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doel te beneiken door niddel van hel organiseren van 1ezingen, excursies, ben toons tell ingen en het uitgeven van
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Naast deze algenene aktj.vitej.ten bestaat de mogelj.jkheid
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1. De Poort van het Paradiis
2. Aan Prlns Hendrik heeft Baarn zljn station
te danken
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van 150 jaar spoorwegen lnspireerde
ons tot hel thena tiBaarn aan de spoorwegrr,
net ondermeer de $rondenbaarlijke geschiedenis
van een boerendorp dat een stalion kreeg met een
kon inklij ke wachtkamer.
De e j-ndredakt.ie was in handen van Hans Bronkhorsl,
die veel treinrelzen Ínaakte om goed gedocumenteend
aan de slag te gaan.
RieC Uileman is a1 niet meer vreg te denken uit de
redaktle. Zlj heeft z j.ch daar bij neergelegd
en dat Jaap Kruidenier ooit in onze redaktie
zíLbine heeft kunnen nemen, hebben wij - weliswaar
zeer indirekt - !e danken aan het Raviin.
Leesf u zelf maar..
De viering
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DE POORT VAN HET PARADIJS.
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Er waren op dit vroege uur nog weinig passag j.ens.
Wie ging er ook met vakan t ie ?
Een aantal in z,nraríe uniformen gekledê mannen met
glimmende Iaa"zen, die doon mijn vaden binnensmonds
rrN.S.B.-tuig'r genoemd werden en op dezelfde trein
wachtten, vormden samen met een opvallênde affiche
van de Arbe idsd lens t de enige bewijzen van oorlog en
bezetling. En toch, naa? hoe kon ik dat toen weten,
zouden binnen een half jaar van ditzelfde pernon
f,
treinen ventrekken voL gezinnen aIs het onze net een

