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De Historische Kring rtBaernerr slel"l zich ten doel het be- .F.
studeren yan en belangstelling kweken voon geschiedenis ln
het algemeen en van Baarn in het bijzonder, Zij trachl dif
doel te bereiken door middel van het orgalriseren van 1e-
zingen, excursies, len toonstellingen en het uitgeven van
een eigen lij dschrift,.
Naast deze algemene aktiviteiten bestaat de mogelijkheid
toe te treden tot de volgende werkgroepen:

1. Werkgroep Archeologie
Inlichtj"ngens J.W.A.A. van der Laan, De Schoener 12,

3742 HD Baann. Tel. 02154 - 11656.

2. l,Jertgroep Archiefonderzoek
Inlichtingen: H.M.M. van Vugt. Vollenhovenschans 19,

1324 HS Almere, TeL. 03440-44421 ,

3. Wenkgroep Interviews en Reportages
@ijkvliet, Pror.

Meijerslaan 10,3741 XH Baarn. Tel. 02154 - +l
201 61 .

4. Werkgroep oudheidkamer
Inlichtlngen: W. v.d. Hoek-Baas, Burg. Penstraat 4,

3741 AH Baarn. Tel. 02154 - 21470.



INHOUD

1. Onze voorzitter

2. nnên dáoên êên p.rOO t SuCCeS

3. Baann 1940-1945

1]. lli t. hêí: rJeohóêk van mevrOutÍ J.H.A.Beeke

5. Historische belevenissen van een auLomobilist
rond de eeuwwisseling

VAN DE REDACT]E

Tn deze zone ru i tgave treden t.wee gastschrijvens
voor het voetlicht.
Mevrouw J.A.H. Beeke voert de Iezen terug naar de
íJcpên \/l ek voón de hê\rr'i idins I1ê rnírêitê die men
toen moes I doen om heL broodnodige te bemach Ligen
ên dê Anr.sl. vann de hê-êt iên -r'in \.^êlháan.
De heer H. P. l1l. Dekkens gaat ve rde r terug in de tijd.
7i in hêri nhêr,i npên zi in lrrchf.ioen mAA'. n iet Slof -
vri j.

0ok vindt u in djt nummer een verslag van de open
^ -^ànt i^noef têdêhud6Ërr vdrr Y crr w Jv-rór

De ulterste datun vraarop copy ingeleverd kan worden
voor heL se p Lem be rn umme r is - 2A iul i 1qq9n
voor het decembernummer - 24 okLobe r 1990
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OPEN DAGEN EEN GROOT SUCCES

0p 9 en 10 maart hield de 0udheidkamer van de
Historische Kring Baenne rr0pen Huisrr.
Ruim 500 Baarnaars maa k Len van de gelegenheid ge-
hrrik mêr ílê (ni ncr Lênn i s tê ïákên. nf needS be-
staande contacben te beslendigen. De onagnisatoren
hadden zich veel nnoeite getroost rrelck wat wilschrr
te bieden. Zo waren er fotoboeken en ansichtkaarten
over oud en minder oud Baann. Tevens waren er drle
bes chei den overz lch ts ten toons te l l ingen i nge ri c h t ,
die een Índruk gaven van de Lage V u u r s c h e , h o n d e r d
jaar Nederlandse vorstinnen (Emrna, Wilhelmina,
,ïul iana en Bêaf.riv). ,,ra.Fhi i rr^^nà i hêr VerSChil
in uiterlijk ventoon opvallend was. rrVan statie-
kleed tot windjackrr. Een hele wan d was j ngericht
nrêi fófórs ónêni-ên fêLêninoên e.hi l.lêr,i___ _J en over
de meest bekende straatv.reg,die dit jaar 250 jaar
bestaal. (Een onderwerp om in dit blad nog eens
apant aan dac h t aan te besteden. ) De kof f ie ging
er in als koek en de bezoekers lieten zich g"aag
nóg meer over Baarn vertellen. GrooL was de verras-
sing als nen bekenden of zichze If tenugzag op
ou de schoolfotors en dorpsgezichten

250-s te lid

Róhelvê,/êól n.rhri.r1êi. ên hêkêrrthai rt hebben de
open dagen de Kring ook nieuwe Ieden gebracht.
7^r'l s hêi- ê.hfncàr Hi ik.\ón ílet i npÊs.hneVen Wend
als hef 250-sle lid. Aan deze mij lpaal heef t, het.
Rêsf.n )n ven dê Kni no ^n n:copnde Lri izê aandacht be-
steed: Enkele dagen na hun inschrijving ontvingen
de hr en Mw Hljkoop een delegafie van de Historische
KrinÉ. hi i hên thr)is ên knêpên zi i íJoór .le Voorzit-
ian vn C n M a^l l and êên nná.hii r. hoêL"eL blOernen
aangeboden.
Terugkijkend op de open dagen, waren, bezoekers,
Bestuur en o rgan is atoren het er over eens:
rrnê 

^nên .l2oên Lirnên êên on^.1f sir.^êe I rl

R. Uileman
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Tentoonstelling
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194A-1945

25 0-s te lid fo to: Huub de Jonge



BAARN 1 940 - 1945

e

Evacuatie van de Baarnse bevolking, riien mensen
voor de centrate keuken, noodkachel ti es , distni-
h', + i ó ,.'ihi-óFh,,l iêl in.'rrJrtJ, -LeËs L-drdésè r vu ,rvr 1.,€)

en o o r l o g s g e v,r e l d , maar ook de uilbundige vreugde
^rrêy' .iê hêrrni i.lino rinnn .lê Enoêl qên cn ílánaílÊ-ênvv urJ{tv+ver'

een Baarnse burgeÍneesten die hoog op de schouders
krerd gehesen...,.. het was allemaal te zien op de
o v e r z i c h I s t e n t o o n s t e I I i n g rrBaarn 19q0-1945r' die
de His lon is che Kning Baerne had georganiseerd in
de 0rangerie van Kasteel Groeneveld Sedunende de
eerste lreek van de afgelopen mei-maand. Mede
door de hraardevolle inbneng van panticuliere ve n-
zamelaars, bood de tenloonstelling een zeer rea-
listische aanblik. Vele bezoekers hielden even hun
adem in toen ze oog jn oog kwamen te staan met
eenrrechterr Duitse FeldvJebel. - Het duurde een frac-
tie van een seconde een men besefte dat het slechbs
een etalagepop was. In een penfect hagebootsL bos-
..htio. r, l_iê-f.ênnêin qi ónílên n.)r' mêêr- mi l itaiFên
ook Nederlandse, opgesteld. Veel lndruk naak te
Tnees meL haan Canadees samen in een miLitaire
iêên nê ónzpf \/an dê fênt.ónstêl linp'. een beefd
Legeven van het dagelijks Ieven in Baa rn tijdens
de Duitse bezeLting, mag zeker gesl,aagd worden
beschouwd, dankzij de combj natie van schrifteliik
materiaaf in de vorn van authentieke. aífiches y ê.àD-
plakbilj etben en verondeningen enerzij ds en vee I
l,i il. -^+^Éi ^-1 '^-1e f^i-^ têh êhK -L J K - m a L e t ', L a a -L Z\).lL- - -.. voorwerpen
anderzijds.
ltret bestuur van de His ton ische Kring Baerne stelt
er prijs op een ieder die op welke vrijze dan ook,
een bijdrage heef t gelevend aan het tot sNand
konen van de ! e n L o o n s t e I 1 i n g , hartelijk te be-
danken.
De LentoonsLelling Baarn 1 940-19q5 werd geopend
door Mr, J. P. Miedema en heeft c irca 2000 bezoekens
EeLnokken.

