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Lezing 22 november: “Een reis langs Baarnse horeca in historische panden” door Wil Hordijk
Expositie “Een duik in het Verleden”

Lezing: Een reis langs Baarnse horeca in historische panden
De Historische Kring Baerne organiseert een lezing over de Baarnse
horeca in historische panden. De voordracht wordt gegeven door Wil
Hordijk, schrijfster van het gelijknamige boek. Belangstellenden zijn
welkom op dinsdagavond 22 november vanaf 20.00 uur in Het Brandpunt (zaal open vanaf 19.30 uur), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. De
toegang is gratis voor 2 personen op vertoon van 1 lidmaatschapskaart. In overige gevallen is de toegang €3,50 per persoon.
Wist u dat de oudste horeca in Baarn al vierhonderd jaar oud is? Wist u dat
Kasteel de Hooge Vuursche werd gebouwd voor een verliefde man en zijn
jonge bruid? Wist u dat alweer de vijfde generatie van Oosterom actief is
in restaurant De Lage Vuursche?

In Baarn en Lage Vuursche is veel van de horeca gevestigd in panden met
een boeiende geschiedenis.
De herberg De Kromme Elleboog, nu Greenfield’s, wordt al in 1614 genoemd. De postkoets hield er halt en er werd
tol geheven. Restaurant De Lage Vuursche gaat terug tot het midden van de zeventiende eeuw. Cafe Kuyer, nu restaurant Eemlust, was een pleisterplaats voor beurtschippers. Daarnaast is er horeca gevestigd in historische panden
die vroeger een andere functie hadden, zoals koetshuis (Grand café Groeneveld), buurtstation, (Eethuys-Café De Generaal), privé landhuis(kasteel De Hooge Vuursche), wagenmakerij (Dorsthuys Demmers). Veel van deze karakteristieke panden zijn momenteel rijksmonument of gemeentelijk monument. Na de aanleg van het station in 1874 werd
een tiental hotels gebouwd, om tegemoet te komen aan de nieuwe toestroom van toeristen. Daarvan is er nog maar
één hotel over. Deze verdwenen hotels, waaraan veel Baarnaars herinneringen hebben, komen in de lezing ook weer
tot leven.
Aan de hand van nieuwe en historische afbeeldingen maken we een reis door de geschiedenis van de Baarnse horeca.
Verrijkt met deze kennis is een bezoek nooit meer hetzelfde.

Over de spreker:
Wil Hordijk studeerde Engels en Nederlands aan de Vrije Universiteit. Daar volgde ze ook colleges Architectuurgeschiedenis. Ze was docente Engels en Culturele en Kunstzinnige vorming. In 2010 publiceerde ze ‘Torens van
Baarn’. Ze schreef het hoofdstuk ‘Van boerengehucht naar villadorp’ in ‘Duizend jaar Baarn, geschiedenis van een
Eemlands dorp’. Sinds 2012 is ze programmamaakster bij RTV Baarn. Ze maakte o.a. programma’s over horeca in
historische panden. Op 28 september 2016 overhandigde ze het eerste exemplaar van haar boek ‘Baarnse horeca in
historische panden’ aan burgemeester Mark Röell, die ook het voorwoord schreef.

Expositie: Een duik in het Verleden
Zwemmen is van alle tijden. Baarnaars en Barinezen zwommen voor 1900 overal waar dat maar even kon. Er was
nog geen officieel zwembad in Baarn. Het eerste bad werd in de Eem aangelegd op de plek waar nu de brug over de
Eem bij Eembrugge ligt. Dit bad heeft slechts enkele jaren bestaan. In januari 1916 werd het bad door de grote overstroming weggeslagen. Een nieuw bad kwam er in 1916 voor in de plaats, nu precies honderd jaar geleden. En veel
later zelfs een overdekt bad (Tip zwembad, later de Trits) en een bosbad.
De tentoonstelling besteedt aandacht aan vele vormen van badderen. Denk aan het badhuis in de Acacialaan en aan
het Badhotel.
Wilt u meer weten over het waterplezier in Baarn, kom dan een kijkje nemen in de oudheidkamer onder de bibliotheek. De tentoonstelling is te bezoeken tot eind januari 2017.
Op 15 oktober jl. werd de expositie “Een duik in het Verleden” feestelijk geopend door wethouder Erwin Jansma.
Hieronder ziet u enkele foto’s genomen tijdens deze opening.
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