heel ander reisdoel i de dood.
Blazend en hijgend denderde de slooÍntrein het sbation binnen. Grote stoomwol"ken vulden het perron,
waar we stonden. Angs tig klemde ik rnlj vas t aan mijn
moeders arm en keek gefascineerd naar de bewegende
drijfstang van het stalen monster.
fr Niet te dicht bij de rails komen,tt zeí mijn moeden.
Het was een overbodige opmerking, die ik Iaten ook
vaak tegen mij n eigen k i nderen zou rnaken. Mij n vader
wenkle nu een rnan met een wit jasje aan, die ons hielp
onze bagage naar binnen te dragen. In het achterste gedeel te van de treln. waar zich de derde klas bevond, hadden we een hele coupé voor ons zelf . Gladde,
gelakle, houten banken en afsluitbare schuifdeuren
gaven mij het ve j. Iige idee van een hu is kame r.
mijn moeder en plofte neer op de
"Hè, hè, zuchtte
rrWe
harde bank.
treffen hetrr, schaÍnperde mijn v ade n,
ó
'f Mussert houdt vandaae zrj n Landdag in Lunteren.
Ik hoop nie t, dat we ze hier op vislte kri jgen, rren
hij stak daarna zijn hoofd door het geopende raam
om te kij ken.
rGelukkig neizen ze a1lemaa1 1-ste of 2-de klasrr,
rnompel-de hij. Een man met een rode pet stak een rond
voorwerp omhoog, dat spiegelei genoemd werd en daarna
kwam de trein langzaam schokkend in beweging.
De slad vendween en er verschenen groene weilanden,
doorsneden met s1o ten aIs langs een l in iaal ge trokken. Na een korle tij d bereikten bre Weesp. Op het pennon van het p i e p k 1 e i n e rr s t a t i o n n e L j e I s morgens in de
vnoegterr, een liedje waarvan 1k de tekst net had gêteerd, stapte een enkele agrariër in met een mand
kiDDen.
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Vervolgens kwam en een weifand met koeien, die Lussen be Lonnen bunkers graasden en veel hraler. Water en
rie t, waar onze trein dwars doorheen need, zodaL er
talloze vogeLs krij send opvlogen. Mij n vader noemde
hun narnen, die hij allemaal kende, omdaL hij ze
vroeger geleerd had van rreen meneen, die Thijsse
heelt,e.rr Stalion Bussum herinnerde ik mij nog van een
vorige kee r. Met zijn donkere baks tenen, zijn brede
overkapping en gekleu rde Legels boven de 1-ste,2-de
en 3-de klas wachtkamer maakle,het grote indruk op
me. Het leek op een gehe imzi nn ige paddestoel waaronder waarschlj n11j k de eerste boskaboutens woonden.
Straks zouden ze Le voorschij n komen om in de oml iggende bossen hun werk Le vernichten. De trein wend
hier be s tormd door grote groepen u s s e r t - a a n h a n g e r s ,
zadaL vte het ergste vreesden. Plotsel ing wenden de
schuifdeuren geopend en een dikke W.A.-man sLapte naar
hinnên
Hi i onnêftê
wFiên.lêli'il.z .. mêf
...-, enlgszlns
geaffecteerde Gooise ^nq
sten. Uit een zwarte aktenLas
haalde hij een kran L, die Vo 1k en Vaderland hee tle
M
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goed kon observeren. Hij had zijn hoge zwarte peL
afBezeL, waardoor z.i j n kale hooí'd zichtbaar wend,
waanmee hlj me af en toe niet onvrien del ij k toeknlkte. Een zvtarLe riem liep kruislings over zljn
bors t en oms pande tevens de plooien van zijn dikke
buik. Mijn vader noernde hen lafer rreen vermoedelijk
kleine kruidenier, dle had gekozen Lussen Mussenl en
Moskou.rr Slation H j-lversurn maakte geen indruk, a1
stopten we er genuirne lijd, zodaL mijn vaden zelfs
gelegenheid had om op het perron een praatje te
maken meL de stationschef .
Toen kilamen de bossen. Dicht stonden de boomstammen
bij elkaan, waartuss en het IichL 1n zuilen naar beneden viel. Als vljfjarig
stadskind kwam 1k ogen te,
kort en keek van f inks naar nechts om maar niebs te
moeten missen, De l{.A.-man haalde nu een bruin papienen
pun t zakj e met zuur tj es uit de borstzak van zijn krapnê iÊnrrê
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keek ik naar buiten. Het was het eerste en moolsLe
ravijn, dat ik ooit gezien had. Mij n vader zelLe
het bovenraam open door aan een paar vreemde r j-emen le trekken. Hel eÍ0ai1le bordje met rrVerboden
iets uit de ramen te slekenrr schoof omhoog en ik

nn^f nnniêlt'i mêf. \^rêl hêhápên dê .'ê n ón van l.OLte
hl ádênên . hêi ên ker'rnê-fóêl iê. Í k knêêo visioenen
van s m a r a g d h a g e d i s s e n , dje erop wachtten om door mij
gevangen te worden.
Langzaam reden we station Baarn binnen.
Hêt. I i.hf hêoróêf.iê ons met een bnede bunrlel . sr-hrri nvallend vanonder de kap. We r.raren zojulst de poorl
vAn hêi nAràíli is o'ê naSS ee nd .
De vakanlie was beaonnen !
q

J. Kruidenier.
0-0-0-0
INGEZONDEN VRAAG

wil g r a a g - i n I i c h ! i n I e n
S ti ch Ling Museum Flehite
van de lezens vanrrBaernert over de stoombootdienst
''STOOMBOOT STAD AMERSFOORT'I .

