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door middel- van tr.et organÍseren vên 1êzingên, excursies, tentoonstellingen en het uítgeven van een eigen tiJdschrift.
Naast deze algemene aktLwitel.ten bestaat dê mogelLJkheid toe te
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Aangezien de tentoonstelling rrKoningin Emr a ên haar tl-jdl wan
18 - 29 oktobêr a.s. in het Koêtshuis wan l(asteel Groeneveld
zal uorden getrouden, treeft de redaktie besloten dit hele nuÍrmê r
aan dit oÍrderrÍerp te rrijden.
I,r7at lreten wij nog van Koningin Emma?
Door oudere Baarrraars is zij nog lang niet vêrgeten, dat blijkt
wel uit de interwiews die we hebben êfgenomen.
Nog stêeda bewaart men de beste trerinneringen aan haar.
Hêt is goed deze herinnerlngen vast te leggen, zodab ook de
jongere generatle kan kennismaken rret dêze eens zo ge1iefde en

sociaalvoelende koningin.
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EMMA, KONINGIN DER BARI,IIIÀRT GIIEID

Àdelaide Emma Wilhêlmina Ttrerese won lÍalde ck-Py!'mont wer.i
op 2 augrrstus 18!B te AroLsen a1s derde kLnd van voret Georg
Victor van lfaldeck-Pyrrnont en prinses Hêlèna van Nassau gêborên. Ze groeíde op ir,. een grout, gezellig gezin samen met
haar viJf zusters, de prinsessen Sophiè, Pau1ine, Marie,
Helgnar.: E]-isabeth en haar broer prins Ffiedrich.
Haar Jeugd op het prachtig€ Barok-slot Arolsen, te midden
van de schitterendê natuur, moet dan ook geLukkl-g zlJn geweest. Drie facetten van h.nar jeugd waren bepal.end voor de
rest van haar lev en !
'le. Haar opwoeding in het betrekke1iJk eenwoudige, vtroom
Luttrerse gezírri
2e. Het ondervJ-J s d.at zIj genoot, waarin pJ-aats was voor
gociale en creatieve vormlngl
3e. Hêt ovêrllJden van fraar oudste zusJe Sophie J.n 186! op
1l-Jarige ].eeftijd aan tuberculose.
Deze elementen werkl-aren haar eenvoud etr de. grote belangstelllng voor haar medemens gedurende haar hele Leven.
Tal.r{ke woorbeelden zijn hiervan te geven. Heb bekendste
is w61 IÍaar daadwerkelijke stêun bij de bestrijdlng varr de
tubêrcïflose, êen zl'êkte dj.e zê zel-f van zo nabij kende.
Iets over haar Jeugd b.eeft zê op latere 1eêftijd verteld in
een interview met le N"R"C. Wlj citerent
.
It Onze opvoeding.vas eenvoudig. Ife hadden jarenJ.ang ieen
Dngelse gouvernante. Ze voelde zeer sociaal . Ze sprak ons
ovêr arbeidsvertroudingen, socia1e inste1J-ingen, frêt Leven
wan de fabrieksarbei ders , toen meestal. nog zeer treufig.
We waren met vijf zuster:s. De oudste kreeg tering toen zij
15 Jaar was. Den tragedie, Actr, de dl.epe indruk d1e dlt op
mLj maêkte ! Daaruit ls rrijn belangstellLng ontstaan voor de
liJdera aan die rreselijke zlekte. En voor de middelen om
haaf t€ voorkomen. Ik was de derde zuster naar de leeftijd.
Na de wierde wolgde eêrr broer, nog een schooljongên toên wij
a1 volwaBsen warên. En dan het jongste zusje, ons speelpopje,
nog een kindJe toen ik trourrde " Een groot voorrechtt een
groot gezj-n. Je voedt el.i{'aar op. Je l_eert toègeweÍr, n1êt je
wil doordrl-jven, achterstaan ter rÍi].].e van een ander.
lÍe gingen nLet zoweel met anderen om. Dat hoeft ook niet al_s
je zêlf een grote krl.Írg voLmt. Aan tafel, met de gouvernantê,
de gouverneur, de kinder;'uffrouw, moedèrs tlree hofdamês, mJ-Jn
broers vriendJe dat met hem opgevoed werd, rr'aren wê tocïr l-edere
dag met veertien samên, Dat brengt gezellLgê convêrsat{e mee.
l{e gingen dikwiJls óp rels. Naa? het zuiden veel ter wi].le van
miJn zieke zuster; na haar dood omdat moeder tret zelf toen
nodig ttad. Naar Noorwegen ook en al-tJ.jd voorb>reid op het
T:reemde land door speciale Lessen. In Zweden l-ogeêrdon wij bf-J
onzê oom en tantet eên zuster van onze moeder was getrouwd met
Konl"ng Oscar. [Íê leerdên uitstekend tekenen en handwerken.
Toen we in Cannee lo8eerden kreeg l-k daar goede tekenlessen en
Frange literatuur van een ff,ansman.
Onze opvoeding was breed voor diê tijd. Vader ]-as veel tÍêtenschappêlijke werken. Daaruit vertèlde hij ons. Maar de praktijk
wan de opwoeding benrstte biJ onze moeder. Hêel Jong ê1 hl-e1pên
we mêe ln haar ].lefdadigheidswerk. A1s we op reis ïratren, sctrreven we briewen voor moederS was er wel aan gedacht om Lrier soep
te brengeni daar kinderkleert j e s ? Thuís gingen rrre naar de mensen
toe en bractrten de nodige din€en.
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Weet u troe omslaclrtl-g het reizen vanuit ArolaeÍr toen wae?
ruJ-j naar Pyrmont trokken ts zomers, was er geen spoortrel-n!
Zotn uur of acht in een rijtuig. Onze vader was vorat van
IÍaJ.dêck en Pyrrnont. IÍij woonden daar in een oud kasteel met
een gractrt erom etl een optraalbrug. ÀroJ.sen lag twee uur af van
de naaste spoorÍ{e€verbinding. Toc}r kwamen er teLkens rrreemden:
inspecteurs, generaals, kerkeliJke overheden.
De stad telde maar 2OOO inwoners en bezat geen goed trotel.
Onze vader bood al gauv gastvrijheid aan op ïret paleis.
Moeder laad een grote begaafdheid om net mensen om te €aan en
hen tot hun recht te l-aten komen. Vij docbters hebben getracht
moêders woorbeeld te wolgen, ook j-n haar socialê belangsteJ.llng.
Ieder wan ons treer anders, naar elgen persoonl1jke aanleg.rr
In 1878 kwam er eên grote werandering in haar leven. Koning
Ïrillem fïï kwam {n AroLsen l-ogeren en bLeef daar wi-er dagen.
Later kwam hiJ terug en na dit tweede bezoek volgde de verlowing in het naJaar wan 18f8. De verl-oving duurde driê maanden
en bl.j Koninkll.Jk Besluit weld toestemming tot het huwellJk
vêrleend, dat op 7 j anuarj- 1879 in de slotkapel te Arolsen werd
vo].trokken. IÍaldecker \rrouven hadden het tapljt gewewen, dat
voor tret al.taar zou worden gelegd en vaarop Emma en Uillêm
zouden moeten knieleÍr. Er rdarên veel gescfrenken, waaronder een
schllderij met het uitzicht zoals zij in haar jeugd had uit
het raam van haar kamer" Van de Koning kreeg ziJ een kostbaar
mèt díamanten en briljanten J.ngezet medaillon, waarop zÍJn
portret stond gegraveerd.
Al voor haar huwelijk j-n Arolsen kreeg prJ-nses Dmrna J.es van
Dr. L.R. Beyrien, die juist waa êfgetredên als rector van ïret
gymnasLrrm in Den Haag, in o.a. aardri-jkskunde, geschiedenis,
kunstge sctriedenis , aard en karakter van ons vo1k en vooral
onzê taa]. . Ook zijn dochter, mej. L. Beynen, dle vooral de
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êonversatl-e met prinses Enma onderhield, waÊ meegekomen.
De lessen werden ook later in Nederland voortgezet tot 1n het

voorjaar van 1885.
Op 10 j anuari 1879, nadat in lfaldeck zelf en{ge dagen lang
feestêlijkl.edea hadden plaatsgêhad, betrad ziJ woor trêt eerst
'de Nederl.andse bodem. Op 20 J anuari zou dê intocht in Amsterdam
plaatsvinden en op 27 j amrari de intocht in Den Haag.
DoOr het owerliJden wan de Baarnse Prins Hendrik, de jongere
broer wan Koning ]Íil].em III, we:'den deze lntochten uitgesteld
tot ?esp. 21 en 28 aprÍl . Zowel l-n Nêderland als in Luxemburg,
waar zij een maand ].ater Lraar intocht hield al-s Groottrêrtogin,
was de ontvangst door de bewolking hartelijk ên enttrousiast.
Toch moet 8ezegd worden dat de Neder'landers later gedufende
traar êerste jaren ln ons land een ietwat afrf,achtende boud{ng
aaDnamen. Missctrien kwam dit ook, omdat men de eerste vrour
ván dê Koning, Koningin SophLe, nog niet was vergêten.
Haar êerste huwellJksjaren werden trourÍens gekenmerkt door
voortdurende rouw, Op 11 ;iuni 1879 overlijdt KToonpríns Willen
in Parijs en twee Jaar later sterft Prins Frederik, eên oom
van Koning Willem IïI . De posLtLe van het Huis van Oranje wordt
hLerdoor nogal verzvakt, te meer daar de tweede zoon wan Koning
IÍillem III, Plins Af-exander, nogal, een zwakke gezondheLd heeft.
Groot is dan ook de rreugde rdaruleer Emrra op 11 aug'ustus 1880
tret J.ewen schenkt aan haar dochter Wilhe1mina. De dynastiê l-s
híermee gered en haar popularitel.t stijgt.
In 1884 sterft de biJna 33-jarige KroonprLns Alexander en de
vierjarige Prl-n€es Wilhe1mina 1s nu Nedêrlands enl-ge hoop op
het voortbestaan van het Huis van Oranjê.
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Ite oudste afbeeldÍng van Arolsen door tr,rilheln lilich

noven: Arolsen in í85J.

Zo

ui.t

160r.

noet Prinses ihna het nog gekend hebben.