R. Uileman
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U]T HET DAGBOEK VAN J.H.A.BEEKE

20 april 1945.8r komt een beetje spanning in de toe-
ÉTán d--hïe r ln het dorp. Vanmiddag kwam er een groLe
bonnenlijsL uit, waarop direct verkocht mocht worden
met het oog op de toestand en daar we ook elndelijk
voor de tweede maal via hel Rode Kruis brood kregen
(.het zesde pakket rnaar het andere heeft Baarn niet
gekregen) was heL b1j de k r u i d e n i e r s w i n k e 1 s eên
^ht,r.+^ 

!,^6 H^1^h- Tê.têF a t êó^i. ,^r,êê1 n^^^1,i it- j6varr vsrdr,ó r rrucp uruós_L_LJrl, _Lrr shuis vrant vervracht Ínag r^rorden, dal we eerstdaags nieC'
meer naar bui ten kunnen. De geaIlj.ëerden zitten heel
dicht bij , naar verluidt a1 in Amersfoort. Er kan dus
binnen korte lij d veel Bebeuren. v'le moe ten en in
ieder geval op voorbereid zijn. Het wemell hier van
de Dultsers dle rn i t r a i I 1e u r s - n e s t e n rnaken.
Ze doen nlets anders dan fie tsen vorderen en paarden
en koeien. Trouwens niets is meer ve il ig, ze kunnen
aIl,es gebruÍken, zelfs de driewieler van tante Drien
is niet veil ig op straaL, daar slopen ze zonodig
de onderdelen af . ZeLf doe ik aLles lopend en ik
heb dan -ook geen benen rneen om op te sLaan. 0p
één dag ben ik rs morgens naar Eemnes gegaan on
Ê'l"óêntê tê hà lên - dát, kostle vier uun van al-1een
maar Iopen en wachten, rs middaBs naar de Eemdijk
orn melk te ha1en. Het resultaat van die dag, een
bos rabarber, een liter karnemeLk en drie suiker-
b ie tj es. De dag daarop ru im twee uur gewacht in een
winkel voor een halve liler me1k. De rest van de
dag ben ik in huis bezig ,aIIes kost enorm veel tijO"
daar je je zo moe t behelpen met a l1e moge I ij ke dingen,
n,af Ên hFándef^f li.ht' ên niêf fÊ vêroêten heL elen
zelf. Laat 1k rnaar hopen dat we de langsle tijd zo
gehad hebben. rt Is trouwens ook wel gedeeltelijk
door de ziekte van tante Cor. 0p zichzeLf heb ik van
de z.i eVè o'pan enkcl c I2qf maa? ^1 Ílái- malen en
zeven van de pap elke dag houdL vreselljk op, in
nonmaLe tijd koop je bloem en je ben t in een wip
klaar. Enfin nie t klaEen en Droberen ook dit le
1eren.



r

21 april. Toen ik tegen zes uur voor tante Cor nelk
g ing halen we rd me onderweg gezegd dat we na zes uur
niel meer de slraal op rnochten, drls maakte ik maar
rechtsomkeerd,wanl.,nu..het de D ó l l s e r s - h i e r ' i n de buib!
menens gaat Írorden is het rt besle niet riiet ze in
botsing te komen. Het was vandaag een echte ?oeze-
moez ige dag, De kruideniers verkochten a1 om zes
uur vanochtend. Ik stond er dan ook om die tijd op
de s toep van Simon de Wit dle het dichtst blj huis
is. In een wip s tond er een dichLe Lange rij achLer
me. Iedereen was even vroeg op, wan t de meeste men-
sen zijn wel wakke r geschnokken van hel geschut dat
om vij f uur vuurde. Ik 1ag te schudden in bed.
Hêl mnêi hêcl isf ênoênc in hêf dnrn staan.
22 ap?iI. De z o n d a g m i d d a g - d i e n s t ríoest vervnoegd
wórdè-n. Dominee Kievlt hleld een uurdienst(dat zal
voor heL eerst geweest zijn). Het was dopen maar dat
gi ng meL heL oog op de beperkLe tijd heel kaal, geen
formuller voorlezen (alleen de vragen ) geen toe-
spraak tot de ouders. Bovendien werd nog een of f i-
.iêlê mêdêÍlêl ino v^n dc I)r|i +sêns r'êb nA. h t betnef-
fende hel verbod om na zes uun rs avonds en tot
zes uur 's ochtends builen Le zijn. De hele avond
urè?d 2 cè? rrpe l nn rr'l iêof.rri<rên pês.hóf.ên uit Vef -
schillende richtingen.
23 apnil. Het schieten duu rde de hele nacht door,
een zwaar stuk geschut staat in de tuin van
Buitenzorg bij de Amsterdamse straatweg en en staan
ook stukken geschul op rt Hoogl. Overigens is het
ijzlg sL11 wat oorlogsnieuvís betrêft. Ik heb gee n
flauw ldee waa? ze nu mee bezig zijn, D? meeste
c^lriàtên z j in rrpon nif hêf d^nn líêh 5êWeefL daL Ze
naar het fronL zj-j n. 0p de Sophialaan zijn gisLeren
hu is zoekingen gedaan, naar wapens, maan ik geloof
dat het niet serieus was , vermoedelijk hadden de
soldaLen zrn ín iets eetbaars of ze hraren uit op een
vè?7èr iê N4ên zêot alS de duitsers zich rnochten
terugLrekken, dat dan de watertoren (een prachtige
uitkijkpost tot Amsterdam toe ) zal worden opgebla-
zen. HeL kIlnkL aanneme 1i j k. Je loop t er over Le
denken waar je het besle snel naar toe kun t gaan en

'Ê
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L'ef iê mêa m^Êf. nênên alS het in hUiS le pêváarl i ik
wordt. . . . . .

?7 aprlL. Nu eerst kom ik er toe om aanLekening te
hoIl.lên v^n hêloeên nns wóênq.iáo dê 25ste oVerkwam.
rs vidíleos oinr" ik rÍ^'n de voed-rs v. urJ^ vP
selvoonziening uit, speciaal- melk, waarvoor rlt e naar
Eemnes gingen. We waren le vroeg wanl er was nog nieL
gemolken. Daarom glngen $re zolang aan de dljk z1l-
ten om nog Le proberen wat me 1k te bemach t igen zo-
dra de boeren vJeer van het land terugkr,ramen. We

slaagden er tenslotte in om nog een halve liter S..
Le kopen. Zèer op het nippertj e met het oog op het
feit dat de Baarnaars niel na zessen de s traat op
nochten. Het was prachtig helder weer en we genoten
van het uitzichL over de Fempolders dje helaas erg
drassig zijn vanwege de inundatie door..de ,DllitsëPs.
In de vente hoorden we schielen. Bij de HeemsLra-
'l ..h i< .lê Ltêo <in.l< êniop f í id \rêÍ,qnênd è'^a? Tiinvv wvó