Gaarne uw reactie ops lunen naar mevrouw E. J . Heun
Bilderdij klaan 19 37 43 HR Baarn.
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AAN PRINS HENDRIK HEEFT BAARN

HET ONTSTAAN VAN DE

Z]JN STATION TE DANKEN

OOSTERSPOOBWEG

Getrokken door een locomotief die zwarte en grijze
rookv.rolken ultbraakte kwam de Lrein door het ravijn
het statlon van Baann b lnnens tomen. Te nwi j I het
s taLen mons ter het s ta tion naderde, klonk een sner- f
penq r rurrs.LgUaa_1 . rre mensen op het perron zagen ae
fraaie ritmische beweging van de stalen zuigenstangen.
Dan kvrarn de trein knarsend en piepend tot slilsfand
en de portieren gingen open om de reizigers uit
Ams terdan be laten uiLstappen.
0udere Baarnaars herinneren zich dat tafereel nog,
en in de zomer van dit jaan hebben velen van ons op
het Utnecht,se s tationsenp facenen t ween van d1e oude
IocomotÍeven kunnen genieten. Het tijdperk van de stoomtneinen ligt al weer tientallen jaren achten ons. De
electrische Lrein heeft op het Lnaject van Amsterdam
naar Baarn en verder naar Amersfoort al drieënveertig
j aar geleden de s Loomtrein verdrongen. 0p 3 j uni 1946
was de elec tr ific at ie van deze 1ij n vol tooid en dle
modernisering had nog janen eerden ingevoerd kunnen
zij n als de DuÍtse bezetters d1e onlwikkeling niet
hadden Legengehouden. Zij hadden in 1942 de voorraad koper in beslag genomen waarvan de rijdrade
van de bovenleiding gemaakL hadden moe Len worden. f
Na de s tils tand van hel tned,nvenkeer, t ij dens de
spoonbregstaking van 1944 en 1945, kwan na de Bevnijding
dat vervoer weer snel op gang: aanvankelijk met de vertrouwde stoomtreinen en met de vrij nieur^re dieseltreinen en tenslot,le dus mel de electpische trein zoals
we die nu kennen.
Als we naar oude fotors kijken van hel stafion van
Baa rn en we ve rgel ij ke n die met de s i tuatie van nu,
zien we dat het gebouw sinds de opening in 1874
grolendeels gespaard b1eef. Aan de buitenkant ademt
het nog de sfleer van heL einde van de vorige eeubr.
dat het een van de aarWe mogen trots vaststellen,
digste stationsgebouwen van Nederland is,
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vriende I ij k gelegen Legenover een f raal planisoen.
Bovendien is het altiid een genoegen om van HÍlversum naar Baarn met de Lrein door het bos en het
spoorwegravli n te rij den.

Baan zijgeoel
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Prins Hendrik
0ns Baarns s tation bestaat sinds 10 juni 1874.
In dat jaan was de 0osterspoorhleg gereed gekomen3
de Iijn van Amsterdam naar AmersfoorL. DaL Baarn
aan die lijn een slaLion kreeg, hebben we te danken
aan Prins Hendrik de Zeevaarder. de behroner van
Soestdijk, De ze zoon van Koning WiIlem ll en broen
van Wi Ilem Ill rverkocht grónd die hij in Baarn be- If
zat aan de Hollandsche IJzeren Spoorr{eg Maatschappij
voor de aanleg van de Oosterspoorweg door ons dorp.
Pnins Hendrik had tevoren bedongen dat Baarn een
station aan die s poorl ij n zou krijgen en dab de mees te
Ineinen van en naar Amsterdan in Baarn zouden stoppen.
zn
oêbêrtr.l . ên êF qf óni-ên zêl fc íneef Lreinen
av
6evvv
Baarn dan in Naarden-Bussum en in Weesp.
dat slation kwam een koninklijke wachlkamer, die