{rnder: Arolsen, zoals het êT ook nu nog uitziet.
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i rinses nmila ten tijde van haar
verloving in 1878.
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van de qipsliunstenaar Andrea Gallasini.
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beroêÍnde tuinzaal van slot Arolsen.
)i, typische Ba,rok-s1ot is gebouud in navolging van Versailles
.lulius iudi,rig lothweil (t6lO-1150) en werd in 1/20 voltooi.d.
O?dr:ach+Jgevêr was Voïst tr'ïi.edrich von iíaldeck.
,1,1e
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TiJdêns de êrnst!gê ziektê van Koning lfilLecr III wordt Emma
op í4 nowember 1889 regentes. Op 20 novemben wordt zij, beedigd êh richtte ze Yraa]. êèrste proclamatie tot ons wo1k.
Drie dagêrt latêr ovêrl-ijdt Koning Willera fïI op rt Loo en op
8 december 1889 leet ziJ opnieuv, de eed af.
Een nl-euve fase in haar ].earen breekt aan. ZiJ heeft nu een
zeer zïarB dubbel-e taak wan ?egeerster enerzijds en opwoedster
anderzLJdEr.. Iedereen is Ïret e! owêr eens dat de 32-jarige Emma
. zictr wanr.dêze beide taken uitstekend heeft gekveten.
llat het eerste dêe1 van dezê taak bet:'eft: de acht jaren van
Drunars regentschap Ïr.ebben zich op staatkundíg en soclaal gebied
door de allerbelangrijks tê gebeurtenissen gekenmerkt.
Op' haast elk terrein vras er 1n deze pertode sprake van verandering en werni-euwing te bemerken. Natuurlijk was dit niet
Enlrtar;s werk, maar ze moest in deze uoelige tiJd w€l l"eiding
8ev€n. De.. yeranderingen in dezê tijd waren zo grootl da.t men
deze Í)efl.ode rrel eerts [de lledergeboorte van Nederlandrr heeft
genoemd.. Op politiek gebl-ed rras het een zeer onrustigd tijd.
Domela Nieuwenlluis deed l-n 1888 zijn intrede 1n de Tlfeede Kamer.
In 1894 werd dp S.D.A.P. opgericht en dit leidde ertoe dat na
d9 wgrkíezl-ngen van 1897 de eer?ste sociaal -democraten irr het
parlepent krdameÍr. Verder was êr de kie srech.tkwe stJ_e, dl.e trLer
.de gemoederên in lichte ].aaie zette. Er was dê strljd op
.soclaal gebled, het streven naar socia].e wetgeving, bovendlen
vond er een hervorming van ons beLastingstelsel plaats..
gebied werC de aLgemene dienstplÍcht ingewoerd.
Op milltalr
fn Indlë gistte l.et en ook oÍrze buiten1andse politlek kampte
met grote problemen. Ook op- geeste].íjk gebied verandêrde er
veel . Onze rf,etenschap kwam tot nieuwe bloei, de schi]-derkunst
en literatuur bl.even niet achter. Konj.ngin Emma heeft aan dit
alles ].eidlng gegevên op een voortreffelijke onpartijdige
manier. NooÍt is de eerJ.ijkheid en de onbaatzuchtigtreid wan
haar optrêden betwi-jfe1d en iedêreên berarondê?de haar flinkheid
en ïraar takt. Dezelfde takt toonde de Regentes bij dê opvoedín6
van Prl.nses Wilhe].mina. Naast een goede intel16otuelê vorrring
werd voldoende aandacht besteêd aan de kunstzínnige vonring van
de Prinaes. Enmars eigen Jeugd ên opvoeding zu1len hierbij zeker
van invloed zijn geweest. Dê Regentes probeerde ook haar docfrter
zovee]- mogeliJk in kontakt te brengen lrlet het Nederlandse wolk.
Al op zeer Jonge leeftijd vêrrichtte Prj-nses Wilhelnl-na diversê
operlbare handelingen. Er lrerden officiële bezoeken gêbracbt aan
Duits].and, Engeland en FrankriJk. De vakanties brachten moeder
en dochtef, gêríoonlijk in Zïrltserland of in Dultsland door,
tÍaarbij natuurlijk ook Waldeck werd bezocb.t. Nog steeds wljst
men in hêt park van Slot Arolsen de boom aan, die door PrLnses
I.Iilhelmína werd geplant .
Op 30 augrrstus 1898 trêedt Ernma af a1s RegenteÊ. Zij vemisselde
van rdoning en verliet het Paleis Noordeindê voor het Paleis aan
het l(ortê Voorfrout. Al-s zomerverblijf had ziJ Soestdl-jk.
Van het Nederlandse wo].k ontving ze een geschênk (y 3OO.OOOT--).
Van de Koning trad ze indertiJd êen stuk 6rond bl.J Renkum
cadeau gekregen. Dit bedrag werd samen rret deze bultenplaats
door traar tên beb.oeve wan de tuberculosebestriJdlng aangewend.
Zo ontstond het bekende Oranje-Nassau Oord. Te harer ere was
ook 1n Nederl,ands-Indië geld irrgezameld. Zij vuldê dlt bedrag
aan tot eên ton gouds en schorJc dit aan de Vereniging voor
Zlekenvêrplêgíng in Nederlands-ïndië " GeJ.d uit lJest-Indlë werd
besteed voor de be}.ande]-ing van lepra-lijdêrs.
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-+PHaar hele werdere lewen }.eeft ze zLctr ííLgezet voor haar zwakkere
of zieke medemens, waarbij vooral de T.B.C.-bestrijding
haar
grote aandacl.t had. Zij werd daarorn ook wel rrKoningin der Barml.artigheidrr genoemd.
We zoudên hier nog weel voorbeelden van kunnen noemen.
I{ê bepêrken ons tot slectr.ts een enkel woorbeeld3
fn 1899 stond zij aan de I'Vereniging tot Ziekenwerplegingtt
. te Baarn een ruim têrrein af om een ziekenhuis té bouwen
(Torenlaan). Later stelde ze aanzLerrLijke bedragen ter beschik. king voor de verbouwing daarvan. In 1910 werd mede door haar
toedoên de Stichting Dmmabl"oem opgericht.
ïn 1928 ontstoÍrd de Stichting Koningin Ernrra Fonds, dat steun
verleendê aan behoeftigen en ouden van dagen. Beide stichtingen
lrerdên door traar ook flnancieel gesteund.
Een Jaar woor haar dood komt ze zeLfs nog voor de radio om de
bevolking aan te spo?en te offeren voor de T.B.C.-bestrijding.
nHet woornaamste is niet gelukkig worden, maar ge1rrkkig makenrt,
was één van tlaar uitspraken. Toctr moeten het huwelJ-jk van haar
dochter i-n 1901 en de geboorte van haar kleíÍtdoctrter in 1909
haarzelf ook tret nodige geJ-uk gegewen trebben.
Op 2O maart 1934 kwam er een eind aan dit dienende leven na een
kortstondige ziekte. Ilaar dood nraakte een diepe indruk op allê
Nederlanders en de belangstelling bij h.aaT begrafenis in Delft
was overwe.Ldigend. Het was een duidelijk bewijs van aanhankelijkhèid. Een aanïlankelijkheid, waarvan men ook in Baarn nog steeds
sporen kan terug'vinden.