op manshoogte de prachtige dÍkke beuken bij de hoek
van de Amsterdamse slraatweg omgezaagd en hebben
een dam o p g e w o r p e n . H e f e m a a 1 naar Eemnes lopen
vind ik nu toch we1 een beeLie eng worden, wan t
a1s er ie ts gebeu r L ziL je achler de versperring.
rs Avonds zouden moeder en ik het fornuis onder-
handen nemen. Het wilde niet, trekken. Juist waren
we vol ijver begonnen toen en een fluilend geluld
over kwamf dat herhaalde zich snel achler elkaar
en telkens was de slag daarop korter. Het drong eerst

nle t toL me door dat heb granaten waren en dat
ze nu voor ons gevaar op leverden v'IanL in de loop f\-::
rlan dê dao r^rArên er el êêr','lêr snAnAiên doof de
luch t gesuisd. Ine en s drong hel tot me door dat dit
heel erg was en ik drong er bii moeder en lante Cor
op aan zich aan te kleden. Moeder slaagde er nieL
zo vlug in, tante Ca" zag de ernst van het gevaar
helemaal niet 1n en zlj treuzelde geweldig. Ik gris-
te boven de manlels uit de kasten, sleepte de koffers
naar beneden en s tuurde tanle Drien vast vooruit naar
de schuilkelder blj LanbalSen.want bii van hliik,
waar we e igenl ij k heen zouden gaan kreeg ik geen
gehoor. Ondertussen nan het granaatvuur zo in he-
vigheid toe dat hiii drieën niet meer naar bu i ten



konden en ik maande moeder en tante dringend aan zo
laag mogel ij k op de knieën te gaan l iggen. l1Ie lagen
in hel gange lj e met als bescherming emaille e tens -
pannen op het hoofd, ik he r inne nde mij bijtijds
het advies dal ons in de rnobilisatieLijd op de
E. H.8.0, cu nsus gegeven was om bij beschietingen e. d.
êên êm2i l1ê nan ón hêf hó^Êri iê .J.\ên daL heeft OnS
waarschij nl ij k voor vervrondingen behoed.
Hef gierde om ons heen en lelkens hoorden we het
ergens inslaan en we dachten niel anders of het zou
ons ook overkomen. 0p een gegeven ogenbl ik hoorden
we 1n de onÍniddellijke nabijheld een geweldige klap
ên ol às ên s.hên\rên r'l^dên ^d ^he hóàh TOen ik me
omdraaide zag ik dat onze ruit en uit was en en hing
een dichte stofwolk boven het huls van van Wijk.
Toen die optrok kon ik dwars door het huis kij ken.
hle konden alleen maar bldden om behouden Le wonden
in dit grote gevaar. Toen het even 1uÍíde zijn ook
wij naar de schullkelder bij Lambalgen gegaan .
De schuilkeden van st,offeerder Lambalgen Iag ach ter
zijn winkel aan de Nieuw Baarns traat 39,
lJe zagen nog dat nagenoeg alle rulten bij van Dam
en ons stuk Íraren en er veel dakpannen van het dak
waren. Nadat we in de kelder warêrr kwam Tiny Gielen
hulp halen voor haar zr.raan gewonde moeder en korL
daarna wend zij op een brancard binnengedragen,
De dragers durfden niet rechtstreeks naar het zieken-
hu is te gaan, het was nog veel te gevaarl i j k.
Mevrouw Gielen leed vreselijk en gil de en kreunde
heel erg. Toen het, I ichL in de kelder opges token
was .zagen we haar vertrokken p,ezi-chL. Het was
vreselijk om aan te zien en te horen, zt.1 stierfeen half uur later zonder dat haar man of kinderener bij waren in heL ziekenhuls. Naderhand hoorden wedat er nog vier of vij f mensen gedood waren. Er zijnbij deze eers te aanval zee r veel hulzen zwaar be_schadigd. Vaders s terfdag zaI ons heugen. We hebbennu de schrik bee t en du rven nie t anders dan Eekleednaar bed te gaan . De 26s te begon het sch ie tei vanhet Dui tse geschut weer neN a1s de avon d re vorenen we waren bang dat van de andere ziide



íjzrr' ^. nêt -. qnê l o'êrêAoêêFd ?^ wónden en We
oiroên dAe.nr" nzAa Àè e.h ri lLêl /iên rii inaal naaf
de Veldhuizenrs schuin tegenover ons, daL is veel
di chLenbij en we kunnen er onze koffers en hrat spul -
1en laLen staan maar hij is helaas nlet van be ton .

celukkig bLeef het nustig en na een poosj e zi jn we
hIie c|êcf^ra Llót ó^.r êh il? ]/,nam lr|i<iv óvv u

h i i ti ide ^^ .lê ql a:nl.zrmên v^n mi in m^êdên r.iart .làar
vielen de eers te druppels a1 op hel bed en in ninder
dAn p-êên t.i i.l I ekf.e het overal aan a1le kanLen. Zo
sneL mogelijk heb ik de bedden boe I van on ze ledi- f
kanten gehaald en nu sl apen we alfe vier jn de huis-
kamen. Dat is ook weer wat dichter blj de buiten-
.lêr,n L'..hêên rlrêioi
2B enfli l - Aán allês is te merken dat we er benand
voor ziLten. Wat de v o e d s e 1 v o o r z i e n i ng betnefti in
hêf .l^nn zolf i q nnrl..f ie.h niêi s hi in, ..êên o'r^ênfê
en me 1k nog minder. De boeren aan de Eemdijk moe Len
oêë\/". rêêrd wórdên Hêt. z iêf. êr a n os t we kkend ui L,
Brood komL er niet. Hoe het er voors taaL in de pro-
vincie wat de gevechten betrefL, daar hoor je zo
weinjg van . Tk zit heel erg over mij n v rien den 'in.
Er wordt gesproken over gevechten aan de Grebbelinie
en daL is toch r'i chL-ng Veenendaal. . . . Men mompe-tt
dat er hier in Holland wapenstilstand is. Zou hel
wst KCf r.J6 Lv LLJtJI

30 apri1. 't 1,,1a s toch wel een feit van die wapen-
urur óc" or r

1.4ên h^^ni- arronurel an var.r,rar hi .l2l lrrilsland zal
c'apituleren en dan is heL vechten h-ier ook uit. í(
Maar hel beste is nlet a1 te optimist.isch te zijn
hrat de vrede betreft, hoe dikwijls zijn we al nlet
fêl êrr.'..êei ê ld Ci atênên 7êi ns K nno daf ên rrê-
rt1.llt'àn oqan à io nio' 'i il,^- +- -iWaa(' UTIJKeÍl Uc --1Jn....
Li.i 1r^^F nêr 

