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NIEUWSBRIEF                              2 0 1 2  ,  n r .  8  

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel (035) 5430377. 

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt bekijken, klik dan hier voor de web versie. 

Expositie “Logementen - Tapperijen - Spijslokalen” 

Tot medio januari 2013 is de expositie nog te bezichtigen in de Oudheidkamer.  

Getoond wordt fotomateriaal, achtergrondinformatie en aangevuld met bewegende beel-

den over Logementen, zeg maar pensions, hotels en herbergen. Daarnaast veel informatie 
over Tapperijen: kroegen, cafés en de Jeneversteeg. 

 

De tentoonstelling is tot medio januari 2013 te bezichtigen in de Oudheidkamer van de 
Historische Kring Baerne.  

 

U vindt ons in het souterrain van de bibliotheek in de Hoofdstraat 1a.  

De openingstijden zijn: Woensdag van 14 - 16 uur en Zaterdag van 11 - 13 uur. 

Activiteiten 
 Tot medio 2013 de expositie “Logementen, Tapperijen en Spijslokalen” 

 24 oktober: Lezing “Zeiler, Baarn en Bergen” door Frits Zeiler 

 8 november: Lezing “Architect J.C. van Epen” door Michiel Kruidenier 

Aanwinst: tijdschriftenkast 

In de Oudheidkamer (in het souterrain van de Bibliotheek) is sinds 

kort een tijdschriftenkast opgesteld. Hierin liggen tijdschriften en fol-

ders van historische verenigingen uit de omgeving van Baarn. 

U bent van harte welkom om plaats te nemen aan onze leestafel. 

Oproep voor filmmateriaal 

De Historische Kring Baerne zou graag in contact komen met mensen die nog filmmateriaal over Baarn hebben lig-

gen. Onze interesse gaat met name uit naar materiaal van voor 1980, waarop de plaats Baarn en/of omstreken is te 

zien. Wij zouden graag een kopie willen maken van uw materiaal. 

U kunt contact met ons opnemen door de volgende link aan te klikken: info@HistorischeKringBaerne.nl 

Lezing over “Zeiler, Baarn en Bergen” door Frits Zeiler op woensdag 24 oktober 

De Historische Kring Baerne organiseert op woensdag 24 oktober 
een lezing over de bijzondere geschiedenis van drie generaties van 

de familie Zeiler vol ondernemingszin, onder andere bekend vanwe-

ge het vroegere Hotel Zeiler vlakbij het NS-station Baarn. De lezing 

wordt gegeven door de heer Frits David Zeiler (historicus).  
Belangstellenden zijn van harte welkom in Verenigingsgebouw Het 

Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4-A in Baarn. De lezing begint om 

20.00 uur en is gratis toegankelijk voor leden van de Historische 
Kring (en hun introducés). De kosten voor niet-leden zijn €3,50. 

 

     Inhoud: - Lezing over “Zeiler, Baarn en Bergen 

- Expositie “Logementen - Tapperijen  - Spijslokalen” 

- Oproep voor filmmateriaal 

- Aanwinst Tijdschriftenkast 

In 1880 vestigde Christian Friedrich Zeiler, restauranthouder te Amsterdam, zich in Baarn en begon een pension aan 

de Dalweg. In 2010 overleed zijn kleindochter Emmy Zeiler op 94–jarige leeftijd als laatste telg van de familie in 

Baarn. Tussen deze twee jaartallen liggen 130 jaar geschiedenis van een familie vol ondernemingszin. 

Band tussen Baarn en Bergen 

Stamvader Andreas  Zeiler kwam omstreeks 1824 naar Amsterdam en werd, samen met zijn broer Johann Heinrich, 

opgeleid tot pianobouwer. Zijn zoon Christian Friedrich Zeiler sr bekwaamde zich als ‘kok-cuisinier’ in het horeca-

vak en werd 1886 de stichter van Hotel Zeiler in Baarn, dat tot 1956 in handen van de familie bleef. Hotel Zeiler lag 

direct tegenover het spoorstation en het gebouw bestaat overigens nog steeds, maar is niet meer als hotel in gebruik. 

Ook de dochters Friederike, Emmeline en Maria dreven een aantal jaren een pension in Baarn. Van de acht kinderen 

van C.F. Zeiler sr kwamen er vijf in het hotelvak terecht, onder wie C.F. Zeiler jr  (de grootvader van degene die de 

lezing verzorgd). Hij begon na een jarenlange praktijkopleiding, die hem naar Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en 

Italië bracht, in 1907 een eigen bedrijf. Dit was Hotel ‘Nassau-Bergen’ in Bergen aan Zee, dat in een andere vorm, en 

onder een andere directie, nog steeds bestaat. Bergen aan Zee was toen een nieuw gestichte badplaats en behalve de 

hotelier kwam veel kennis en ervaring, en een deel van de financiering, van de thuisbasis Baarn. In de corresponden-

tie die daarvan is bewaard gebleven duiken namen op als Ravenhorst, Van Epen, Frese en August Janssen. De band 

tussen Baarn en Bergen bleef lang bestaan, waarbij de zusters Emma en Jet het bindende element vormden. Zij vorm-

den vanaf de jaren 1910 de energieke tweehoofdige directie van Hotel Zeiler – in die tijd een unicum, toen het hotel-

wezen werd beheerst door mannen met snorren en baarden. Daarnaast was het huis van ‘De Tantes’ ook na hun terug-

treden letterlijk en figuurlijk een zoete inval voor de gehele familie. 

Op de oude en nieuwe begraafplaats van Baarn liggen drie generaties Zeiler, waaronder ook stamvader Andreas en 

zijn vrouw Emilie, die hun oude dag bij hun kinderen hebben gesleten. Gezamenlijk zijn zij een voorbeeld van 19de-

eeuwse immigranten uit het Duitse achterland (Isny-im-Allgäu en Eupen), die door hard werken een goed bestaan 

hebben opgebouwd en de ondernemingszin aan de volgende generaties hebben doorgegeven. 
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