J. Kruidenier.
Gegevens ontleend aan!
Koningin Emma, D. Hans.
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Het lj-jkt we1 of Koningin Dmnars leven eerst begint op 20jarige lêeftijd
als zij zictr verlooft met Koning Wil,lem III.
Fotors uit 1879 en de tachtigeï' jaren zijn nÍet moeitrlJk te
winden. Maar woordien?
We zouden kj-nderfoto t s van haar wi.lJ.en vergeliJken met die
wan Lraar dochter, kleindcct|ier en de nadien geboren nakomelj-ngen. I{at we weten uit haar jeLtgd zijn de sraa,rzart.e feiten,
die zij ze].f ooit vertel"de en o.a.. opgetekend werden door haar
dochter, H"Irí. Koningj-n WiLhe].mina "
Zo wertelde Koningin Emna kroe geze].lig het vroeger ttrui s was
aan tafe1. Het groie gezin en daarbij nog een gouverneur,
gouvernante en kinderJuffrouw en twee tLofdames I
Er werd door de famiiie voar die tijd veel gerel-sd, naar fret
zuiden, maar ook naar Noorrregen en Zweden. In Zweden rderd gelogeexd bl-j Koning O-qcar, een oudoom van moeders zl.Jde.
De kinderen kregen huisonder?Ícht. De Íleisjes borduurden en
tekenden veeL. En al- cp jonge leeftiJd.werden zlj door hun
moêder betrokken bij veêl- soc1aal rr/erk. Vooraf- armen ên ziekên
werden bezocht. Ook ti-jdens een verblijf
in het buitenland
giÍrgen de lessen, zij }".et in aangepaste vorm, door. Zo kreeg
PrLnses Drnma in Zuid-Frankrijk naast goede tekenlessen ook lês
in tr'ranse literatrrur van eên FransmaÍr.
Het past alLemaa1 zo goecl in de sfeer van die tijd, de vonring
wan koningskiÍrderen. Ue zouden eigenlijk vril].en a'eten wat de
meisjes na trun lessen declen. Borduren, muziek beoefenen,
tekenen en l-ezen J-iggen erg voor de hand. WandeLen al evenzo,
iroerrel .... ze moesten telkens mi.nzaan. neigen als r4en tren
groette. Je zou zo derrLen dzrt er ook geravot moet zijn. Zoalgeen slootje gesprongen, dan toch over plassen, boompje geklonmen (of deden pri:rsessen zoiets niet?) en op zrn minst
paard of pony gereden, touwtje gesprongen, getoLd, kriJgertje
en vêratoppertje gespeel-d. Het za\ we:|., maar .rro r{ê kunnen er
tot nu toe niets owe=' vinden,, 1Íe-1 o"yer de sfeer wan l{aLdeck in
1879. Door de aanldondiging van rs Konings tweede hulieliJk was
er in Nederland naiuur'lijk belangste].ling ontstaan voor de
jonge prinsês en het land waarvan zij kwam. In,1879 wordt dan
ook biJ Tjeerrk l{ilJ.ink in Haarlen een boekwerkje uitgegeven
onder de tj-tel rrWaldeck in vogelvluctrt tr , geschreven door ene
Gerard Kel].er. Deze was naai' ï{aldeck gereisd .en besctrrijft uit.voerig zijn weder"raren. Maar dan ook zeer uitvoeri€i. Over Oberhausen reisde hi-i per trel-n naar Ïíarburg, tret laatste. spoorwegstation aan de lijn 9ortmund-Dre êden, vanwaar de reis per
rijtuig
verder ging. In freel Waldêck was nog geen stukJê spoor1ijn, al.l.e lijnen wan het toch a1 vriJ dichte Duitse spoorwegnet gingen jqist buiten de laÍrdsgrenEen om. De reis betekênde
overstappen met urên. wachten ên daarna uren rljden langs ml-Jnen
en hoge scJroorstenen (Roergebied!). rA11es l-s met eên waas van
steenko].engruls en steenkolendamp overdekttt, zo schrijft hij.
'Welvarend, tussen kwijnende fabrieken en nijvêrheidsondernemingen
rÍas overi8ens fret oord waar Kr"lpp zijn kanonnen goot.
Na een oveÍnachtj-ng in Warbu.rg gaat het de wolgende dag per
ÍljtuJ.g naar Àro1sen. De dorpen onderveg leken weel op êIkaar,
,een straat met Lage Ïruizen en eêia poel in het mLdden.
Kindêren die speelden irr bet slijk en tall-ozê ve.?kêns ên ganzên.
nNooit in mij4 l.ewen treb 1k op édn dag zoveel gallzêí.gezienrt,
aLdtrs de schrijver. Na drie uur rijden kwam men.in Arolsen aan,
dat toendertijd..2460 inwoners telde, een brede hoofdstraat had
met een aantal fTaaí aangelegde villars mêt goed onderhouden
tuinên. Het paleis noemt hij indrukwekkend, wan licl..te steen
6êt bLaurÍe koepêl-daken bedekt. En yan de trans wapperen twee
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Het enige hoteï, ROmêr, kon de kennelijk werwende Neder].ander
mLnder bekorèn. HLj schrijft tenminste!
Het di-né rdas in overeenstemming met dê inrictrting van het hotel_.
Zelden hèb ik aan eên tabl e dlh8te zoo frugaal gegeten. Toen
Cinêinnatus zl-jne waardighêid nederlegde, had bÍJ in Arolsên,
indien er toen een Aro1sen had bestaan - naar de geschledenis
kent er zulk een verleden niet aan toe - het middagrnaa1 ziJner
keuze kunnen vinden. Ze].fs hêt brooci is er niet berekend voor
hen, die uit bescïraafde stedên zíclL tLefidaart s verplaatsen.
Het was een aoort, dat den overgang vormt tot roggebrood; zeer
voêdzaam ongetwijfe1d, maar meêr geschlkt om den honger te
st1llen van iemand dl-e den ganrschen dag op tret ve].d treeft gewerkt, dan om aan een diné te worden aangeboden.
Het overige menu rras ïriermede in o.rereenstemming, zoodat ik,
miJn tafel te huis mlJ herinnerde, in nijn eigen Bctratting een
geducht epicurist werd, Maar zÍêt, tentrij]. de j-n Énijboonen
gekookte aardappe].en of de in aardappeJ-en gekookte snLJboonen
werden r'oÍtdgediend, klonk eengklaps de knal. wan een ctrampaeneflesch die werd ontkurkt. Die aardigheid had ik aeermaLen van
èen commis-voyageur gehoord, en ik zocht met den blik naar den
man, dj-e deze satire op het diné maakte. Er waren geen handelsrelzigers aan tafe]- 3 dus moest het een dêr jongêre officierên
zl.Jn, die aan het uiteinde warên gezeten, jongelui met wer1of,
die over Aro1sen huisrraarts keêrden en rraarvan sommligen in hun
kapotjas aan de table drhSte vêrsctrenen waren. En waarschiJnll.Jk, hij schuilde onder Ïren, nlàoï' - hij schorrk ctrampaeïre tout
de bon aan een zijner kamêradên. Bij veler]-ei gelêgeÍrheden en
iri velerlel" toestandên heb ik champagne zien drl-nken, maar aan
een diné al.s dit yas laet nog nJ.emand 1n het boofd gekomen.
Zo gaat het boekje door, Al-le bezÍenswaardigheden komên aan de
ordê. De bibliotheek met kostbare oude bandschriftenr hêt
Munterrkab1.net en het museum met o.a. zoln 7OO nagênoeg onbê.gchadtgde.beeJ.djes, aff<omstJ g wan de opgravj-ngen wan Herculanum
en Pompei. Hij wandeJ-t verwolgens in }..et parkr waarover hiJ
schrij ft
Het park achter het slot is tl-Jclens hêt verb].iif der vorsteIiJke famLll.e gesloten.. E",renals hêt slot zeLf in den stiJJ. Ís
gebouwd van het paleis te Versailles, is ook het park in tretzelfde genre aange]-egd. Het is ectrter utinCer uitgebreid en
mist ook dên rijken owerwl-oed va:n. marmergroepen. Uas dê rtandê lLng daar ons niet geoorloofd, de lanen van het park bii hêt
Níeuwe Slot stonden voor ons open" Wlj doorwandelden deze, die
zeer rret aangelegd en goed ondêrtro'rden zJ-jn, in de verwachting
de prinsessen te ontmoeten, die hier vaak op di.t rrur van den
dag de buitenlucl t genieten. Iferkelijk moctrten wij de prÍnsessen
Emrna, Helène ên trare Jon8ere zuster op haar terugïegi naar tret
kasteel ontmoeterr, vergezeld van eenLg gevolg, maar de afstand
was te groot om haar nauwkeurJ-g te zien. Haar beeld stond ons
êvenwef- te goed woor den geest om haar niet tê Ïlefkenrrênr ên
zeker l..ebben wij de prinsês beter waargenomen dan zii otlsr want
prlnses Emma is kortzl-chti6. De worsteJ.ijke fani].Le wandelt
hier vaak, en ook in de aL].ée r die langs het park looptr maar
claar meestal op uren al-s er geen wandelaars ziJn, want daar
ArolÊen klein is en iedereen hen kent, geniet de vorstelJ"Jke
fami1ie bet .rrrl-j twijfeJ-achtJ-g genot van den gêzeten Arrrhemmer t
die op e€n sctroonen voormiddag op den VeLPerweg wandelt r en
kan de prins met derr hoed irt de trand ].oopen.
Een van de telgen vaÍ }..et waldecksche gezin mochten wiJ echter
va/í. zeeÍ nabl.j zien! de viifJarige prJ.nses Elizabeth in haar
ezelrragenr vergezef-d van harê gouvernar' l'ó en een liv-rei3

bediende.

ÀTolsen. 1878.
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ALlên dle zij woorbij reed blêven staan en ontblootten eerbiedig het hoofd, en trêt prinsesje boog net zoorrc)€-l arl.stocratische fierhêid en kinderJ.ijke J.ieftal.1i6heid têvens, dat 6ên
daarvoor alleen zijn hoed zou afnemen
Ook bezoekt hiJ dLverse andêre plaatsen en bezienswaardÍgheden
1n l{aldeck, naaÍonder het ouile stamslot. Beu?telings laat hij
zich Lovend ul-t en letwat afkeurend of toont zictr ver:baasd.
Uitvoerig r{Íordt in€êgaan op gruwelkelders, waar gevarÍgénen
moesten leven in llggencle (Sare) ofwel in staandg toeit-and,
in een. cel julst ruim genoêg om êr overeind te krimnen stê.an.
Iirtë-ressanter voor ons zijn ectrter de eigentijdse beschriJvÍngen van ontmoetingen met mens en diêr, vaardóor. we iets
kuíhen proeven van de sfeer van meei dan een êeurd Aelg4en.
Zo schrljft Ïrlj ower de Ual.deckse steden èn dorpen:
Ifat een stempel op de Waldecksehe steden en dorpên d:eukt, 1s,
6efiJk ik reeds opmerkte, de ontzagllJke hoevee].heid ganzen en
varkens, die men er in aantreft. Men schiJnt het maatschappell-Jke 1êven eenigszins naar de behoeften van dj-e dieren in te
richten. Dê straat toch is één modderpoel, waar een voêtgan8er
met een schoeisel als fret onze, el.k oogenblJ-k wanhopig sti.l
staat, om rond te kLJkên hoe hl.j zijn weg vervolgen moet,
zonder tot over de enkels in tret slijk te zakken. Vroolijk
ploeteren hier de varkens door treen. Gansche kudden ontmoet
men, €n niet mincler a11een loopende, die op avontuur uitgoan.
GellJk biJ ons de honden, ziet men ze bij elkander stllstaan,
rustLg of holl.end de straten doorkruisen, zijwggen of steegjes
een eind volgên en weder terugkeeten, of zicfl. kalm op een
stoêp in het zonnetje neerwleien. Vooral is het eigenêardlg
den Èwijnerrhoeder met zijne kudde te zien tehuis komen. Des
norgens vèràamêlt deze de varkens, die men op het veld wl-l
laten grazen, óf betêr gezegè wroeten, en ïanneer hiJ des namiddags met een troep van wíJftig of meer varkens tehuis komt,
loopt het halve dorp uit om de wanèlelaars in ontvangst te nement
en elk veder naar zljn êigen woning tê brengen, voor zoovêr
het die niet ze.lf kan wLnden. Knaapjes en meisjesr dle ter
nauríêfno od zelve loopen konden, r*aren daarbli behulpzaam, en
deden wat ziJ konden om het geheugen der terugkêerende waÍ'kêns
te gemoet te komen, en drewen hen de huizenr poorten en stegen
in, waariln zij tehuis behoorden.
Zo kwamen de Nederlandets iets meêr aan de rtêet over het land
wan hrrn nieulfe koningin. Zeker is dat Nederlandr kat-uit-deboom-kiJkerig a1s ons volk is, Koningin Dmma met enige resêrwe
tegemoet gêtredên Ls. Gaarldeueg heeft zij echter aller harten
gewonnen. De woorden rrdienenrr en nlrelpenn stonden hoog in haar
vaandel en ongetfiJfrld heeft zij ook daarop Sedoeld toen zii
de woorden sprak: rrl,aat ons volk Sroot zijn J-n die dlngen,
waarin ook een klein volk groot kan zijno.
G.H.
Gêgevens
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1n de tijcl
bêkl.jken,
bliJkt er
en weinig