^.ht' 
ino l1rrn iê k^êcfêpêna \l 

^n 
dè ziiàe

van mensen hef enaal nie ts, dat is in die oonlogs-
dagen weI duidel j jk gebleken. met i ngang van heden
ic l^êi \/ênhndên nn sir..?f t.ê zi in hêhál\/e Van 8- LoL
10 uur en van 16- tot 18 uur. Zodoende kan men er
niet meer op uiL naar Eemne s voor meLk en groente.
3 rnel. De laatste dagen zijn er overdag zware bom-



mênwêrnêps 2.êêa l AAo nlrên .lê hDi2Ên oêkomen. Deze
Engel se vliegtuigen hebben voe dse I pake t ten bij zich
.die ze boven Noord-en Zuid HoIland en Utrecht uit-
r{-e.r p e n . H o e we t het spertijd was rende toch iedereen
de straat op toen ze overkwamen.De paketLen,die
deze toestellen boven Crailo l ie fen vallen wanen
bestemd voor Hilversum. Dê ge ruch ten over de toe-
stand in Duitsland houden in, dat het daar op een
eind Ioopt. Berlijn is nagenoeg Ín Russische handen.
De Fiihren 119 t op sterven en zijn opvolger wiI we1
.ani f.rtl êrên vóór Eno'ef and en Arnerika naar niet voor
Rus 1and. Ze vechten door. Hoe l ang nog?? Hie r in heb
land is het nog wapenslilstand naar men zegt in ve r-
band nel de aanvoer van voedsel uil de lucht. Ïk hoop
maa r dat ze de wapens hefemaal niet meer opnemen,
De spentijd Ís voor ons dorp vandaag weer rrnorrnaalrr
van 8 uur rs avonds tot 6 uur !s ochtends. Geluk-
kig, r^rant het was eenvoudlg geen doen om klaan le
komen. Niel dat er zoveel !e halen is in de win-
kel s, maar voor dj e paar boodschappen die je nog
kunt doen sta je uren in de rij. rs Morgens is
íni in êêrsiê o^no naa? riÊ h^êr'dêFi i nÍn ínÊIk Voon
Lante Con te halen. Dan ben ik weI verplicht om daan-
na het dorp in te gaan om te zien of er sorns nieuwe
bonnen uit gekomen zij n en dan me teen proberen daan
ie ts op te kopen. Dat vergl dan meestal een paar
uur staan in een ne te rs lange rli. rs Middags weer
melkhalen op de ziekenbon dal vergt nog r.Jeer mln-
s Lens eên uur, dikwij ls zonder dat er melk voornadig
is. Maar e" zal hrel eens een eind aan komen. Die hoop
sêêf i k ni et- oD anders zou ik van vernoeldheld moe-
deloos kunnen víorden. Moeder raakt oververÍnoeid, dal
is aan alles te merken vooral aan de prikkelbaar-
heid waar ik trouwena zelf ook Iang niet vrij van
ben...,...
4 mei . Terwij I 1k diL zaí Le schnliven hoorde ik
heel in de verte VRIJ roepen ('l was al tegen half
tÍen dus n ienand mocht op s traat zi-jnl ,Ik luis lerde
q. hê nn ên h.róndê hêt- weer maar dacht me feen : rt is
verbeelding je wilt dal woord graag horen en denkt
nu. dat die kreet het htoord rrVrijrr is.



Maar even daarna hoorde ik nensen de straat op ren-
nen. Tk kon heL niet l ange r u i thou den en ging poots-
hoogle neÍlren. Niemand hrist evenríel het ware. Na een
n.l.|qiê LLi^mên na.n m^ffêh nêt hêt, ..-- geweer an
de aanslag. Ze schreeuwden ove n de weg : von den
st nAszê wÊÉ' l ên s.h^fên '|1êfêên 2^è,2t i êdefeen naaf
huis vloog. Nu gaan hre naar bed en weten we nog
niets. Zou het weer een loos gerucht, zijn? 0nzeker-
held ! !

5 mei. rt Is toch we nkel ij k waar ! Vanmorgen on
zeven uun heb jk een getikte proclamatie, waarschijnf
lijk van de rrondergrondse'r op de winkel ruiLen ge-
lezen waarin bekend gemaakt werd, dat om I uun N.l,í.
Duitsland, Denemarken en Nede rl and capitul.eren,
Van u i bbund ig vreugdebe loon is h ier geen sprake.
Ie dereen is even blij vanzelfsprekend en men fel i-
citeert elkaar... de Duitsers zijn nog niet weg en
ze hebben nog i^rapens. Men hreet nog steeds niet waar
men aan toe is. Volgens zeggen wil de 0rtskornmandant
zi.h n i êt- c|êr"iónnên Éeven en zitten de sol-daten in
.iê si êl l in.fêÍr :rn riê Ëêm Fn r^r.\r,di ílrrs oêên vl á.' rri i -
gestoken v.rant men weeL noó1t wat fanatiekelingen
onder de Duitsers nog een ellende kunnen on tke lenen .
1k voel me zo rusteloos aIs ie ts en gluun bij het
ninstê É.êl'1id door dÊ snlêêÍ in hê j-. l.ànf.On Waafmee
líe onze kapotte ruiten hebben dichtgemaakt, We kun-
nen het in huis niel uithouden en ik ben bij na de
he 1e dag op s lraat geweest maar niel veel wijzer
oêwóndên ^l lêên h.^n,.1ê i l.z dai dê l-.ónino'in ên dê
Prinses in Breda zilLen.. .. Af en toe hoor ik nog 

^-schieten en de Duitsers hebben de brutaliteit om nog'
fi êf <êh 

^f 
t à 

^^VVên 
.l^ rê hêhhên n^o Lt---o..apens waa r-

begen r,,r e nog niets kunnen uitricht.en.
6 mel Zondag. We zijn echt vrij, de vlag slaat nog
hj^r ^^ hóÊ -ênÀ^h+^hrri q wat |-:|ót sêin zaf WeZen VOOlr
hêt hêlê dór-n .lrJ riê hêvr-i i.lincf êên rról riónoên fêii
is. Vanmiddag evenr,íe1 hras het zeer druk in't dorp,
iedereen was met oranj e ge boo id wan t de benichten
in.lê illê.|álê hlaa.licc Irriè,ên ?.èê? olrnsliÉ!v v!qqvJv asv! €)urruwrb. nrvr E)v,'

zullen ook hien de Duitsers definitief alle wapens
1.r ^Lrê wA nên s Ító(fen ze hoUden.d!ósvc,'



7 mei VRIJ!!!!!! Tk kan hêi íne nop niet reali-
seren.Ik was al vnoeg op want er noes t soep en brood
van het Rode Kruis gehaald worden. Dat belekende

dus een poos in de rlj staan en ik wilde graag
klaar zijn als rt êventueel vandaag vreugde zou \4ror-
den..... En ja, even nadat we de soep op hadden, hrel
vreemd voor ontbijt maar hel was nog zo heerlijk
warm dat het toch hee I bes I smaakLe, hoo rden we plot-
seling roepen dat de vlaggen uiLgestoken mochLen
worden. B1j gebrek aan een vlaggestok heb ik vlug
ón?.ê vl ao tti f. hêf. ràam ('êrinanêên.l I^Iêl iammef dat
die zo niet wapperen kon, maar beLer zo dan hele-
maal niets. Van dat moment af ben ik voortdurend
met Annie van Dljk op straat ger''eest. rt Was zeer
gezellig in het dorp en de straten 14'aren vo1 vlag-
gen. De r^rinkeliers hadden hun etalages mooi ver-
siênrl àr háddên zè r"èê\ ántikêlen.diê zê konden Ve r'-

'J_-".-kopen. Hier en daar hrerd vanochtend a1 een Tonmy
gesignaleerd en loen we vanmiddag weer het dorp in-
gingen om naar de rede van de r,ieer voorlopig in ere
herstelde burgemees Le r te luisteren, zagen $re meer
Enge 1s e soLdaten. . rs 0chlends al was de burge-
meester de ambtsketting ween omgehangen. de afge-
zette N. S. B. bur8emeester had de bnutaliteit ge-

