt uit om hen te verwel-
komen en te helpen om wat op gang te komen. Er was
een heel oud vrouwtje bij, doodvermoeÍd van de
I ánoê nêi s - Al vl r)s werd er een comfortabele SLoel
voor haar gehaaLd, zadaL ze \ntaL kon uitrusten.
Maar loen ze om een 'tprisér' (snuifje) vroeg werd
hêt. m1êi l i ik t"t2'ar t^,2a1dê iê in Peann êên Snuif
vandaan? Toch bleek daL mogel i j k, er was n.1. een
klê'n winkêl t iê in .lÊ Trrnfstna.t \,raa n re dit {
sir)l 4oo vêrLó.1^f ên zoda t ook daar in waS Voorzien.
rs Morgens vJerden er van gemeentewege Lrommels neL
hnóó.1 ên hêlêo hê7 ^no.i ên Is mi.l.iàcrc oin--..gen ze naar
een lokaal in het cenlrum voor de warme maaltijd,
waar dan ook de mannen kwamen. Deze hraren 1n de
'nêrmAl isê ,Trrl ián, Sl.hí.1r]l r'êh.r. s\/êst nê Sfeef
onderling met de buurtbewoners was en bleeí ui t-
stekend. Toen ze na de oorlog weer naar huis
be rug konden gaan was het echt een hartel ij k af -
s.hê i.i - Nós' iánên kwamen er nond de kerst en

^6 '.^n hên rê Lr.nêh R..nr\reLldJaar Kaal Lerl Va.- ..-. -.. -**- n nOg
nie t verEelen.

mevr, L.Egmond-Plui.rn.

o-o-o-o
í(s
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IN DE ZEVENTÏENDE EEUW

Na dnie eeuvien goed te herkênnen!

Soest hoort, met Baarn, tot, Eemland en daaroÍn mag
ik in dit Baarnse blad wel eens een s tapi e over
de gemeenlegrens zetten, om iets te vertellen
.laf. mê oêfránnêêrí{ heefi. In het Amsterdamse
R i j k s p n e n t e n k a b i n e | , dal in hel zelfde gebouw
hulst als het Rijksmuseum, heb ik nameliik een
buitengewoon interessanle tekening gezien die op
Soest betrekking heeft.
Het is een Gezicht op de kerk te Soest uit het
midden van.@prent is zo
f r'êf fÊnd ^md^f dê qi j-.r)àf iê n.\o oóê.J tê herkennen
is. De kerk staat er nog net zo!
De overeenkomst tussen oude prent en hedendaagse
werkelijkheld heeft me zo beziggehouden, dat ik
met folocamera plus zoomlens de plek heb opgezocht
waar b j. jna d n i e h o n d e r d v e e r t i g j aan ee nde r de
tekenaar heefl ges taan. HiernaasE zieL u dan, in
twee afbeeldingen, het nesul faat van deze his-
torÍsche vergelljking. De vorm van de kerktoren en
van he! sch j.p van de kerk zijn in die eeuwen wei-
nig veranderd. Als je dat opmerkt, voel je je ver-
bonden met hel verleden. Het leven van onze voor-
oudens van zo rn tien generatles Seteden koml 1n-
eens dichterbij. Bij verdene nasporj.ngen von d ik
dat dit een tekening 1s door Guillam Du Bois, die
in 1625 j-n Haarlem werd gebonen en die in de zelfde
s tad in 1 680 is overleden. H1j legde z ich toe op
'I rnílq.hannên i n ílê si i i l ván ílê or,of.ê zeVentiende
eeuwse meesters Jan van Coyen en Salomon van Ruysdael
Het Íneest bekend werd hij door zijn schelsen in de
kuslstreek bij HaarleÍn 3 duinlandschappen en strand-
gezichten. Aanvankelijk werkte hij alIeen in zwart
krij l, maar tussen 1 648 en 1 653 gebrulkte h j-i ook
rood krij t en penseel in gnij s. Dit Ge zi cht op de
kerk le Soest, dal van ongeveer '1 652 is, is uitge-
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voerd in zwart en rood krij t en met penseel in grij s.
nê nrêni i s van hêf f^nmàáf. 2? hi i 1A R cm. DU BOiS
was ongeveer zeventwintiS Loen hij deze schets
maakte. De tekening is slnds 1976 in het bezit van
he t R i j ks pren Le nkab ine L .

De Soes ter Kerkebuurt
Wat is er op de tekening Le zien ? De afgebeelde
kerk 1s de oude Petrus en Paulus , die in 1 580 cver-
ging naar de Reformatie. Het gebouw als h ier afge- {hêêld is vàn ónpêr/cer 16OO| êên ootischc kefk met
een ecnherrki o s.hin en een smal koor' .