Dat is

in
In
Ialer vaak door koningin Emma en door koningÍn
Juliana is gebruikt en die er nog is.0ven het onlstaan van die koninklijke wachlkamer het volgende3
ln 1872 wend de renlneesler van hel PaIeis Soestdijk,
W.Collard, namens Pnins Hendrik, mel de Hollandsche
IJzenen Spoorweg Maatschappij oveneengekomen:
De spoorbregmaatschappij venplicht zich rr eene afzonderlijke Í.rachtkamer met kleine toiletkamer voor
het Vorstelljk Huis te doen naken en in het aÍneublement le voorzienrr. De H,IJ.S.M. had aan de prins
aanvankeliik een aftakking beloofd van de 0oslerspooróweg naar Soestdijk, Via de Pekinglaan in Baarn zou
dat Iijntje
afbulgen naan de oude oprij Iaan van het
paleis. Maar koning Willem Ill was woedend toen hij
van dat p 1an hoorde. Hij vond heb ongehoord dal men
zijn broer een speciale spoorlijn aanbood, lerwijl
hij zelf nog geen aftakking naar Hel Loo had.
( Die is er overigens laber v,tel gekoÍnen ) , De af takking naar Paleis Soestdijk ging dus niet door.
Met de omnlbus
Maar nu wlL 1k eers t ie ts verte Ilen over het openbaar vervoer van Baarn vóór de komst van de Oos lerspoorweg in 1874.
Vóór 1874 moesten de Baannse mensen die naar Amster-
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dam wllden on zes uun rs morgens bij de 0ranjeboom zijn. Dan konden ze meL de gele omnibus, via
."Jrarl ?ê Vief UUf
Fcrrnêq êr I anên náar A'nsiêníiarr

Ler aan kwame n .
kon ook naar Hilversum Lopen en vandaar met de
Lrekschui t gaan . Bovendien was er speciaal voor het
vrachlvervoer een bootdienst oven de Eem en via de
Zuíderzee naar Amslerdarn.
Vanaf 1 863, dus elf jaar voor de opening van de 0osterspoorweg, konden de bewoners van ons dorp die een
treinreis wil den rnaken raan het s tabion Soes t-Baarn,
dat 1at,er Soesterbeng brerd genoeÍnd en venvolgens
1a

Men

s.\êqfl.tllinên
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we

hêt

hêêf

nró

<+^ri^h

f
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rd
door de a-chiLect N. J. Kampendij k, lag
aan de spoorlijn van Utrecht naan Amensfoort en verder naar Zwo11e. Die lijn was Ín 1863 aangelegd door
de Nederlandsche Cenlraal Spoorweg Maatschappij,
de N. C . S.
AIs men vóón t874 pe" trein naan Ams te rdam wiIde,
moest rnen dus in Soest-Baarn inslappen en in Utrecht.
oversLappen. Van Soe s t-Baarn kon rnen nechbstreeks,
via Amensfoort,naan Zr^rolIe en vandaar naar Leeuwarden en dan verder naar Groningen. Een spoorrltegkaar t van Nederland van 1 868 Iaat z ien, daL wie pen
trein van Soest-Baarn naar Den Haag wilde reizen in
Utrechl moest ovensfappen voor de tnein naar Rotterdam,om vandaar naan Den Haag te gaan.(Er bestond nog
geen rechtstreekse lijn tltrecht-Den Uaag.
íf.
Van Utrecht kon men wel rechtstreeks naar Arnhen.
maar er was nog geen spoonlijn naar Den Bosch,tenwijl
ook de lijn Amersfoort naar Apeldoorn nog moest
)

êaLrósfsêáu.

Ë**m@
De trein van Baarn naar Utrechl. De laatste wagon
staat nu op het bu i ten terrè in van het Spoorwegmuseum.
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Hoe kwamen de mensen van Baarn op het station
Soest-Baarn, hêt tegênwoordlge Soest,duinen?
Van de Brink van het dorp Baarn naar het station
Soest-Baarn kon nên me! de omnibus, een paardentram,

die werd geêxploiLeerd door de hotelhouder H. Velaars.
(Zi.ln hoLeI stond op de plaats waar nu de Hema is).
Toen op 10 juni 1 874 Baarn een eigen station kreeg,
staakte Velaars zijn omnibus op hel station Soesld" Gooi-"n E"-..