<fêLên z^.1a r'^o êênaq z-LJn vfag urL ue - ..-o --n paar pan-
fi ioên^fên àiè 7.'Vêr. da.hfên ^n.|êsf r.af i n?^fsêi ino.
van koers te kunnen verandenen, naar daL zaí ze niet
glad, ze werden gedwongen om dle vlag breen in Le ha-
1en, De burgemeesUer hield een toespraak lot het
spoorwegpersoneel, dat zoveel noed had betoond oÍn
Le staken in september '44 r\tat een geweldige klap
had betekent voor de Duitsens. Daarna werd in het
0nanjepark inspectle gehouden van de Baannse
afdeling van de Binnenlandse Strijdkrachten,
rrDe 0ndergrondserr had toch schitterend werk ver-
hi^!r. ^^ i ÀÀêhê ÀtàÀêÉt-hÀêÉ Eêf mii '^,, deZe lUi
uil het diepst van zijn hart dankbaan moeten zijn.
Tn dê I n^n \ren ílê aláo \^rêndên móffênmêirlên en NSB-Slef S

kaal geschoren en aan heL publiek getoond. Ik von d
hêf r^rê l êên akêl i o i êf.s máàn f.óí.h vêndi enden deze
I andve rraad s ters niet anders.
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Hêi r.'êêF .t.t dó i.à+ê+^- -- -**LSre LfJa -LJZr8 KOUO WaS,IS
ploLseling omgeslagen. Er scheen een 0ranje-zonnetje
en het was zach I buiten. rs 0chtends was er a1 een
o'.)êdê trnónh.)dê cn vlóós êên v.)spl f.iê f.êoen de fUl-
Len..Lerwi jl- ik mijn haar s tond te k.ammen.Het plkte
t,eIÉens tegen heL naam waardoor mijn aandacht ge-
trokken werd., het beestje had een prachflg onanje
borstje. 0ok blj tante Con kbiam het tegen hel raan
tikken, er zaEen mugjes.Maar in leder geval heeft
rlit r'^oê'1 tiê á1s \/.r^nh.ldê êên hêlê qlêên-r oranJe
achter zich gehad. Toch Iiep er door mij n vreugde .
^àn - ^.1-^ 

<tnêên Hêt htei.liê 1r.h ààtà ^i À^-i í^euu r u' uvv JU vq,r uuzu urvuoÈi ódr
name 1i j k een veron t rus tend bericht ove r Veenendaal,
daa" zaL de Hollandse SS nog en zij had zich inge-
gnaven Deze eerste dag van de VRIJHEID is o ÍÍl .
8 mei. Tweede dag van de vrijheid. t L .Wi1 nog s teeds
niel tot ons doordringen maar de ge ze 1I ige drukte en
de opgewekte ge z ich ten bewij zen dat het waar is.
Ik had een grole zin om za gauw mogelljk naar
Veenendaal te gaan maar nomenteel moch! nieÍnand
heL dorp 1n of u1l, waarschijnlijk orndat er geen
NSB-ers zouden ontsnappen, Dus moest 1k wel wachten.
Jamrner want heL zou heerlijk zijn om weer te kunnen

J . H. A, Beeke

o-o-o-o

MEDEDELINGEN

In Baerne, 1qe j aargang nr 1, maarL 1990 zi jn per
abu-s de paginar s 1 9 en 20 omgewisseld,

Rê.'i efên 1'lê ia2Foano lran Raênnê iq i ê vêpkni ioên
blj Mw Muts-SneI, Gaslaan 41 , 3741 ldJ Baarn,
of op maandagochtend-ávond in de 0udheidkarner.
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Onlangs hadden we een ontmoeting met de 95-jarige
Hr.H,W.Dekkers ult Zelst. De Hr. Dekkers kwam in
1897 in Baarn wonen, waar zijn vade r een huis liet
bouwen op de hoek van de Cantonlaan en de Faas El ias-
laan, thans Can tonlaan 10. Hij bewoonde dit hu 1s van
1903-1970 en weet derhalvê veel over het vroegere
Baarn te verhalen. In 1904 beschikte de vader van
de Hr. Dekkers reeds over een eigen au lo en hii be-
hoorde zodoende tol één van de ee rs te autobezitters
in Baarn . De herinneningen aan dit beginnende auto-
tij dperk hee ft zljn zoon in 197 9 geboekslaafd op
verzoek van de P i o n i e r - A u t o m o b i e 1 e n Club uit Utnecht.
De redaktie maakte. een resumé van dit boekj e, waar-
bÍj al te le chn i sc he gege ve n s vre rden weggelaten.!'lij
danken de Hr. Dekkers voor zijn loestemming toL publi-
catie, kraardoor veel lezers van Baerne van ziin ve n-
haal kunnen Eenieten -

HISTORISCHE BELEVENISSEN VAN EEN
AUTOMOBILIST ROND DE EEUWWISSELING .

door: H. P. W. Dekkers,

Herj.nneringen van iemand, die het begin van de autoÍnobiel heeft
Íneegenaakt.

Het hras 1903. het jaar der spoorwegsLaking 1n
Nederland. MÍjn vader,die zich dagelijks per Lnein
van Baarn naar Ams lerdam begaf , ve rLel de dal gedu-
rende de eersle dagen van de st.aking rnilitairen
net geladen geweer het vervoer zo goed mogelijk
gaande hielden, door de toenmalige stoornnachine te
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Desturen.
Als kinderen Ieken ons dit machtige belevenissen
en keken vol bewon de ri ng naàr vader, die zulke ge-
varen dunfde trotseren.
Nu dient even te worden vermeld dat bet verdienen
van hêt dagelijks brood op de E f f e c t e n b e u r s , w a a r
mijn vader wenkzaam hras, nieL zo eenvoudig is als
meestal wondt gedacht. De concurrentie is denmate
f eI, daL bij gebrek aan een pl aa tsve rvange n spoedig
de nadel ige gevolgen worden ondervonden, zelfs a1
na een afwêzigheid van slechts enkele dagen.
Eên .)nlossino voon het vervoer van Baarn naar AmSter-
darn en terug werd echter spoedlg gevonden. In Soes t
woonde iernand die toen reeds een automobiel verhuur-
de. Met twee medebewoners uit Baarn $iend deze auto-
mob ie I gecharterd.
Oezien de tol ih de vesting Naanden, de smalle
straten met veel onoverz l chte 1i j ke bochten en de
obstakels die de Gooise Stoomlram venoorzaakte,
duurde de reis naar Amsterdam vljf kwartier lot
anderhalf uur. Vaders collegar s waren verbaasd dat
hij ondanks de spoorwegstaking toch ter beurze ver-
scheen en dan nog we1 in een automobiel-.
Hij werd dan ook p romp t met een ovat ie begroet.
Meteen werd een speelgoed-autor Lje voor hem 8e-
kocht en zoals op de Beurs pleegt te geschieden
werd de volgende dag bij zijn aankoms t een groLe
kring om hem heen gevonmd, waanin men het aulortie
liet cirkelen, ondêr Iuid geroep van: rrPoeh, Poehr',
in verband met het in die tijd gebrult<eli jke hoorn-
geschal.
On dê f.ênusrêis naár Baarn verloor één der inzit-
fenden van de aut,o zijn hoed, die in de Merr,rede ve r-
dween . In een open au to moes t men zijn hoed sLeeds
vaslhouden, zodat veelal 1,an een speciale autopet

gebruik werd gemaakt. Hoevele malen deze reis naar
Amsterdan heeft plaats gehad herinner ik mij nlet,
doch ik neen dat de spoorwegstaklng niet lang heef t.
geduurd.
Kor t daarna kwam onze rijwiel hande l aar te Baann, die
tevens in au tomob ie Ien ging handelen, voorri j den en
verzoch t ons , mij n ouders, zus ter en mijzelf ,
de sensatie le ondergaan van het rij den 1n een uit
zi chzeLl bewegend voerLuig. Via Eemnes bereikLen wij
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Laren en aangekomen bij de sc he npe bocht. die de weg
maakte bij Hamdonf f , diende plotseling krach t ig ge-
rend le worden daar een manr zwaaiend met een node
vlag, de kornsl van de Gooise StoomtraÍn aankondigde.
Een man,lopend en zwaaiend mel een rode vl ag, ge-
volgd door een puí'fende s Loomlocomo L ie f met Iillend
geflu i t schrik aanj agend en ons autor tje naderend,
waanvan de motor hevig zijn besl deed, het lawaai
daarbij nog vergroLend, de t.rambaan zo spoedig mo-