zorn eênvoudige opdractrt; vertel. eens iets over Baarn
van Konl-ngl-n Emma. Maar als je de zaak rustig gaat
dan is hêt alleEaa1 niet zo sixlpel. Aan naslagarerk
in ons dorp neinig te zijns weel prentjes en plaatjês
informatie. En als je de mensen die deze tijd nog
hebben mêêgemaakt ondervraagt, dan bliJven de antwoorden dikwij]-e waag. Men versctrullt zj.ch achter de zin: Het is aI zo lang
geJ.edên. BÍj stukjes en brokJes moêst dit verfraal tot stAnd
komen. GeJ.ukkig vorxden wij in de bibliotheêk twee boekJes dj.e
al-s weg"wijzer konden dLenen: Baarn iÍr Oude Ansichten wan Fred
Lammêbs en SoestdiJk en zijn belttonêrs van Drs. M. Schenk en
J. SpaaÍ. De Oudheidkamêr Leverdê een gids woor Baarn en Lage
Vuurgctr.e [Lt 1924 op. Al speurend en ]"ezencl ïrelLên er dan ook
herinneringen biJ Jezelf op; dingen rdaar je nooit meer aandacht
aan ïrebt geachorrken, maar die van ].iever].ede komen bowendrijwen.
Och, en a1s je bij oude plaatsgenoten een beetje aandrlngt, dan
komen er toch nog wel aardl-ge dingen aan het 1icht.
ItDe tijd van KonÍngin Emmarr. Veel mensen vêrgeten dat die a]. meêr
dan ttonderd jaar geleden begon. Baarn speeldê hier voorlopig
maar êen ulterst geringe ro]. biJ; pas toen Koningln Wilhel-nina
aan de regering kwam, begon SoestdlJk weer voor ons dorp te
.I-even, want haar moeder maakte het paleis tot haar zomerresldentie. De Koningin Moeder voeldê zich thuis ín deze omgeving en in
het reeds gênoemde boekJe ÍSoestdijk en zijn bewonersrr schreef
Drs. Sctrenk s nZiJ stelde niet alleen belang in de mensen die
traar omringden, ln en biJ het paleis, in en bij Baam....
Haar ideaal was dat ieder, diê in of bij het paleis werkte, zich
deel zou voelen van een grote familie, waarln ziJ als de zorgende
moêder verkeerde. De lnrichtine van het huis en de aanplant van
de tuinen bestuurde ziLj zelf. Haar bêlangstelling en meeleyen
beperkte zich niet tot de betrekkeliJk kleine kring van hofhoudJ.ng ên personêêl; zij strekten zlch ult tot alle berdoners
J-n de omgeving. tl
Ifie kèn ult die vroege tl-jd betêr vertellen dan iemaÍrd dle ala
kind rectrt tegenower het pa].eis woonde, ienand rdier vader tulnbaas was op Soestd{jk? Dat is mêvrouw van Kouterik-Smít (86 Saar) p
^
die met vader en moeder, broers en zusjes in één van dê woningen
wlak naast de stallen lfoonde. Na ziJn pensionering betrok vader
Smit een huis aan de Torenl-aan, hoek Sumatrasttaat, dat ook tot
de konj-nklÍjke domeinên behoorde. HiJ was een gezíen manr die
biJ zijn zilveren ambtsjubileum een lnktpot met zilveren deksel

cadeau kreeg. Zijn dochter toont trem wol trots. Ook memoreert
zij een gouden dasÊpeld, ander blijk van vorsteliJke waardering.
Als mevrouw Van Kouterik eenmaal op haar praatstoel zitr dan
komên er nogal wat tlerinneringen boven, ofschoon ziJ verontsctruldigend zegt: oAls kind let je ei.genl.iJk niet zo op troe je
leef,t.rr ziJ vond het lÍonen zo dlcht in de konirrklijke omgeving
Smit open alÊ de
flêêl gewoon. Het park stond voor ce kinderen
hofhoudlng ïas teruggekeerd naar Den Haag. rrEn op de vefJaardag
vaÍr Koningl.n Moedêr Dmma - ziJ gêbruíkt die titel bij voorkeur
woluit - dan moch.ten ue a]-s er gedefLleerd ríerd laÍrgs het bordea
alttjd binnen de hêkken staan.tr Zo konden zij van dichtbiJ genieten van al het moois dat daar ].angs trok: kinderen met vlaggen, muziek met vaandels, stoeten wersierde fietsen. De geboortedag van de Konlngin Moeder op 2 augrrstrrs werd j.n ons dorp uitbundíg gevíerd en de vele feestelijkheden cul-minêerden ín een
groots vuurïerk, dat biJ De Eult uerd afgestoken.
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De wertelster droeg de koníÍlklijke buunrrouw een arann hart toe.
rZe was een goed mensl, zegt z|j nadenkend, rrniks geen katri.
Dat rtgoede mensn kwam, toen dè tuinbaas eens ziek was, pereoonliJk wragen hoe tret met de gezoncltreíC stond. Moeder Smit ontving haar trouwens wel eens meer, clie visites troorclen. zqtn
beetJe biJ de Í{ang van zaken. Het werk van de tuinbaas werd
altiJd onderverdeelds Smit zelf zorgde voor rde bloeJneq en de
kassen. Maar er viel nog zoveel Íneer te beheren, biJvoorbeeld tn
moeatuin en boomgaard. Op het paleis stelde men priJs op vêrse

groênten en fruit .
De kinderen Smit bezochten in Bao.rn de SchooJ. met den BlJbel van
mêeater Onvlee; dat betekende trreemaal- drie kríartler lopen van
en naar l.uis.. De schooJ- ging om half wier uit en.Ln de wLnter
moctrten kinderen die weraf woonden, bijwoorbeeld in EemdLJk of
Soêst, êen tra1f rrlr v-roegêr veg, zodat. zij niet. in donker troefden
te Bjouwen. In mei wêrd er in die dagen in ons, dorp met enLge
opwindí.ng uitgekeken naar de komst wan de koninkliJke trein,
a'aarín vorstin en hoftroudl.ng arrivêerden. Baarn leefdê op, al
was êr nooit sprake van grote drukte of sprankêLende festlJnen
aan het hof. E6n keer in het seizoen organiseerde de bewoonster
van rtllet huis ín het groentr .een tuinfeest. Dan stroomden de
notabelen van treinde en verre toe in kostbare equipages.
Met goed weer stapten sommige genodigden ÏÍe1êe s buíten de hekken
uLt en dan zagen de toeschouwers hee]. wat fraaie toiletten en
lroeden. Hoeden van juffrouw Roos? Ineens zitten we midden in
Baarn. De modiste in de NieuyÍstraat was beroemdi in haar êtalages
prijkten kostbare troofddeksels met weren en pluimen, met strl-kken
en bloemen. .fj.c].ter de wJ-rrke1, waar men kon passeÍ! voor een grote
spj.eg:el en rraar het a1tijd een beetje naar petroleum rook, kwamen
ui.t een diepe kast nog veel tneer pronkstukken tevoorechiJn.
nDn kJ.jk norr eenstr, zegl rte\rouï Van Kouterik ve?ontwaardlg:d,
rrgeen mens draagt er meer een Ïroedr. Ja, kijk nou eeng
Baarn is we]. veranderd in de laatste vijftig jaar. rt Was er
allemaal zo stl-1 , zo rustig, zo deftig ! Het verschil in standen
was biJna voelbaar: wie 1Ld lras van de herensociëteit zou Jê
maar hoogst zelden een pllsJê zl.ên drirrken in de BLêrhal bij het
station; de tenniscJ-ub hacl een zeêr strenge ballotage-commLssie,
waarbiJ het niet zozeer ging om spelkwa.liteiten dan om status
en wj.e al6 villabewoonster zelf eêns booclsctrappen deed, werd
dagênlang beroddeld door andere rrdamesrr. Je troefde lmmers geen
boodschappen te doen? Slager en kruicienier kwamen horên ên
brengen i vergat je een ha]-f onsje rookwlees, dan nam je de telefoon têr hand en de bestelling rderd alsnog in snel tempo bezorgd.
Bakker, mêlk- en groenteboer kwamen dage].ijks. langs; stond je
met tas of koffertjê aan l.et station, dan bracht kruier Groenhuiz€n tret wractrtje achter op zi.jn fiets woor een krrartJe thuls.
Had je geen zin om te ].open - de afstanden in Baartl waren soms
groot - dan fruurde Je êen koetsJe aan tret station.
De herlnnêringen wan vele dorpelÍngen bestrijken over het algemeen de jaren van voor de Eerste l,/erel-doorl-og tot dê clood van
Koningin Dmma. Toen kwam hêt palê1s er êrrkele jarên ï'at verlatên bij te lig6en en werd Soestclijk min of meer vergeten.
Er klorrk geen ritmlsch hoefgetrappel - teken, dat de Koningin
Moeder een rLt door het dorp maakte - meer j-n de Ianêrr. De rode
lopêr lag I s zondags niet meer uit bij de kerk op dê BrLnk, zodat
de gêmeente kon zien dat er konÍnklijk bezoek op komst was.
Domlnee Àdriani wertelde hierwan, toegeeflljk gllmlachend. A1s
de rrKonl.nkLl-jke Banl.rr in stijl was begroet, darr frelde de aigrette
op dê capotehoed van de l.oge bezoekster al spoedlg gevaarlijk
voorover: Majesteit slJ-ep zachtJes in! Ivlaar altj.jd wêrden êr in
de col].ectezakjes gouden tientjes gewonden.