ï3i5!;

:::';"!'3,;ï,:;'.:l::;';::i;"1"

De Oosterspoorr4reg
Aan de nieulre 0osterspoorweg r^rerd in 1873 a1 hard gewe rk t. Maar er waren wef eens problemen. Zo was er op
maandag 17 februari 1873 een korte staking waarover
de Gool-en Eeml ander verslaB deed: rrMaandag hebben de
werklieden aan de voor de 0osLerspoorlreg in aanbouw
zijnde spoorwegbrug over de zoogenaamde Praamgracht

vermeerdering van loon geëischt, welke echter doon
den aannemer bepaald gewelgerd is. De werklieden uit
Baarn en Soest v,raren genegen met hêt werk voort te
gaan, doch men zegt, daL denige confraters uit AmersfoorL hen door bedreigingen daarvan hebben afgehouden.rr
In december 1873 meldl de krant, dat tussen werklieden
aan het sbation van Baarn een twist was ontstaan, waarbij iemand zo e rns Lig gewond werd dat hij , onder loezicht van de politie, per rijtuig naar het stadsziekenhuis van UtrechL rnoest lrorden gebracht. De dader I
werd laler te Amersfoort aangehouden en gevangen ge-Aan de spoorrreg -in BaaFn werd door 145 rrpolderjongens"
gewerkt. Er stonden n egen bouwketen aan de Pekinglaan
ên z even aan de Eemnesserweg.
De Gooi-en Eeeml ande r ventelt in 1 874 hoe de wandelaar
veillg de spoorbaan kon kruisen:rrAan een der wegen
die door de spoorbaan wordt doorsneden is door den
aanneme r een soorl grot of loopgraaf onder de spoorbewerking uitmunt,
b aan aangelegd, die doon sierlijke
Men vervofgl daar dus den weg , door onder de spoorbaan zonden it minste gevaan door te lopen; zelf s
kan men op de daar aangebrachte banken rustig den

t)

lrein boven z ich heen zien snellenrr.
Begin juni 1874, ín de dagen voorafgaande aan de
officië1e opening van de 0osterspoorweg, werden een
aanLal proefritten gemaakt. In de derde klasse nochten
lieíhebbers gralid mee naar ArnslerdaÍn en lerug. Van
dat aanbod werd druk gebruik gemaakt en de vragons
zafen vo1. ttZoo bezorgd waren echter sommigen geweest,
toen de trein hen in AmSterdam had gebracht,dat de
spoor bij het lerugkeeren hun ontsnappen zou, daL
zij niet uit dên wagon gingen en geduld.ig bleven
ziLLen tot de terugreisr'. (Gooi-en Eemlander 6 junl
't874\.
0p 10 juni 1874 wend heL traj ec t H i 1 v e n s u m - A e r s f o o r t
van de Oosterspoorhreg in gebruik genomen. De Baarnse
ges ch ieds ch ri j ver PIuim vertelt
daanover:rr0p deze
10e Juni zit heel Baarn langs het nieuwe spoorr/,iegnavijn geschaand om het v e r s c h r i k k e I i j k e monsLer
rL WaS
ra oiaa
t'^^Fl., i i -.lZen.
rlàf. rrqnnór'i-,nêi nÍ hÊêlrrrl
ook venschrikkelijk-hraf een snelheidr
Is duivelswerk riepen velen, daen kriegen ze me nooit inrr.
Maar die rt hards t schreeuwden, heb ben er het eersb
een ritje in gedaanrr.
De Baarnse lreinreizigens kwamen in Amsterdam aan
op het station 0osterdok, op het 0ostel-ljk Eiland.
(Het Centraal Station zou pas in 1889 gereed komen).
Dal 0osberdokslatj.on werd overigens al 1n december
1879 door brand verwoesL, en tljdelijk
kwam de trein
uit Baarn toen aan op het e s t e r d o k s t a t i o n .
m