[-]êopnê íl i ê .lê ár)i^ hestuufde waSésrfJ^ uc,rr ueólr,u
het volkomen mel mij n vader eens, dat het maar goe d
was op deze wij ze bij zorn gevaarl ij ke bocht te waar-
schurlren, ten einde grole ongelukken te voorkomen.
Veilig !huls gekomen werd nog dagenlang gesproken
over deze gebeurLenis en het rij den in een auto, in
.li f oêr'al êên l-. 1oine éán .\r'l indên nión-F. -.- JOULOn,
Lonneau-mode1.

Intussen was het 1 904 geworden. in het voorj aar
verscheen de v e n I e g e n w o o r d i g e r van de Clement-Bayard,
de heer Frohn Le Baarn, meL een twee-cyl ind er 10/12
H.P. tonneau-model van dil merk en werden wij (!íeer)
uiLgenodigd voo r een proefni L. daan de capaciLeiL van
deze motor tweemaal zo gnooL was aIs van de één
cyl inden Dion bemerkten wij al spoed ig het verschil,
rr^^Fal in snêlhêiíl n I \rán óncrêvêên 40 km toL weI
50 km, Op onze vraag aan mijn moeden wie dit vehikel
toebehoorde, antwoordde z1j glimlachend: rrJê vader !rl

-^- niêf. volledis rêa I i senen waL heturJ uuc ,,vó 'rrvgevolg hiervan we1 was. Intultief voelde ik echten
aan dal het bezit van een auto in die tij d je ver-
hief boven de grote massa, die zich doorgaan s per
pedes aposLolorum (te voet) voortbewoog.

Als men in het begin van deze eeuw toL aankoop van
een auto overging, ritend een chassis geleverd met de
wielen waarop de banden waren gemonteerd en waarbii
de motor en o v e r b n e n g i n g s - o r g a n e n vanzelf sprekend
startklaar waren. Een rijtuigmaker zorgde voor het
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áenhrênp.ên \/en dê .ann^scêÉiê dn.h hi i dit tOnneaU-
model was het een bj jzonderheid. dat heL een compleLe
allt.r was 7 i i hêt .lan ZOnden VoOrruit en mel SlechtS
Lwee p e t r o I e u m 1 a n t a a r n s . In die tij d geschiedde de
overbrenging in hoofdzaak per kettingen, he tgeen
meer solide wend geachL omdat de achteras daarbi j
niet onderbroken was . Dit type C1ément werd echter
oêlê\rêFrl nèr .^ n íl à n - ^ 

v Ê r' h F Ê n o i nc| Ri i .\nur ur ur-6!rró. urJ v:rè wêécrruJc

was daanb ij een treks Lang onder het cardan aange-
bracht ter ondersteunlng van het geheel.

lv^cr hêninnên iL mi i I ''^-- hi i Ni ikênks.áu wfJ uP ccr' ^esrdeze treks Lang verlonrin, heLgeen gèpaa"d gj.ng met
een enonm ge r inke I op de klinkenstnaatweg, De vering
was niet bepaald vofmaakt. Schokbrekers v,taren loen
nog l ang nie t u l tgevonden, zodaL wanneer we met
een snelheid van + 40 KM. over een weg met kuilen
reden, ieder zich-goed diende vas t te houden, nieL
alleen om zijn waardige houding te handhaven, maar
vooral om Le voorkomen dat men uit de wagen ge-
slingerd werd. 0p zulke ogenbllkken gebeurde het
dlkwljls dat mijn moeder vanuif de Lonneau de
noodkreet slaakt,e: "Con. Cor. niet zo hardrt!
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In het begin van deze eeuw bestonden er slechts
k li nkêr- ên p'ni 1dwêoên ,.ra.nrr:n riê s'a a'. Van Onde
houd zeer vee I te wensen ovenl ie l. De hoof dwegen
waren beklinkerd en de secundaire wegen waren all
Ê|hindr^iÊp.ên nê n.er.lên we-ên oêwên.J ir het m_dden
te lopen, met daarnaast het vragenspoor waa?van zo
vee-L mogelijk door de auto gebru-ik werd gemaakt.
Hoervel deze wegen naar de zíjkanL afliepen opdat
het regenwater kon wegstromen, was het resuLtaat
in de win te r toch vrij mod de rig en in de zomer

behoorlijk sLoffig, zodat de inzittenden van een
aulo een zgn. stofljas en meestal een dit,o brll droe-
gen . De heren der s chep pl ngen bedekten heL hoo fd
met de autopet, aan de voorz ij de versierd met het
embleem van de ANWB. De dames dnoegen een hoed meL
brede rand, onder de kln vas tgeknoop t meL een
grote sjaa1.

e
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náar -i in vA.len alt.i i.r i ê'rar.l nrasr zi.h had die
eventueel banden- en andere repanaties kon ver-
ni^l^+àh jh ht-- ,.=dens heL,, war !r-Jtr Ptd.d JUrrócrr, L,J
warme jaargelijde, daar waar een klejne zitplaats
werd u i tge sp aard Lussen de voe ten van degene die
naast hem zat. Mljn vóeten nustten dan óp de tree-
nlanL ên iv \2À horv-^ " "^n de laLef-PfJf vd

aangebr ac h te voonruit, alsmede aan een handgreep
l/an êên oFótê \/êt-nóf. " - tablieruLs usÉcrr nsu .órrr
( tegenwoondig dashboard genaamd ) ÍJas aangebracht
en diende om af en toe het cardan van een tíeinig
vers cons i s ten t-ve I te voonzien, Daar de motor dik- ,í

víijls te Lurbulent was om elkaar te kunnen verstaan'
kreeg ik op gezette tljden van mijn vader een seln-
tiê ',ra^nhj i l^i i mêi do no're \ran ?.' in I i nker SChOen
aanraakte om te waarschuwen dat het tiid werd het
cardan !íeer eens te smeren. HeL voordeel van mlin
z1 LpIaa t s was, dal ik langzamerhand al 1e ge.Luiden
van de motor leerde definiëren. 0ok kon ik langs
hêi. snrf.hnrd hêf, v.)ó rwie l ove r de vele onef f en-
heden van de weg zien denderen en heb mii menig-
maal afgevraagd hoe lang dlt a1les r,rel goed zou
gaan . Eens geschiedde hef naar ik meen op een na-

^- hÊt ê n.rên s in NêrJerland.l adr ruéÈ3
ventlkte, De chauffeun on tdek te dat z ich iis had
afgezeL op de zuigbuis naar de carburaLor, zo-
dat het mengsel niet in s taal vías voor ontsteking
Le zoreen. !^laarschl jnli jk heb ik toen als iongen
van tien j aar orn de wagen heen gelopen ' te rwii I
de c hauffeur het nodige scheen te verrichlen. op
een gegeven moment riáp hij rnii meL de nodige Á"
woorden: trEn nu j ij, ik heb niet meer ! Í Daar i/íii
op een eenzane weg sLonden, zonder boeren in de buunt'
had hij door gemis aan warm water om de zulgbuis te
.ni-.l11^.ên ?i^h hêh^l nên ^n rlo wi iz.e' z.oaLS een hOnd
doe l, wan n eer hij één van zijn ledematen opLil t. De
chauffeur invileerde mlj in navolging van hem het-
zelfde te doen en ik herinner mij dil blozend
te hebben verricht. Enfin, het euvel was verholpen
en de motor fiep v.reer alsof er niets was gebeurd.