-&Ébezit van.de wereldvermaarde dafrlianiet
langer neer op konink1ijke belangkenner Hornsveld, kon
steLl-ing en bezoek rekenen; er kwar:r een êinci aan vêrschillende
seizoensbaant j e s binnen de paleismuren. De lampenpoetser was
a]-lang afgedankt, maar c1e klokkenopwinder tra'd jaar in jaat uit
zijn rverk elke dag of week gedaan. In hêt paleis r\rerd pas in
1929 elektrisch licht aange1egd ter gel-egenheíd van het feit
jaar gelêderr in ons 1anC kvtam.
dat Koningj-n Emma wijftig
De vrouwen van Nederland boden haar dit forrkelende gêscfrenk aani
ook verd er nog een groot tapj.jt in de eetzaal cadeau gegeven.
De Koníngin Moeder dankte het uitvoerend comité met een telegram!
rrHedenmiddag op Soestdijk terugkerencl vond ik mijn eetzaal- door
de liefde van de Neder1andse vrouwen op eên meest smaakvolle en
op prachtj-ge wijze geheeJ- vernieuwd en hedenavond reeds schonk
nij het elektrisch licht een heerlijk genot en vooruitzicht van
zeêr veel gerief.li jkheid. rl
sommige Baarnaars treuzel-den ook lang voordat zij elektricitej-t
in hun l.uLs aanbrachten. Dokter Àstro vas 6én van de laatste
artsen die nog gebruik maakte van gaslicht in zijn spreekkamer,
tot ontste.].tenís van rrbuiterrafserr bezoekerse vaak hotel- of
pensiongasten, die zijn hulp inriepen. Die zomergasten hadden
overigens een ruime kêus in meclisctre bi j stand. Daa was de bijna
legendarisctre dokter Voorthuizen in ziJn keurig opgepoetste
koetsje, dj-e meer zag ín een gezellig gesprek en eerr kopje koffie
of thee clan in medische werrken. À1s je llêm aCvies vroeg omtrent
een Prl.esznitzve?band of een gorgeldrank, dan zei trij steevast!
rrJa, dat zourk maar doentr. Ook clokter Thonas, naast zijn praktiik
wethouder van de Gemeente Baaa'ne 1iet zich rondrijden in een
coupértje. Dokter Mrrysken verkoos eên soort autoped, gelntroduceerd door een schoonzoon. De andere artsen, Heybroek ert Vriezendorp, hielden het bij de fiets. De clierenarts Daams reed op een
soort driewieJ.er met motor, die veel lawaai maakte, maar waarmeê
hij zíjn afgêlegen boerenkLantjes betrêkke]-ijk snel kon bereiken.
Zijn vrouaÍ vergezelde hem h'e]-eens op zijn tochten.
Bladerend in de Gids voor Baarn ].l,ít 1924 valt het op dat eI' weel
aandacht is besteed aan propaganda voor ons dórp. Er is een
hoofdstuk gewJ-jd aan o.m. ontspanningen, ereclienst en onderwijs.
Er staan wel negentien onderwij s inste 1l- ingen genoemd. Je weet
ze LaÍLg niet al"lemaal- meer; wel komen êr namen bovên van schooLhoofden3 cle orrvergetelijke Maris die zo vrce' stierf; de baas
van de Schinke1schoo]- , die zijn naam ongewild. neegaf aan de
Prinses JuJ.ianasctrool , meester Onvlee van de BijbeJ-school en
natuurlijk meester PJ-uim! De naai- en breisctrool aan cle Torenlaan
rrordt ook voluit genoemd. Oorspronkelijk rrzo maarrr een naaischool
aÍkomstig uit de tijd van Koning Wi11em Iï, kreeg tret instituut
óp aandringen van Koningin Erma het predikaat Vakschool.
rrEen vrouw moet al.tijcl iets om handen hebben, al- ís het naar
naaldwerkrr, schijnt één van h.aar uitspraken te zijn geweest.
De l(oningin haatte rrrouwen die níets uitvoerden.
Bladerend in het oude ansichtenboekje stapelen dê heriÍrneringen
zictr op. De jubileumbank die door de Baarnse bevoLkl-Í.^g íí 1923
aan Koningi.rr ïl-lhel-ml-na wercl aangeboden en die naar rre hopen
op de verni-eur,rde Brink een e?eplaats zal krijgen, werd bij de
onthuLling cloor de he].e konj-nklijke falrlil-ie bewonderd.
Konín€:in Enma vond fret een zware opgave voor cle jcnge burgemeester, die pas twee dagen j-n funktie was, ên schi-jnt bezorgd
geze€d te ïrebbeng ltMeneer Van Reenen, hadden ze uw benoem5-ng
niêt een beetje eerder kunnên laten ingaanrr.
De kwekerij Bur:bankía, trots
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zien gaslantaarns gepl,aatst tussen êen zeê van bomen en ineens fietst daar in je werbeel.ding Van der Kamp voorbiJ al.s
lantaarnopstekêr, de langê toorts over zijn schoudêr.
De eerste teLe foonc entrale staat nog altijcl op de Demnessenrreg;
het rode huisjê althans. Het verhaa1 wan telefoniste Bongers,
dle nogal- klein van stuk was, is nog bij ta1 van ouderen bekend.
Àls het h'at 1ang duurde woor de teJ.efoniste zich me1c1de, dan
kl- onk a1 gauw de vï'aag! Bongersje, kon je zo gaurr niet op je
krrrk k1immen? De dames verdienden overigens een gulden per dag
voor rrr-rn arerkzaamïreden. t s Naehts becliende een man c1e centfale.
Niet wer van het tel-efoonhu.is je stoncl De Pauw, een gelegenheid
die wooral bij Bunschoters en dagjesmensen j_n trek was.
Kompleet met speeltuin en restaurant was het een pLek uaar clruk
gefêest werd. Natrmrl-ijk had je VeLaars ook, op de Brinki later
zou het Hotel- Centraal- gaan heten; dê Proríenade, het oerdeftige
Badïrotel en het gerenonmeêrde Zei1er tegenower het station.
fn de heerLJ.jke taartJeswinkel van De Ruyter in de BriÍtkstraat
mochten we in de serrre bij uitzondering wel eens êen roornlxoorn
of -soês snoepen. Trouwens, Hj-lbrarrds mocht er ook zijn met zíjn
trtearoom[. Tja, trerinneringen ziJn er genoeg. Jè bladert verder
met weemoed naar een afbeeldl-ng van het tolbuisJe aan
. en kijkt
.de Demweg, naar de oude badinriehting, clie met de storm wan 1)16
werd weggeslagen rraar waarvoor een fraai nieuw zwembad, geschoÍrken
door
Janssen, in de pLaats kwam eu waar badmeêster De Jong
je de^ugust
zwenrkuns t bl-jbracht: Eén, twee, st6ót uit.
Het pLaatje wan de Amaliakleutersclrool- wekt weer andere herinneringenr je eieen moederwerd daar al- naar toe gebracht.
Juffrouw Huysman had het grut goed onder appèl .
Ueer naderen ra'i j konink]-i-jk terreLn: boêrderij De Dul"t was in
het bêgin van dê eeuw êen pleisterpl-aats voor wandelaars en
rulters. Je dronk er j-jskoude karneme]"k met suiker en kon genieten
van eên broodje met bowenstebeste eigen boerenkaas. Tegenover
De Dult torent nog altijd de Naald, goed zi.chtbaar van het pal.eís
uit. Chrj"stoffeL PullmanÍ1. I s sobere monument van hout, versierd
met een cloodstroofd, werd in de dertiger jaren wervangen door een
bronzen standbeeLd. Oude Baarnaars treuren nog altijd om clie
zva3'te driehoek op de hoek van de brug over dê P?aamgracht en
winden rrdat koperen soldaatjel maar niks.
De Pekingkom, de grotjes, de klaphekjes, tret bord rrVoorzichtig,
let op de treinenrt, de omroeper Van Klingeren, de ijscoman met
zijn karretje op de Brinh, de bodedienst van FakkeJ.dij, de
'Idielerbaan, de uitkijktoren in }.et bosje van ïzendl.jk, de Van
Heemstralaan met z I n dubbelê ri j beuken, de Zes lrloni.rrgen vtakbij
Groêneveld, de Beek achter het kastêeL waar je kon schaatsenrijdên, de paardetrarn naaT Soest.... al-les en iêdêrêen 1s verdweneÍr. rtHet was een mooiê tijdtr, zeg,g,eí zj-j die het allemaal
beleefden. rrHet was wel- een heeJ" andere tj.jdrt, zeggen jongererr
ltat weífelend. Tempora mutantur.... de tijden vêranderen en daar
ftêbben wij ons bl-j neêr te leggen.
We
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KONTNGIN EMMA'S

TIJD . II

ïn de Jaren 1879 - 1934, de 55 Nêderlandse jaren van H.M.
Konin6in Emma, heeft Baa?n een ongekend grote g!'oei en bloeí
doorgêmaakt. De aanleg van de spooriljn .Amsterdam-Amersfoort
heet oorzaak te zijn van die sneLle groei. Baarn werd lmmerg
veel gemakkelíjker berej-kbaar voor dê Íijke /lmsterdammerB I
Toch vraag je je af vanwaar die voorkeur wan de Amsterdanmers
Julst voor Baarn. Dr 1-iggen meer p1aatsen net fraai natuurschoon aan de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en ... dt.chte?blJ
dan Baarn. lías het omdat enkele zee'. gefortuÍreerden Lret in
vorige eeuf,en a]. hadden uitwerkoren voor trun lusthoven? Denk
biJv. aan Soesi;diJk, de Errlt, Gl.oeneveld, Rusthoek, Sclroonoord,
Pekí.ng en Canton en in de 'fuurgchê bossen Pijnenbrrg, Drakensteln en De Hooge Vuursclre. Uas Baarn daardoor we1licltt een
etatussymbool gelrorden? Het 1lJkt er we1 wat op. "
Jê kuÍtt je natuurlijk ook afvragên in Ïroeverre in dê Jaren
nêgentlg en later Koningin Emma zêlf de aantrekkingskracht van
Baarn hêêft vergroot. Dê jaarlijkse verhuizing in de zomermêanden van rrtret Hofrr van ltoningin Emna van Den Haag naar SoestdJ.Jk noêt toctr bepaald geen tê verwaarlozen facto? zíJn gewèest.
fn elk geval , Koningin Dmma leerde Baarn kenrien als eên rustíg
dorpJe rond de Brink met 1n de lloofclstraat het Genreentehuis,
een scttool- ên postkantoor. Eên dorp r.ret nog een ooster- ên
een westerhei in de ware zl-n des woords. Er graasdên nog
schapên op de oostêrtrei. Schapen zoals ze wereeuwl-gd ïerden
door de Baarrrse schi1der Rl-char' Helntert wan de F1l.er, dÍe ze]-f
aan dê Schapendrift (nu Kerkstraat) ÍÍoond.e. Hêide en sctrapen
begonnên in die jaren echter al zoetjes aan p]-aats te maken
voor arbeLdersïruis jes. Een Baarn ook r:f,e t een rrog nlet bebourd
en nauireLiJks bebost '$ilheJ-minapark, waar men zeJ.fs tvee uitzJ.ctrtpunten had, trêt Denrne s serbe!'gj e en Dê Zeven Gezictrten.
Een nog 1ang níet volgebouwde Lacns'Craat met nauwelijks of
geen wínke]-s, maar tuínt.iês vooï' de viLl-aIs en natuurliJk bomen.
Fraaie nieu.t''e villar s rdaren er al rre]. in de jaren tachtlg,
vooral tussen het cèntrun en irêt station. Langs Statlonsweg,
Oude Ut?echtserdeg, Pri-ns Hêndriklaarl en KoningsÍÍeg, maar ook
aan de Eemnesserweg. Sn op enkê1e grote vi.llar s aan dê Lt. G€n.
Van Heutszlaan nê was êr nog nêuvreliJks sprake van bewoníng