W

N

i,e ur^re t oe koms

t

'Het station aan de Ooslenspoorweg gaf Baann een
nieuwe toekomst. Van een eenvoudig boenengehucht wend
het een bloeiend vÍIIadorp. Het j aar 1 874 1s een
historisch moment in onze d o r p s g e s c h i e d e n i s . PIuim
schrijft ove n die on lwikke l ing sinds 1874:
rrVan nu af verandert gaandeweg het Baarnsch toneel,
Het schijnt of heel AmsLerdam zich wil urenpen op diN
bekoorlijke plekje met zijn sLalige bosschen, vol
van de aroma der ruischende dennen. 0m hel kleinste
optrekje wondt als het hrare gevochten en wie in deze
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tij d een of andere hui zinge bouwt, tL zij groo L of
kleln r villa of winkelhuis, kan er gou d mee verdienen ". Prjns Hend r ik de Zeevaarder, die al grond voor
de oosLenspoorweg had afgestaan liet in Baarn vervolgens bui tenplaatsen op zljn grond bouwen. Zo
onlstond Hoog-Baarn.
!^' {e
liêi

wás .\rênioêns

bê^''-

0oSLen-

spoorweg vooral was a ange Iegd om dorpj es aIs Baarn,
Hllversum en Bussum tot on twi kke l ing le b rengen.
Het voornaamste doel was , om te komen tot een breinverbinding van Amsterdam als havenstad, rnet het Ruhrgebied door de aanvoer van s teenkool . Die aansluitlng met Duistland via de 0oslerspoorweg kwam aI
spoedig lot stand.
ln 1876 werd de lijn van Amsterdam naar Amensfoort
doorgetrokken naar ZuLphen, en twee jaar laLer naar
Winterswijk. Nog eens Lwee j aar laLer, dus in 1880,
was er een aan sl ui t ing op het Dul tse spoonwegnet.
Daarrnee was het doet bereikt. (Tegen het einde van
de vorlge eeuw kon men zonden overstappen van Baarn

naar Berlijn reizen.
0ver de f inaciering van de 0os terspoo nweg kan het
volgende worden gezegd. HeL ge 1d we nd verknegen door
een Iening van 11 miljoen gulden. Legen het hoge
percentage van 5%. (In die Lijd was 2 Lot 3% gebruikelljk).
De trelnen tussen Baarn en Arnersf oont neden de eerslre
d rie j aan op enkel spoon. 0p 15 mei 1877 wend een
twee de spoon in gebnuik genomen.
De spoorstaven voor de 0osterspoorr,reg werden geleverd door de Duitse staalfabriek Ac tien Gesellschaf t
Union in Dortmund en door de Engelse slaalf abrlek
Darl lngLon I ron Company. In Wees p werd een f abriek
gebouwd voor de houten leggers.
)

nec'êl i iks

zês f nêi4pn

t." a"""r"" t
a" treinverbindina met Amsterdam
j aren?
in die ee rs te "rr
In de zomerdienst van 1874 liepen er iedere dag zes
lreinen van Baarn naar Hllversum: dr j,e rs morgens en
drie I s .middags en I s avonds. De eersle treln naar
Hilversum ging om 8.26 uu r, dus veel te laat voor

18

arbeiders, die hun werkdag veel eerder noesten beginnen
In Hilversun moesl nen overs tappen voor de trein naar
Arnslendarn, die uit, Utrechl khram. Tussen Hifversun en
Amsterdam waren naar lv.ree stations: Naarden-Bussum
en Weesp. De rit van Baann naar Ams Lerdam, incLusief
/iê ó\rêr'qiArif i iíl in Hilvensum Van dnle tOt aChl minuten, duurde ongeveer een uur als de treln op a I1e
s ta tions stopte en ongevee r vljftig
minuten a1s de
Naarden-Bussum
bij
en
!rein
Weesp doorreed dus alsof
a
het een soort snef trein was.
nn hêt ósênhl ik .lóêf. de lrein Van Baarn naar AmSLerè,2m êr- 'têrrênên.lêy'ii

o .)lrên

ên ê? zi in nll zeven SfationS

tussen Baarn en AmslerdaÍn C.S.: inplaats van dr ie
1n 1874.
In 1874 kosLte een retour Baarn-Amsterdam in de eerste klasse Í,2.25, in de threedê klasse -f1 ,80 en in
v,ras twee dagen
de dende f1 .20. Een retourbiljetje
geldig. In het hele jaae 1875 reisden e" 37229 nensen van Baarn naar Amsterdam en evenveel ornaêkeerd.
Dus ru im honderd per dag,
.tn 883, negen jaar na de opening van de 0ostenspoorireg, waren er dagel ij ks al eIfl verbindingen Baarn'1