De 46 meter hoge toren biedL nog altijd een schit-
terend uit,zicht over de omgeving. Als je de wen-
teltnap van 182 treden benl opgeklommen, kun je
kij ken tot Nijkenk, Amersfbort, Bunschoten, Hi1-
versun en Naarden. ook deze toren is van heL be-
gin van de zesliende eeur^r. De hele kenk werd in
deze vorm gebouwd, nadat een vnoeger kerkgebouw in
1481 was afgebrand. Oorspronkelijk is de kerk van
ongeveer 1350;rnaar in de elFde eeur^, moet hêr ook a1
een kerk hebben gestaan. De jongste res tauratie
van de 0ude kerk van Soest j,s van 1957.
0p de tekening van Du Bols z ien we rechts naast de
kerk een laag huis mêt een rieten dak. Dat vías in
de zeventiende eeur^r de herberg De Drie Ringên, die
in 1 580 werd gebouwd. Stadhouder llillem de derde,
dle koning van Engeland werd, en die in 1678 Soes!-
dijk liet bouwen, zou meermalen in dezê herberB rs,.
hebben gelogeerd, toen zijn " jagthuysrr nog niet rr

klaar was. De kenk en de herberg spelen een rol in
het boek Ferd inand Huyck, dat in 1840 werd geschre-
ven door MrJacoE-van Lennep (1802-1868). Toen de
hoofdpersoon van het verhaal, op zijn voettocht van
Arnersfoort 'raar Naarden, rr de torenspits van Zoest
1n het vizie( kreegrr nerkte hij op 3 rrOogverblindend
stak de grijze en eerwaandige vierkante toren,
nat zi in hóór'ê sni ts d^.rÍ, hêf q.hê1 1ê I i-chl dernrvu -rJrr
morgenzon beschenen, tegen de donkere lucht daar-
achter af, en de groene boomen die het gebouw om-
rlngden, terwljl de heuvelachtige grond die nij



25

nog van het dorp scheidde, meb goudgee I koren of
sneeur4rwitte boekÍreit bedekt, niet. weinig toe-
bracht om de bekoorlij kheden van diL landgezicht
Le vermeerderentr. De reiziger ziet dan een henberg
rr op den hoek van een dniesprong, welken de hoogd-
qfrAAf. mêi êên z.i iwpc^ vónmtrl en hii hêsl uit daar
rrêên 

^^oênhlil.. llit fê nlls fÊn ên êêni.'ê.o- . erverslngen
te gebruiken'r.
Die herberg was een veelbezochte pleisterplaats
op de wegen van Ame rs foor t naar Utrecht en Naarden.

Raadhuls van 1823

0p de plek van deze herberg sLaat nu, op het adres
KÊrkst?^^1. 1l êên inÉ|ri inend oc.cs'AIlnêerd woon-
huis, ber.roond door T h . A . M . V r o u w e n v e I d e r . Het is
voorz iên van een ulthangbord rnet eht opschrift:
De Drie Rlngen. Anno 1580. De restaunatie is in
1Q7L i i f.sêvoênd on init.iatief Van A.C.van Ee.
DichLbjj dit huis s taal een venplaats te oude dorps-
ponp van heL jaar 1600. De nooi gerestaureerde
r"rólt i r p" dAArnáAsl is hêi. vonr'rral i.'ê Ráe.lhUiS Van
q^Êsf .lÊl van 1R2? iq ên daf i^t hêf êinde Van
,,1ê nêoênf iênrlê êênt,, ^l têhr|is in oêhnDi l-. ic
geweest. Van de huizen nondom de 0ude Kerk is Len-
slotte nog ve rme l denshraand ig: Bakkerij van Brumme-
Iên oêvêsf.ioíi in êên nán.l van 17?7 7 nelS een in-
geme tse l de steen ons vertelt. Hie r was aanvanke-
lijk een soorl k r u i d e n i e r s vJ i n k e 1 , waar ook garen en
band en klompen werden ve rkoch t. In 1838 werd de
winkel een bakkerij . Na die eerste b akke r, Cornells
van Brummelen, die befaamd was om zijn krente-
hr^^íl ên ?i in f rrihen.J- hchhên nop viêr penefaLieS
Van Brummelen hier heL ambacht van bakker uitge-
^êf 

ên/'l llêf oêhêrrnt "-n '.^n.lá:ouP uc udó
het inlerieur van de winkel ademl nog de sfeer van
vroeger Lijd. Van BrumÍnelen, op Kerkstnaat '3, -Ls
dus een bakken ij die al meer dan hondendvijftig
j aar bes taat. De Soe s ber Kerkebuurt heef t. s inds een
jaar of vij ftien weer een fraa i oud aanzien ge-
V.eoèn. ên hêt mi,'ldêl nllni van è'ezc' h isf^nische
rlnnnskÊnn hli if j. dê 0ude Kerk.
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,Í*

Tekening door Guillan Du Bols uit 1652
Gez Ích t op de kenk te Soest.
ZNarL en rood krijL,penseel in grijs. 230 bij
R i j k s p r e n t e n k a b i n e t . Inventarls nummer | 1gT6;1

198 nrn.
15
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Fo to door H. Bronkhors t van de
0ude Kerk van SoesN.



2A

Als onze zventiende eeuwse
Du Bois, na drie eeuwen nog
kunnen terugkeren, zou hij
kennen.

tekenaar Guillam
eens in Soest zou

de kerk direct her-

H. Bronkhorst

Bronnen ?

-Land & Waten Hol Iands teken in en uit de
e eeuvJ tn eL Riiks renten net.
gever aanoers, wol1e.

-Ben
VVV.

-\r-LJ-
Soes

J.van Os
Soes È.

BN 90 6630 0930
: Soest rondom de Oude Kerk.

150 Jaar Bakkerij van BrummelenvanBrunmelen:
b. Soest 1 988.
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