in het Prins Hendrikpark " Van Paleis Soestdijk komend via de
OranJêboom met traar gerij Íiroet líoningin Emrira dit park in de
loop der jaren trebbeí zíêt7. groeien. Om maar iets .te noemeri,
het 1ndrukwekkende sanatorium (Iater BadhoteJ.) verrêeÉt daa?
rond 1885. En in de jaren negentig moest zij b1j de OranJeboomt
de entrée van Baarn, de vi].l-a De Roogterhoeck hebben zl.en
bourren. Dn a1s zij de Van Heutszlaatr was a.fgereden zaL ztl
ongetÍijfe]-d het (utrechtse) statLonsgebouw in aanbouw hebben
gezte'r. Den stationsgebouw met ook een korrinkl i j ke ïachtkaoe3t
dJ.e z1j zeker' zoto gebruiken als zLj naar Den Haag terugging
aan het einde van vele volgênde zomers.
Reed zíj 1angs de Naald ower de Torenl-aan naar Baarn, dan \das
e? over rt spocr linhs en rechts nog bose treide en mogêliJk
wêt akkerland. Op de Ooster?reí, aan haar rectrterfrand, werd ook
gebouud, maar dan arbeidershuisjes, evenals dat op de WeeterheL ( tussen Eemnesserweg en Zandvoortweg) het geval arae.
Om op hêt WilheLminapark terug te komen, de uitziclrtpunten
verdwenen om in de .i-oop der Jaren plaats te maken voor grote
vl11ar s en bomen, steêds groter wordende bossen, díe op zi.ch
al uitz ichtbenemend zijn"
Gedurende een aaÍrtaI jaren was cr nog een trêusê wLelerbaan,
tíaar ze1fa Jaap Eden lcr,rarr r1.jden. Per s].ot .ran rekening moest
er ook vertler voor de zomergasten zijn.
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- J7EmEa in 1899 aan de Torenlaan grond af aan
Zelf stond Konl.ngln
de Stl.chting rrVereenigl'ng tot Ziekenverzorgingtr om ef êen
ziêkerrtruis te bourren. Ongetwijfeld treeft zij de bouw wan Baarnrs
eerste ziekenbu1s met weel be1angste].ling gcvo]-gd.
Nieurte kerken en achoJ-en werden gebouwd. Sctrolen zowel voor de
rÍJke als de ar!.e bewoners, want versctril moest er zJ-Jn, toendertLjd. Zo opende juist 1OO jaar geleclen de Oostêrschool haar
deurên voor ttet steeds groeLende aantal- arbeiderskinderên.
Voor de kinderen van dê el-1te kwam er later de Nieuwe Baarnsctre
School en Ln 1919 het BaarnÊctre Lyceum.
Ovori6ens Íras er al lang voordien woor de ê1Lte (sinds 1836)
een Franse jongenskostschool rrDe oorsprongr en van 1864 tot. 1923
ook de deftige J ongedamesko s t sctrool Erica/Midderrbosch, €ielêBen
op, de p].ek waar nu De Ruyterrs muisjes het licht aanscltouwen
resp. gestampt worden.
Daaf, sonrnige grotê wiltabezittêrs zeer uitgeetrekte gronden
hadden (met name Schoonoord., Peking, Canton, goLland en Java)
werden de beschíkbare bouwgrondên schaa?aêr en sctraarser. Het
gevol€l was dat grotere en kleinere villars op naar verlroudin6
te kleLne kave1s geboul'd uêfden. We kunnen dat nog he€l go€d
zien in bijv. d€ Mollerusstraat. Eenze1fde verscfriJnsel hebben
r.e. trouwens .de laatstê jaren opnieu.If kunnen korrstateren al's
êrgens een willa werd afgebroken en op zich fraaie nieurrbouwl.ul.zen tê dicht opeen gedrongen op de beschikbare grond verrezen.
Tn 1903 kwamen er ectrter nieuwe líogelj.jkheden na de dood van
Freule. Faas Elías. Het grote park van Schoonoord werd v€rkaveLd.
Klelnere villar a zouden er gebouwd worden. Na de bééL rijkên
toonden imer6 ook de mensen met een iets minder we].gevulde
beur6 belangstelll.ng. Ook werd er gebouwd j.n cle Nassau].aan,
Sopftia].aan en aan de Mo]-enweg. Wat later, vooral- na de eerste
wereldoorlog, wêrd aan de owerzljde van de Arasterdamsestraatweg
gebouwd. Vervolgens werd de Ferd. HuyckLaan, waar tegenover dê
Ifesterschool nog korenvelden lagen, net dubbele middênstandswonJ.ngen bebouwd. Inmiddêls r'ÍaÊ ook rrhet rods dorprr verrezen.
En alom was êr sprake wan werdLchting. Steeds meer kleinere
villars en huizen werden tussen de grote gebouwd. Intrrssen
uefden de zomervl.llar s ook meer en meer pettlanent berroond.
Zo zag Koningin Emma Baarn van Jaar tot Jaar weranderen (zJ.e
gchematisch overzicht bebouwing 1873, 1885, 19O5 en 19321 .
Veelal weranderen in de goede zin. Er was immêfs groei en bloei.
En de korrst der rijken betekende voor de armen in eJ.k geval iêts
mínder armoede. Tocl. vêrdweên ook veel moois. Derrken we biJv.
aan Koningl.n Enura I s laatste levensjaren. Jaren, waarin hêt
Pekingbos en de Pekingkom verdwenen on plaats te maken voor
vrJ.j staandê of dubbele wiJ.l.at s voor de gegoede middenstand.
OngetlÍij fel.d was en l-s het er prêttig in tret Peking"park, maêr
toch ... Gelukkig maar dat geen pro Jektontrdikkelaar nu nog êen
been aan de grond krijgt a]-s hij wil bouwen l.n het nog resterende stuk Pekingtuln. In Laanstraat, Brlnkstraat en Nleurrstraat
vêrdwenen gel.eidelljk aan de bomen en vele voortuinen om plaats
te maken woor winkels. En boêwel de Brink bleef, heêft l.et cêntrun van ons dorp zich tijdens de periode van H.M. Koningin Ernma
min of Iueer van ooat naar west verplaatst. Een nieuw Gemeentêttuis
en een nierrw postkantoo! verden ten westen van de Brink gebouwd
l.n de richting van Nieuï Baarn, rfaarvan rnen toendertijd sprak.
En wat nu nog Hoofdstraat heet i.s in wezen aJ. 1ang geen @qgstraat meer. In feite beschouríen we al velê Jaren de Laanstraat,
ten 'ríestên wan de Brink, ale de voorrraamstê Êtraat van ons dorp.
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In Koningln Emrlars laatstê Jaren wiel ook Ce crisistiJd.
UÍteraard zal- hêt menig víllabewoner in die jaren minder voor
de wind gegaan zijn met al.s gevolg ook personeelsinkrl-mping.
Op het eerste gezicl.t moet dat, zeker in de eerste jaren van
de crísisperiode, nauwelijks merkbaa! ziJn geweest. Dê villars
en tuinen blewen er even verzordd uitzien. Baarn bLoeide nog
steeds. Men ging nog uít (in a.vondtoilet) naar hêt enke]"e jaren
tevoren vêrrezên Musis Sacrum.
Zêkêr tot aan cle oorlogsjaren maakte Baarr nog een verzorgde ên
deftige rr indruk.
Er raren nog ofanJerieën, kassen aet al-1er1ei uitheemse gewasaen.
Het ]-eek alsof de villabevroners onderl-j.ng gewedijwerd hadden wie
dê fraaistê en meest blJzondere planten en heestêrs had.
Fraai geschoren l..agen, goêd verzorgde gazons eÍl kleurige bloempêrken mêt als achtergfond de mooiste coniferen en heesters.
Baarn was een lust voor het oogl En niet alleen de villatuinen,
maar ook de fraaie lanen en de - ja heus t - keurig getrarkte
'rdandeLpaden voor de voetgangers. Kunnen we ons dat nu nog voorrr

s

te]-l en?

G.H. Grootendorst-Doornekamp.
Gegevens ontJ.eend aan!

- Diwerse arc?riefstukkên Oudheidkamer
- Baarn, sctrets van dê ontwikkeling van êen vLlladorp -

G.Á. Hoekweld.
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EMMA, IIOOGE. MEDESTRïJDSÍÈR TEGEN DE TUBERCULOSE

Het l-s een mooie zomerdag, dle 9de juli 1928r a1s Koni-n6l-n Emma
naar Àpeldoorn komt om daar Ïret tuberculo s e - sanatorilxn Berg en
Bosch te bezoeken. Precies om 1t uut' komt zij aangereden in haar
met dq cfiauffraaie hoàe zwarte auto 'als een omgebguLrd rijtuigr
feur vóàrop j-n de open lucht, als op de bok van een koets.
De opfíjlaan van hêt sanatorLumterrein ís versierd met vlaggen
en erepoorten en door luidsprekers weergalmt het ïIilhelmus.
Dan stopt de auto woor dei onispanningszaal en de Kon{ngln Moeder
stapt ult, gevolgd door de fLree personen van haar gevolg:
Freule Tuyl van Serooskerken, trófdame, en Baron Van Heemstrat
kamerheer. Koningin Dmma wordt begroet door de geneesheerdirekteur, Dr. W. Bronktrorst, alsmede door J. Serrarens, de
voorzitter van dê vereniging Herhronnen Lêvenskracht, die dit
sanatorium beheert voor het R.K. I4lerkliedenverbond.
Bij de ingang van de feestzaal bl-edt de lO-jarige Riet Bronkhorst
de Koningin Moeder 'bloemen aan en al.s Hare lvlaJesteit ís binnengetreden zingt een koo? van patiëntjes een welkomstlied.
Koningin Emria spreekt een woord van dank en dan begint de rondgang over ïret sanatoriumterre iri, waar 34O patiënten worden verpleegd.
Koningln Emma, bijna 70 jaar, treeft dan aL tiêntallen jaren
grote belangstelllng getoond woor de tuberculo sebe s triJding ln
Nederland. Een oudere zuster van haarwas aan dl-e zlelcte gestorven en dat tragisch gebeurên had diepe indruk op haar gemaakt.
Zo }J.ad zíj zíc}: voorgenomen aan de strijd têgen deze gewreesde
vo.lkszl-ekte deel te nenien. Omstreeks de ' eeuwwlsseling had zÍJ
haax buitengoed Oranje Nassau Oord in Renkum ter beschikk1ng gêsteLd om te rn'orden werbouwd en uitgebr.eid als wolkssanatorium
en I,n oktober 1901 kon dit hers tel"J,ingsoord worden geopend.
genomen. Door
Daarmee h.ad Dmma een hoogst belangrijk initiatief
traar royaal gebaar en voortdurendê aktieve belangsteJ.].ing opende
zl.j dê weg voor de sanatoriumverpleging van tuberculo seL ij ders
in Nederland. Die belangstelling werd ondêrstreept door haar benoeming van h.aar kamerheer Jhr. S.M.S. de Ranltz tot woorzl-tter
van het nl-euwe sanatorium Oranje Nassau Oord. En toen tweê jaar
later, ín 1903, in Utrecht tret Centraal Comíté tot bestrlJding
der ï'uberculo se werd opgerl-cht, was Konl-ngin Emma be s ctre rmvrouwe .
Dle funktiê wl.st zl-j l-nhoud te gêven door zich grondig te laten
informeren over de medische en verpleegkundige ontwlkkelingen en
door nieuwe inltl-atleven aan te moedlgen. Zo gaf zij op 7 septeEber 19O6 een garden party op palel.s Soestdijk woor de deelnemers
aan de eêrstê Lnternatiortalê tuberculo se - conferentie die l-n
Nederland werd gehouden.
Den belangrljk moment 1n Emmars interesse voor de tuberculosebestríjding in Nederland was de l"ancêring wan de Emmabloemcollecte. Zlj verklaarde zich berel-d haar naanl te geven aan een
jaarl"J-jkse inzameling ten bate van de tuberculo sebe s trij ding.
Overal in l..et l"and weï'den door col-I"ectanten en co].l-ectrices
celluloid bloempjes verkocht, een mádeliefje net witte blaadjes
en een oranje hartje. De eerste col,J.ecte ïras op 30 april 1910,
de eerste ve?Jaardag van Prinses Julianar. Ernmars klelndochter.
In de eerste jaren bracht die collectê iedere keer ruim Í 5O"OOOr-op en op het einde van de jaren twj-ntia aL bijna drl-e keer zoveel.
Dn zo keren l're dan terug tot die warrne stralende dag l-n 1928 aLs
Emrna in Berg en Bosch is. ZiJ vreet dat dit sanatorium l-n 1920 is
opgericht door de kat}..oli-eke arbeidersbeweging en dat toen de
J2-jarlge huisarts uit l{annenhuizen, Willen Bronkhorst, als
eerste geneesheer-direkteur werd aangesteld.