Amsterdam.

fn een Gids voor Baarn en omstreken van 1907 wordt
oêmêl.i dát' ên riarrêl i iVs, 22 f'nêi nên náár Amstendam
gaan, en van Amsterdam 23 treinen. Dan is er dus al
een heel frequente verb i nd ing. En het gaat vlug ook.
rrVeertig minuten sponensrr. Bijna even vlug aIs nu.
Hoe zagen de treinen er uit?
De eerste lreinen die op de oosterspoorweg reden,
werden getrokken door Iocomotieven die gemaakb waren
in de Borsigfabrlek 1n Berlijn. De wagons van die
treinen bevatten twee coupérs eerste klasse van acht
personen , drle coupé t s tweede klasse van tlen personen en tenslot te zes coupé i s derde klasse van tien
personen.

Vroeger zat men in de eenste klas op fluwelen r-"ode,
kussens, in de tweede klasse op fluwelen groene kussens en in de derde klasse op houten banken.
Ik herinner mij uit mijn kinderj aren, lang voor de
oorlog, hoe i.k diep ondêr de indruk was' toen ik op
het station een meneer die lid van de Eersle Kamer
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was, zaB lnstappen in de eerste klasse. Als ie dát
nog eens kon bereiken.. . ' .

Telegraferen ult Baarn
0p het station van Baarn kon je 1n de treÍn s tappen '
maan je kon er ook telegraferen. Langs de Oos lerspoorlijn stonden op geregelde afstanden palen voor de

g::l;''":3: i;"::l:il"?l;3Ëll'3ill,'iiliË.5"Ï"::"'L
en Weesp.

oort, Hilversum' Naarden-Bussum
Via de RijksLelegraaf kondên ook lelegrammen naar
andere plaaLsen worden verzonden. 0p 21 feb ruari 1875
iderd op hel Baarnse sNation een t e I e g n a a f k a n t o o r
voor het publiek opengesteld. Nog in daL zelfde iaar'
dus tot en met 31 december 875' werd vanuit Baarn
j'e
21 53 keer een telegram verzonden, terl.'ii l in d
zelfde periode 1918 telegrafische benichten blnnenkwamen. In die laatste ti-en maanden van 1875 ontving
of ve rs Luurde Baarn dus in totaal 4071 telegraflsche
berichten, daL víil ze\Ten b iin? elf per dag.
ToL zorer hel verhaal over de 0osterspoorweg en hef
sLaLion Baarn.
AÍnersf

'1

Hel BuurtsLation
Gedurende meer dan een halve eeuw heefL Baarn nog
een tweede sLaLion gehad: heL buurts tation, nu het
Café-Eethuys De Gene raal . Wie van Baarn naar ULrechF
r.r'i l rle

r4nêqi

.1n het

hrrrrnf si-eti.\n

^nqf

ànnen.