Doch nu ween terug naar de Clément. Komend van
Lanen en gearriveerd aan de ovenweg bii het sba-
t.ion Hilversun, wenkte de o v e r w e I !., a c h t e r snel op
te sch i e ten om nog j ulst de rails te kunnen pas-
seren vóór de in aantocht zijnde trein. Bli dit
statlon I igt een groot aantal rails naas t efkaar,
zodat mijn vader midden op de ovenweg van de eerste
naar de tweede ve nsne1l l ng wilde overschakelen het-
geen echLer niet luk Le, zodaL we mi dden op de over-
weg stiL slonden. Intussen bleek dat ult Ams terdam
êer t.nêir .n 1,.^.1s1. '.rAs. wi i 7:oên hot ooy2gple ten-
mi ns te in de verle nadenen. De overwegwac h te r zag
het d re igen de gevaar en sneLde met een rode vlag de
trein tegemoe t , tertJljl mijn vader vergeefse po-
gingen - aanwendde om Íhemrr in de versnelling te
krijgen. Met ve re en de krachten van de chauffeur ge-
I ukLe dit op het laaLsre ogen ol . k, zodat w j ons
van heb s p o o n w e g - e m p 1 a c e m e n t konden verwij deren.
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T^êh r^'i i ^mLêLên ii .lê rr,êin nlê.htetáfid
achter ons l angs passeren. De machinist had nog bij-
dig vaart kunnen mindenen.
7^àI< iL Fêê.1< 

^nmêFLi 
,.1ê .fclaoh.mêr,tiêq

hêL lênê n nl van ,-r ê Íí)1ó? ar z^ pês.hrêdde het een
V^ê". dF f. wi i mi ir sn^nl1/rílên íliê in IJi]Versum
hroonde, na zijn be zoek te onzent van Baarn naar huls

\Í,. 
^i^É1 -è rè t"rÊ j ên rt"i ni.in o|l.^ótvr..têr,r Nu vferru Èi! uar -.,rJrr

in 1906 acirtenNachtig oud was. 0p een vraag van een
zi jner kennissen of hij op zijn leeftijd nog in

r^ rtlFí. .tê Fi i.tên cnnalz hi i hi ina ^l ê.ht io.wu I rJuu'r r rP,
ir. ^ok in lwdd! !ifJ

Die bewus te dag neL hem naar Hi lvensum rj j dend, ge-
vie I het dat tussen de Hooge Vuursche en- wat vroeger
het ZouLhuisje we nd genoemd de motor heL begaf ,

0nze chauffeur dook onder de mo to rk ap, doch scheen
er niet direct raad op te L.ieLen, zodaL miin vader
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naar de Hooge Vuursche berugl iep om een rijtuigje
te charLeren. lntussen zag ik we1 dat de chauffeur
pogingen aanwendde om de motor tol re de te brengen,
hetgeen echten nieL lukt.e. Mij n grootvader, achterin
de tonneau gezeten, scheen zich nogal op Le winden,
tenminste te oondelen naa" zijn gelaatskleun. Ten-
sl óii-ê k1óniê hi i dAn óok nn hêf. re'n ên beduidde
mij hem over een en ander in be lichten. Daar hij
doof vras en slechts via een ouderwetse hoorn te
benaderen , h e Lgeen ik nog al een ex pe rimen t vond,
nrn ilz f^.h m^ê.tio dê h^l1nn 

^n ^m 
hêm hê+ F^Ài -^ !.r Irr uP vur u rrvu,ós ufu

te leggen. Zijn reactle gewerd mij letLerlijk in de
volgende woonden 'rZot n ongeluk heeft je vade r nu
l-^.h h^o h^^it oêh./lrrI TL, t.r^e niêf hêsnn,-r- ê aKL Senoeg
hen ervan te overtuigen, dat dit nieLs met een on-
geluk Le maken had . Misschien heb ik als j ongen wel
zeer oneerbiedig gedachL als er een ongeluk was ge-
beurd wij wel an de rs gepiept zouden hebben. Ge 1u kk 1g
waren vendere gedachten ove rbod ig, daar rnijn vade r
juist anriveerde met een tentwagentje, voorlbewo-
gen door één paardekracht,
Merkwaardigerwijs was dit de C1ément blijkbaar de
eer te na, wan I vrijvrel op heLzelfde ogenblik sloeg
de moLor aan en konden wij onze Loch t vervolgen als-
of er niets was gebeurd, nadat mij n vader heL rij-
Lu ig na vergoeding van kosten had tenuggezonden.
Naderhand vernamen wij dat de chauffleur een van de
doo rges Iagen a fs tagh amer lj es door een spijker p ro-
vlsorisch had vervangen, daar !,ri j diLmaaL geen re-
se rve bij ons hadden.
T^êh ilz êên ir:n nf -r-- hnák ílê fi i.lwdè Ëtwur vv LrJu

a^n dÊ i. mi in vadêr' kleine afstanden zonder chauffeur
ging rij den. Daarom vroeg ik de chauífeur waaro p

moes t worden gelet bij we ige n ing van de Íno tor. Kort-
dèo zê1dê hir:trRi i nl^fcêl'no. st.^nnên vAn de motof
is er aILijd ietsnLos" met de ontsteking. Bii in-
houden en langzaam leruglopen van de motor zoek ie
hêi hi i dê ..Fhrrn.tiê ónk mnat iê ,.?^anrre u v r J
hoofdkraan van de benzine-toevoer wel eens dicht-
tn i 1t, Íraardoor de benzine-àànvoêr, dan staBneerl.rr
Ik knoopte dit goed in het oor en zo gebeurde de
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óónqtó màal lc avnndq f.on|)s1..nmênd lran êen bezOek
aan f aÍ]ilie be Soest, dat voorbij de Paleisstallen
ih hêi 

^iVVèd^^Vè? 
.lê mót ioê ihh^ir.lihoên

slopte. Gelukkig had ik het lumineuze i dee dat het
natuurl ij k de benz;nekraan moes b zijn, doc h zei
diL niet tegen m-i jn vade r, die er niets van begreep
en zich afvroeg hoe we nu we1 lhuis konden komen,
Vlug sprong ik uit de au to, ten ovenvloede een
<r arriel rêílênó-ó4.1 .rnêndê .]ê '11^+ónkan ên taStte in
het duister naar de benzineknaan die inderdaad was
dicht getrild,opende deze en gaf er nog een bik I
mèi .lê c1êIl êl 

^n ^m 
hêt .'êvàl êên ('êL/i.hi :oêr

tin tj e te geven . Ogenb 1i kke l ij k, d.w.z. na een
weinig v1o bteren, sloeg de molor weer aan en was ik
niet vreinlg t.rots dit. toch maar te hebbem gepres-
leerd.
!íij beschour.iden onze aulomobiel niet uilsluitend
a1q óêr t'a.hi nê dnch en'osz'ns pls êên Vfiend die
ons een djensl bewees . Wij s p raken dan ook al t.ijd
lf An rr.jê vJepênrr ên rrhr irr hêêflt. hê'. pópd oedaan !