-ry-'Bo
IIet l-s de nu 4o-;arige dokter Bronkhorst, die de haast JO-jarige
Konlngin Moeder naar de open lighal]-en brengt, waar zl_j +oor
ieder van de patiënten een hartelijk woord en een geschenkje
heeft. Zo komt Emna ook in de openluch.t -bo schschool van het
sanatoríum, rdaa! zij een 1es meemaakt en wat met de kinderen
praat. Bijzondere belangstelllng toont ze dan voor de werkplaatsen van de zogenaamde nazorgafdeJ-ing, wae.r de herstellerrd.e
patJ-ënten weer geleidelijk
worden voorbereid tot terugkeer naar
ïrun werk in de maatschappij. In de boekbindêrij ïrordt traar eerr
mooi ingebonden boekwerk aangeboden.
Zo wandelt de Koningin Moeder, overal vragen stellend en iedereen
vriênde1ijk groetend, gedurende bijna twee uur over het sanatoriumterrein en als zij dan ten slotte afscheid heeft genomen,
blijft
zlj, vanuit Ïret open raam van fraar auto, wul-ven naar de
ambul-ante patLënten en de personeelsleden die aan Íreerszijdên
van de oprijl-aan l-Laar enthousiast nazvaaien.

!::

Seece -Y9g:: !:1jg:
Dít bezoek aan tlet ApeJ.doornse sanatorium Berg en Bosctr, dat in
1933 n.aa1. Bilthoven zou vertruizen, is typerend voor Emma I s
beïÍogenïrel-d met het Lot van de tubercul-o sepat iënt . ItGeen enkel_e
groep van de Nederlandse bevoJ.king heeft grootêr verplichting
tegenover Haar, dan zij die zicfr geschaard trebben in de rijen
der strijders tegen de tuberculoserr, zo schrijft Dr. Bronkhorst
in Juli 1928 en hij vervolgt: rrToen ik voor eenige weken het
grootè voorrecht had de Koni-ngin I'Íoeder rond te leiden door l..et
Sanatorlum Berg en Bosctr, heb ik op de meest treffende \^rijze
kunnen ondervinden dat Haar beJ-angstel"1ing voor het sanatoriumwezerlt. voor de tuberculo sebe s trij ding in het af-gemeen en vooralvoor de patlënten zelven zoo intens'was, dat ik uit volle overtuiging deze Hooge Medestrijdster aan allen ten vo.orbeeld durf
stel.len. Want Haar belangstel]-ing komt gehee]. voort ul-t ee':. zee!
di.ep door1roe].de sympathie voor de tubercul-o sel ij ders . Noolt
bl-ijkt dit beter dan bij haar talrijke bezoeken aan onze Nederlandsche sanatoria waar zíj eerst en voor a1les aan de patiënten
denkt en met een l.iefdevolle harteli-jkheid elken patiënt attenties
bewijst, die zelfs het hart van den meest onverscl.lill{ge vermurwen. En uit dit diepe meevoêlen met h.et l-eed van de tuberculoseliiders l.s Haar actieve be1angste].ling voor den praktischen
O
strijd tegen dezen grooten vijand van ons volksgeLuk voortgekomen. Wej-nigen in Neder].and, zelfs onder de vooraanstaanden
in de tubercuf-o s ebe s trij ding, .zíjn zoo goed op de hoogte van vat
ea' in ons ]-and gedaan wordt op dit gebied a1s Koningin Emma. rl
Ruim drie rlaanden na haar bezoek aan Berg en Bosch is Koningl-n
Enrma op 21 novenber 1)28 aanwezig op het Nationaal ?uberculoseconeres in Den Haag, waar het 25-jarig bestaan wordt herdaeht
van de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding der
?uberculose en waar zl-j Dr. Bronkhorst, a1s feestspreker, een
pleldool- hoort Srouden voor de uitbrei.dj-ng en de krdal"l-teítsverbetering van het c onsul t at í ebureauwe rk.
9g!Yssc: !-9P- gee : ! g1ib
En opnieuw zíert we Emma op 6 septerrber 'l)J2, nu in de Ridderzaal.
in Dên Haag, bij de opening van een Internationaal. Tuberculosecongres, in tret bijzj-Jn van de premier, tevens minister van
binnenlands e zaken, Jhr. Ruys c1e Beêrênb?ouck. Ook nu ontvangt
zlj verwolgens de deelnemers op Soestdijk.
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Handschrift van Koningin Emma. Op 3-1-1904 werd

zÍ beschermvrouwe van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging tot bestÍijding der Tubercutose.
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De vergeeÍse poging van de heren v/d Laan
en v/d Vuurst het hofleveranciersbord te verwiideren.
Slager Gelderblom

kiikt belangstellend toe.

d).
-áin maart 1934 dê gel"iefde KonJ-ngin l'íoeder komt te overliJden, scha.lJft de woorzLtter van de Nederl,andscbe Centrale
Vereenigin6 tot BestrJ.jding der T\rberculose, Dr. J.D. Hef,tlng!
nDe Vereenigin€i J.s zich ten volle bewust welk een groot verlles
$ordt geleden dooi dit versèheiden, een ver1ies dat door allen
dJ"ep noet rdorden gevoeld. Voor deze Vereenigíng beteekent dit
droêvê sterven nlet alLeen tret verlies van traar Ïroogvereerde
Beschernvrouwê, maar ook het vêrlies van eên onnavoLgbaar voorbeeld, waar tret goLd de bestrÍjding der tubêrculose. Den voorbeeld niet a].leên in woord, Draar ook in de daad en nlet slêchte
voor een korten t1Jd, maar gedurende de geheele reeks vanl meer
dan dertig jaren dat deze vereenlging: werkzaam ia. Opgerlcht in
ItOl, onder Haar bezie].ende mede'rerkin6, mocht de Nederlandsche
Centrale Vereenlgíng bij voortduring zich verheugen in Haar
warme belangstelling, aangevuurd wo?den in haar $erk door Haar
krachtlg, volhardend voorbeeld. rl
Inderdaad 1s de T.B.C.-bestrlJding Koningin Emma buiteng€woon
ter harte gegaarr.
AJ.s dan
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In 1908 schrlJft zij in l.et rrGulden boek woor de tuberculêuze
kLnderenrr :
rrln den stríJd tegen de tuberculose kunnen en !Eg.!g rÍiJ allen
tezamen gaan. De bestrijding dezeÍ vreêsJ.ijke ziekte biJ kinderen juich ik van harte toe. Gods zegen ruste op dit Íerkl Emma.rl
Dat in onze tiJd de tuberculose aLs Nederlandse volkszJ-ekte
Praktisch verdwenen l-s, is trêde te danken aan de aktivltèitên
van Konl-ngin Emma l.n de êerste drl-e deceÍrÍria wan deze eeurf,.
H. Bronkhorst.
Geraadpleegde literatuur !
- Korte geschtedenls van de tuberculo sebe s triJ ding in Nederland.
19OO - 1960 door.Dr. F.N. Sickenga, Dgn Haag.r. 1980.
-. Zonnebloernen. Maanschrift voor bestri.jding dêr tuberculose.. en
tot beworderlng der voLksgezoÍrdbeid. 6e j aargang, .1928.
van de weekb].aden De stad Ámstgrdamt
- Koningin Earma. Rour.tnumner
Groot-Rotterdam, t s-Gravenhage in beêLd, Ons Land, Panorama,
Ons Zuiden en Ons ZeeLaí, 23 a.aart 1934.
- Leven ên r'erken wan Wl-LLem BronkïIorst ( 1888 - 1960). Grond. legger van de tuberculosebestr{j ding en eerste Hooglefaêr
J,n de longziekten in Nederland. Door Dr. IÍ.M. Beumerr Lochem
1972.
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NIEUITID A.A.NWïNST VOOR DE OIID}IEÏDKAMER

Oniangs is onze Oudheldknme? in hêt bezit gekomen van tret hofleveranciersbord, dat tot voor kort de 6evê1 van slage?ij
GêLderblom in de Laanstraat sl-erde.
DLt zeer zware gl-etiJzeren bord vàn J 5Ox5O cm is fraai bescttil-derd en vêrsierd. De wapens van l{aldeck en OranJe-Nassau
koEen erop voor, zodat het uitstekend van pas komt op de a.s.
Ernma- tento ons t e LL ing.
De heer Gelderblom kreeg enige tijd geleden warr. de Gemeente
Baarn fret berictrt, dat het bord van zijÍr Bevel verwijderd moest
worden. Onmlddellijk dacht hij aan de Oudheldkamer, een uitstekend idee dat meer navoLging vèrdient.
Het verwiJderen vaÍr het bord lrad ectrter nog wel- enige voeten
in de aarde. AanvankeliJk werd door tweê van onze leden met
behulp van ladders get?acht het bord te lichten, maar toen dit
nl.et lukte, werd de brandweer ingèscbakêld.
Ons lid Leen Bakker en tevens bekend brand$reerman treeft vervoLgens dit karwei met behulp van een graafmachine geklaard.
Wíj danken allê l.elpers voor bun medewerking en in het bijzonder
de heer ceJ.dêrbJ-om zeLf, zorrder wiens biJzondere €iift de Oudheidkamer werstoken zou zijn geblewen wan dit fraaie voorÍíerp

uLt Baa.r'ns vêrleden.
.
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UI?NODÏGING AAN ALLD LEDEN !
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Dinsdag 11 december a. s. viêrt

de HistorLschê I(rin6 Baerne baarP
tienjarig Jubileum. Een bij zondere gebeurtenis, die we natuurliJk
op historische wij ze gaan vieren.

aanwezia te zLin.