Had het d orp Baarn in 1874 een s poorve rb ind ing 8ekregen met Amsterdam, het zou nog vierentwinlÍg jaan
duren voor er een rechlslreekse treinverbinding met
kwam. Werd de lijn naan Ams terdam, de 0osterU trecht
spoorweg, geêxploiteerd door de Hólfandsch IJzeren
Spoorvreg Maatschappij,. de Iijn nai'r Utrecht was !n
handen van ...
de Nederlandsche Centraal Spoorweg MaatscnappfJ, oe N.u.5.
Een Eedeel te van de lijn U trech t-Baarn bes lond al
sinds 1863, a1s deel- van de lijn Utrecht-AmersfoorL.
naar Baarn, vanaf de plaats
Er kwam een nieuw lijntje
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dle nu Den Dolder brordt genoemd. Aan dat lijntje
kr,ramen de statlons Soes td ij k en Soest. Den Dolden
zou pas in 19'l 4 een s lalion krijgen.
In Baarn hrerd door de Utrechtse Locaal Spoorv,reg Maatschappij, een d oc h lenon de rn emlng van de N.C.S, een
s t a t, i o n s g e b o u wg e z e t , met een- locomotie floods en een
bergplaats voor steenkolen. Het gebouw werd ontwornÊn d^^n ,.r ê aF^hiier-f
Kl inkhamên
ên rtê bOuw werd
ur rgevoero ooor oe aannemersi j rma Georoeoers Teri

voor de som van Í.58,92A,
De lijn van ULrecht naar Baarn werd op 27 junl
1r^^F

I^êt

^rr\1 iêL

^nonocs

i.c l d

IIit

êên

i11}n

1898

.liênsinêoêl

in.Í

van 190? blijkt,
daL er toen dagelijks vijfltien treinen van Baarn naar Utrecht reden. Een enkele reis
Baarn-Utnecht kostte in de dende kl ass e 171 cent
en in de tweede klasse 25 cenL. De forensen reisden
met c ouponboekj es van t ien plaatsbewi j zen.
Tn de Glds van Baarn en 0mstreken van 1907 lezen we,
oat oe@minuten.
sporensrl
was. (Net zo lang als nu in 1989). De Gids zegt:
rrDoor deze Iljn is Baarn gemakkel ij k en sne 1 verbondên ,r-+ R^f iênÀám

I1ên Haaol

nên R^s.h

enz.rl

:n H.aag S.S., Ilofterdam Maos, Utrocht-Baarn (on terug).
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De treln van Baarn naar Utrecht was samengesteld uiL
een steomlocoÍnotief met daanachter een goederenwagon en vervofgens dr ie personenwagons. De rij tuigen
Lrenên Í"noi

inc|ênichf.

\/..\r.Al

.liê

\ran .lc Lweede klaSSe.

Tn de bweede klasse hadden de banken omkeerbare kussens:de kant van bruin leer voor de zomertijd, de
kan t van groen pluche was voor de wintenmaanden.
De banken waren voorzien van hou bsni j hrerk en de
plafonds waren beschilderd meL ges t ylee rde kraanvogels,
vissen en bloemen. De bagagenetten waren uit touw gevlochlen. Hier en daar waren de initi-alen van. de
Ínaatschappij aangebracht,:de Ietlens N.C.S. Voor en
ach Le r had het nij tuig een b al con met hekj es van mooi
smeedwerk. Vooral I s zomers vonden veel reizigers het
hee rl ij k om op het bal con Le bl ij ven s taan, om van
het wisselende Iandschap te gen ie ten.
Zorn v,ragon heb ik tot mijn blijde venrassing aangetnoffen op heL buitenternein van het Utrechtse Spoorhregmuseum. Je mag er niet doonheen l-open, maar je
kunt weI door de ramen kijken. Het is een prachtig
Iuxueus spoorwegrijtuig.Het werd in 1902 1n de
UtrechLse we rk pl aa ts van de. N.C.S gebouwd, onden het
nummer D,119.

Koningin

Emma.

Van 1910 tof 1934 gebrulkte de koningin-moeder,
Emma, die ts zomers op Soestdijk !,roonde een speciaal

voor haar gebouwd Kon inkl ij k Salonrij tuig, genummend
N.C.S. A 1. In dab rijtuig heb ik na de oorlog nog
eens van Baarn naar Utrecht gereden. Het was toen in
de gewone d Íens t 1n geb ru ik genomen.
Dat is dan het verhaal van de Baarnse stalions en de
lijnen naar Amsterdam en Utrecht.
H.

Bronkhors t.
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