H^êL'êl Lri i ^ne hênêFLtên i^f f^.htiêa in êi.'ên l^h.l
.J,,< r'êên or^tê ^ fsi .ri dên u'êr'.1ên ^f.têl ê.|.i ?ê irlê ffi in
vader ne|ignaal wanneer wij onze garage weer bin-
nen reden en de motor was afgezet zodat men zich
vers taanbaar kon rnaken:rtDer Mohr hat se ine Schul-
digkeit. v.rieder getanrr! HeL kwam ook wel eens voo n
a1s Lre met te veel vaart onze stal inreden, zadaE
vl ug gas noes t wo rd en teruggenomen en bijgeremd,
we dan hel contact verbraken, het reeds aangezogen
gasmengse I door de knal pot ont.snapLe en daar in con- f
LacL gekomen met de gl oeiende uibl aaLbuis met een
.lAVêrênd-o knel onf.nlof te. Snel noesten kre ons dan
realiseren waL en p I aats vond om nie t uitbundig
te schrikken.
Na te hebben gea I ten dee rd op de vele lollen in ons
land, schiet mij nog te binnen de tol halverwege
Soest en Soes te rbe rg, een eind vóó r de spoorbaan
Utrechb -Amersfoont. Bij hel naderen van deze bo1
kwarn steevast, vóór de lolbaas arrlveerde, de grote
keeshond naar de auto, Venijnig blaffend klonk ziin
schor geluid ons in de oren als: rr H e b b e , h e b b e , h e b b e tr !



De weg'naar Soest was in die tijd een smalle ,
kl inkerweg met we 1n ig ve rke e r. !íaars c h ij n l1j k u1t
voorzorg on eventuele reparatles snel te kunnen uit-
voênên I aocn pn I Anos dê r,rêo. ^n \rêr's.hillenoe
plaatsen grole klinkerhopen. Het is ons en ige ma-
1en overkomen, wanneer we met onze bebrekkelj-jk Iang-
zaam lopende wagen niet snel genoeg op zij gi ngen,
aviateur Koolhoven ons inhaalde met zljn groLe, open
auto en ons bij zorn k linkerhoop passeerde, waar-
bij zijn wagen met twee wlelen over de s teenhoop
denderde. Dat was in 1910, toen de aviateurs hlij nnalen
en Koolhoven op Soesterberg oefenden.
Nog êven u r4r aandacht voor de No1. We hadden de C1ément
nog niet l ang en de hee r Fnohn, de v e r L e g e n w o o r d i g e r ,ging zel f mee om mijn vader te instrueren b1j de be-
stur-ing. Op een zat,erdag reden wij bij Maarsbergen,
komend van Maarn. Men passeert dan aan de linker-
hand een tol, die naar ik neen aan de weg naar
Woudenberg stond. In plaaLs van die weg Ín te draaien
need de heer Frohn rechtuit. het hek van kasteel
Maansbergen in, v 1ak voor heL huis, waarna wij via de
uitrit de wêg naar Woudenbeng bereikten. Aan de straat-
weg gekomen acht,erom k ij kend , zagen r.r e de lolbaas,
die had bemerkt wat was geschÍed, met gebal de vuist

i in t^l hnan <iaan 'lónr' .\vêr nànt i CuIj ef bezj t
te rlj den hadden we de t,o1 onzeild. Aan deze kwa-
jongensstreek hebben we nog menigmaal met plezien
teruggedacht. Destijds telden we onder onze kenis-
sen twee heren , ênthouslaste automobilisLen, die
beiden een auto bezaten. Deze twee heren v,raren
zeer bevrlend met elkaar en de een nodigde de ander
dlkwijls uit hem in zijn automobiel te vergezelfen,
Iltare vriendschap, zo U weet, bestaat uit het, felt
dat men, naast de vele goêde, ook de minder gunstige
eigenschappen van elkander met een glinlach aanvaardt.
De ze fi loso fi sc he opmerking om het volgende aanvaard-
baar te maken.De heen W. r^tas dermate geforluneend,
dal hij zich zelfs het bezil van meerdere bragens
kon permilteren. Nu had genoemde heer waarschiin-
Iijk en ig Schols bloed in de aderen, aIs U begrijpt
wat ik bedoêl.
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Eens was de heer S. de vorige dag uitgenodiSd
ÍneL de heer VJ. mede te rliden. Op die tocht wer-
den behoorlijk vee I tollen gepasseerd 

' waarb ii de
man achter heL stuun steevast vroeS: rrEef 

'betaal 
jii

ef fe'r? Natuurlijk voldeed de heer S. gaarne aan
dlt verzoek, doch naderhand verlelde hii ons
schate rl achend dat hij nooil een cen t had te ru8-
geziên.
0nze groolste tochi op één dag met de Clérnent is
ongeveer 200 KM. Seweest van Baarn naar Kleef en
terug. 0p de thuisreis in Doorn aangekomen bleek
dê hênzinaiank I êêo iê zj in nê hênzina in hel
ben z ineres se rvoir onder de voorzitting kon slechts
gepeÍld worden met een peilstok, zodaL hel mogeliik
was het ogenblik te bepalen waarop de benzine Ínoest
víorden aangevuld. We stonden sti1, schuin tegen-
over het be ken de hotel Pabsl, daL thans ziin deuren
heef t gesloten. 0p die dag I^Ias de v e r t e g e n w o o r d .1 g e r
van onze auto, de heer Frohn r zo vriendeliik geweest
mê.1ê fê ni i.lên .|m hll]n fê \rêÍ'lcncn hii êVentU-I rJverr

eel weigeren van de motor. Daar de heer Frohn de
nogelijkheden kende aan benzine te komen, vooral
in .lê nF^!'in^ió TTf nê.ht hêr'innêFl.ip hii z iCh helrLr uw Pr
,dr'ês van êên nart-i c',1 i êF i h dê r).\Í'nq"f raaL tg
Doorn, die benzine 1n huis had. I'lii dachten er
niet aan dat er mensen zlin die op zondag niel
willen verkopen, noch geld ontvangen en zo ie man d
was juist deze man. Hêt heef! veel overreding
gekost hem ervan te overtuigen dat hii ons toch
zo niet kon laten staan. Hel eind van het liedie
was dat hij enige liters benzine gaf , wa arvoo r
de heer Frohn het verschuldigde bedrag op de schoor-
s teen deponeerde. Hiermee haalden vrii het tot
Prins Hendrikoord, het bu i ten van de heer Adolph
Boissevain, waan door de chauffeur wederom benzine
víerd verschafl waarmede wii onze tocht konden be-
eindlgen. Als bii'zonderheid moge hrorden vermeld'
dat de heer Boissevain in die tiid zeven autors
bezaL. Daar hii op zijn buiten veel gasten ontving
met wie doorgaans een rlj toer v"erd gemaakt r kon
een keus worden gedaan lussen geslolen en open
wagens.

wordt vervol8d.

í-'
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