,rllterlei fotots van taLloze aktivLteilen van de ].aatste 1O jaar
zu1l-en we kunnen bekiJken, waardoor automatisch diverse herLnneringen zuJ-J.en worden opgehaald. Heeft u zelf nog fotors,
dan hopen we dat u deze op 1l december zult meenerrên.
Tewens zullen op deze avond de drie prij srrínnaars bekend gemaakt
ïorden van onze historLsctre fotowedstrijd (zie aankondiglng in
de Baarnsche Courant

).

zal trouwens getrêel ín het teken
staan van dit jubile1xn. Heeft u soms bijdraBen, dan weet u ons

Ons vol,gênde nummer van Baerne

redaktle-adres wel te vl-nden.
BiJ woorbaal onze dernk en tot spoedig zíens op 11 december!
o-o-o-o
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DÈ GEScHIEDENIS vAN HET BREIDN ÏN NEDERLAND -
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ONDERZOEK

De gesctriedenis van het breien j-n dê Nederlanden is veelomvattend.
Niet alleen waren er in het verleden meeste?bryders die zeLfs
in gildewerband r.rerkten, maar ook k1eine meísjes die met klamme
handjes het insteken, omslaan, doorhalen en af laten gll.jden
trachtten te betreersen.
Over die meisjes gaat mijn onderzoek van lraaruit ik in 1985
eên boek hoop tê maken. Uit vorige onderzoêken zLjn de boeken
rrVisserstruien van Nederf-andrr en rrDe tecbniek van tret Kantbreienrr voortgekoment
Het blijkt
echter dat over dê brei- en naaj"scttolen bitter weinÍ8
materl-aaL bewaard gebleven ls. De werkstukjes waar de meisjes
urenlang op gezwoegd hebben zl-jn vee1al verCwenen. Ook de boeken
en sctrriftên van de lesgeefsters zijn haast nl.et te vinden.
Daarom mijn verzoek aan u:
IÍeet rr annecdotes of wetenswaatdigheden of bent u zelf op zorn
schooJ. geweest?

Bent u in het bezl-t van werkstukJês en/of boekjes?
ïnteressant wl-nd 1k ïret om te weten hoe het breien in het maatschappelijk leven gekwali-ficeerd verd. trÍerd brei- en naaigegeven aan meisjes uit de arbeidersstand
onderarij s uitsluitend
of ook uit de mlddenstand? Was er in een eventuele kwall-fLcatie
verschl.l van plaats tot pl-aats? Was het doel van het onderl'li s
het opleJ-den tot vakvrouw? Waren de lesgeefsters vakvrouwen of
sociaal voelende amateurs? Hoe beleefden de leerlingen de ]-essen?
Hoe lagen de verhoudingen binnen dê geloofsverschj.llen? Moctrt
bl-jvoorbeeld een katt".oliek meisje naar een protestants breisctrooltje? Of een Joods meisje naar een katholj-ek klasJe?
Moch.t u mij r.'illen helpen met mijn onderzoekr dan zal l-k graag
een afspraak met u maken.

Henriëtte C. wan der Klift-Tellegen
Java].aan 11a
3742 CN BÁÁRN
TeL. 02154 - 21510
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LEZINGEN

Voor het eerst sinds lange tijd organiseert de V.U. Baarn weer
middag1ezingen. ToegangspriJs per lezing f 6r--.
Intekenen op de gehele serie varL 3 Lezj-n,gen à 3f 15r-- is mogeliJk
onder code 4.o4.
COdE 4.O1
EILANDEN
door
Mr
Henrik
Scholtê
met
dlars
Causerie
'
SpecialiteJ-t van de heer Scholte is vooral de Griekse
eilandenwereld, waar zoveel oorspÏ'onkeliJke Áziatisctre
cultu.ur oer-Grl-eks trervormd is tot de grondalagen ven
onze Europêse beschaving. Dat gebeurde in êeuwen dJ.e
al 1ig6en w6ór de Gouden Dêuw van het klassieke littrene:
ApolJ-o en Artemis, de Griekse tr'teeJ.ingr rnrerden op het
el-land DeJ-os geboren, de grote arcfraÏsche dichterg
Homeros (cnfos), Sappïro (r.esbos) en Àrcllilochos (Paros)
karamen van deze arctripel die tevens het schoonste rnaÍmer
ter wereld f-everde voor zovee]- beroemde kuÍtstwerken.
MÀRMEREN ARCHTPEL DDR oRÏEKSD

qo

- *-De heer Scho.1-te is .1i: autèu.? van een tiental boeken
over Grlekenlar.Ld. ïn '1989 versctreen zijn laatstê gids
over ÍDe Gr.iekse ei-i-an.de:rri-. sainên rnet Dr.s " Stelta Lubsen
en aqua?ellen ï€rn il.se Le-/exLand.
In de Speeldoos, donderóagtrriddag 11 oktcber, aanvang

14.30 uur.

Mevrouw lf-se LeveÍlarrd exooseet't haar aquaref.]-ên iÍt de
6ang van de Si)ê:-ldooe, F enbrand tLa.al,- 35, van 28 september
t/m 12 oktober "
JAN

vAI_plJqri-gJj*FÀr.[*}lji9

Lezírrg r:ret. dier t s door ner,':rouw J.M. Zuiderent-Fokkingao
Lezl-Irg over de s ch-i-l- deï'kunÍj': van de -l-ate middêleeuwen.
Dê Vlaamse er. l{r:'r: r.rl -irTe derl aÍrd s e pr'iÍlitie'irên "
In d€ Speeldoos,. dondeiCagÍnj.ddag 1 novêmber, aanvang
14. 30 uur.

code 4.o2

}L9T OII]E II{DIE
code 4. 03
í'ï-o6 " r fai à-EËa dt 1 "r .
Lêzing met
Karin Sc}.aedtl-êr - a1e foiigra.ferenC were]-dreizigs ter
woor ?eIên geon onbei:1,'1,de rxêe!' '" maakte in 1978 een
rondrej.s door' ïr'dc'Lesrê " i{et rras de ver1.ul]-ing van eên
jarenlang gekoestc: d,c :"re:s, v,:rsterkt nog cloor tret felt
dat vel.e van cle a,"iil.;,:e re1-z?!1,: weike 3i. j in haar díacauseriei5n rdeei: te verh;iicn" bo ! drcht in de buurt, tot
vlak er la:tgs. naa:': i:.i:rnie;' dcor Indonesië voerden.
Terug uit Indonesi€ ï'c:iC zj-.i dit land één van l..aar
geweJ-digs ie 'c.:1ewcn:sser.^ :raln ïrê ! re:.s-carrière.
Haar geÍ.l.iusi;Í'€ erCe rc:'.-s t---; s1a6 1,-d e.r:t ons ower de
eilànden: Jasa í.Ínet c. zr.. bezoe.j{ aarr JakaÍta, Buitenzorg, Bandoeng. ïog1 r?-a:: La (inet cle Borobudur) en OostJava (Tretes êï!. \'e!'b,i,:r;:i ep ecn ko ïfr-eplantage ) ; Bali
(het eiJ.ancl rcel: t r- e r'-iir-ri, en.J '.rêmpê1s ) en Sr:natra (met
"
o.a. bczookên aLn P.',;ar:'g!
tsi'k.i t: !ingl (]rcc vroegere
Fort de Cocq), irc i lia:r:.i:l;:-rï.-ltlê ê-F r Mêdan en het Tobameer (mei Pa'f; akclo ri,'e:.r :p het 3il.a.nd Sarnosir).
In Patrie, Nas eeui-a"l:'. 5Or op doi|ci()rCatn1iddag !5 november,
aanvang 14,30 uur.
O-C-O.-O
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Donderdag 18 oktober
2O.OO uur

Dlnsdag 6 november
2O.OO uur

a

Donderdag 29 november
2O.OO

uur

DLnsdag
2O.OO

11 dec

uur

ember

l

Dinsdag 1! januari
1985,20.OO uur

: OffLciêle opening van onze tentoonstel-ling rrKonlngin Emrra en Baarn in
haar tlJcltt in het Koetshuis van KasteeJ'
Groeneveld. De tentoonstel1ing zaL g,eopend zJ.Jn op vrijdag 19, zaterdag 20,
zondag 21, aLs!íede zaterdag 2f en zondag
28 oktober van 11.OO - 17.OO uur.
Uitsluitend na afspraak (scholen e.a.
groepen) is cle tentoonstelting evenêêna
te bezichtigen in de tussenliggende wêek
van 22 t/n 26 oktober.
s Dl-ars wan oud Baarn zullen gedraaid worden
door de heer C. v.d. Steêg in Het Tfefpunt biJ de Nicolaaskerk, te bereiken over
het pad rechts langs de kerk.
s Verguldavondje o.1.v. mêvr. G.W.S. Àstrovan Hassê1t. Daar de blJzondere speculaaskoeken voo?af bêsteLd moetên worden, is
opgave voor 1í november bi-i onze secretaris or E'dG?G;G;;6estiureleden
noodzake].iJk. Aangezien de koeken nogal
prijzig zijn, zien r!'i J ons genoodzaakt
van de deelnemers een bedrag van t 5r-p.p. tê vragen. Ook niet-leden zijn van
harte veLkom. Van hen wordt echter een
bedra8 va/} J: 7,5O gevraagd als bljdragê
in de kosten. Plaatss onze kelderruimte
onder tret Gemeentehuis .
: Viering van ons tienJarlg bestaan in Het
Trefpunt bij de Nicolaaskerk. Daar de
pauzes tl.jdêns onze lezingen-avonden bLjzoÍ].d.er. gêze].l1g plêgen te ziJn en er vele
geanLmeerde ge sprekkeÍt pLaatsvinden, meent
uw Bestuur er goed aan te doen tijdens
dezê avond een royaIe plaats in te ruímen
voor. fret onderling kontakt .
Herl-nneringen zullen ongetrciJfeld rdorden
opgehaald en vê zouden iedereen die over
fotot s (geen diats) beschikt van excursles,
tentoons tell ingen of rdat voor evenementen
van de Kring dan ook, wi]-]-en vragen dêze
mee tê nemen. Dr wordt uiteraard voor een
hapje en êen Crankjê gezorgd.
Twee l.istorische figuren, t.w. Pietêrnel
ên Ttromaavaer, zullen de afgelopen ;ren
Jaar nog eens ondes de loupe nemen, terwijf wiJ u bovendl-en onze nieuwste aanwinsten op fiLmgebied gedurende zotn 20
minuten hopen te 1atên zien. ÀanwLnsten
dan op hÍstorisch gebied, nJ.. oude journaalfllrrs van Baarn ult de trrintiger en
dertiger jaren.
: De heer H.L.W. Serné, hístorlcus, met a1s
hobby koken, zaL orrs vertellen over
rrDten eÍt Drinken i.n de MLcldelêeuvenrr .
P].aats: Het Tre fpunt blJ de Nicolaaskerk.

