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. VAN DE REDACTÏE

Jaap Kruidenier venbindt de geschledenis van Baarn
aan di.e van de Amsterdarnse Hortus Botanicus,
Ken L U de geschiedenis van Drakenbung?
H.M.M. van Vugt j-s in de archieven gedoken en heefL
interessanLe in fo rmat ie gevonden over haar geschie-
denis.
Riet Uilenan laat ons op speel-se hri jze a1le hoeken
van de AmsferdamsestraaLwea zien.
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DEUTZIA EN DE AMSTERDAMSE HORTUS BOTANICUS

Nederland werd in zijn rrGouden Eeuwrr niet al1een de
grootste zeevarende nat j.e ter wereLd, maar ook het
be langrij ks te centrum van n a t u u r w e t e n s c h 2 n n ê 1 i iL
onderzoek.
Naas f produkten aIs katoen , zi jde, specerijen, por-
cele Ín, hou t, koffie en thee , bevatLen de nuimen
van de terugkerendê V.0C. -schepen ook talri jke
exotische planten en dieren, die de Nederlanders
op hun verre re i zen venzamel d hadden. 0mdat er in
.liê 1-i irl ^h.lêr Áê nàtri^i;j7'e ('n^tê hêl2nosiêl l in.r
bes ton d voor alles wat maar enigszj.ns exoLisch was,
r^rerd er grof geld belaald voor deze 'rnaturaliënrr.
De verzanelwoede iras enorm. Er wênden schelpen-
kabinetten en herbaria aangelegd, lropische plan-
ten kwaÍnen terecht Ín de tuinen van grachten- en
bultenhuizen, waarin men ook vaak menagerieën aan-
Lrof.
De aanvoer van vreernde dieren bijvoorbeeld !ías zo
omvangrij k, dat de V.O.C daarvoor op haar werf te
AÍnsterdam venscheidene stallen 11el bouwen. di"e
vele bezoekens trokken. Voondien kon nen na aan -
komst van een retourvloot in het 0osLindisch Huis
diverse naturaliën kopen en wie handig was kon
z ich ook uit de parliculiere bezitlingen van zee-
lieden fraale en zeldzane zaken verwerven.

nê vên7amêl eàns bê nêrkten z ich echter niet tot
vergaren alIeen, maar lieten hun kostbare schatLen
ook beschrij ven, afbeelden en onderzoeken.
Hiervoor werden een groot aantal geleenden en kun-
s tenaars a a n g ê t r o k k e n , w a a r d o o r de Republ iek het be-
Iangrj-jkste centrum voon n a b u u P w e t e n s c h a p p e n in de
weneld werd.
Geleerden, vorsten en sludenten kwamen naar de Re-
publiek om hier colleges te volgen en on van de
nieuÍíste resultaten van hel !r e t e n s c h a p p e I i i k on-
derzoek kennls te nemen. Ln dit we t e n s c h a p p e l i i k
klimaat ontdekte AnLonie van Leeuwenhoek de
rn i c ro s c oo D .



bestudeerde Johannes SwamÍnerdam de anatomie van in-
seklen, gaf Tulp de eerste ontleedkundige beschrij-
ving van de chimpansee en verkocht Frederik Ruysch
een deel van zijn na tural iënkablne t, dat bestond
uit 1582 gLazen potten met op alcohol bewaarde
slangen, 180 f l-essen met vogelhuiden, 1820 dozen
gevuld Ínet tienduizenden borren, vllnders, schel-
pen, koralen en zeegewassen aan Tsaar Peter de
Grote voor het destij ds as tnonomlsche bedrag van
Í. 3oooo, -.
Gaven de Nederlandse hooêlenaren- hun colleges in het
laLijn, hun boeken $rerden meestal in het Nederlands
gepubliceerd, waardoor kennis van het Nederl"ands in
bui lenlandse we t e n s c h a p p e 1 i j k e kringen onontbeerLl ji.
Íierd geacht. Tot slot van deze inleiding moet bror-
den opgemerkl, dat het vooral de geinteresseende
rijke regenten waren, die dit wetenschappê1ijk
onderzoek steunden. Op hun kosten maakten welen-
schappers vaak verre reizen of werden boeken uit-
gegeven.

De Ans te r d arns e Hortus Botanlcus.

Middelpunt van dit n a tuu rwe tenschappelij k onder-
zoek werd de Amsbendamse Hortus. De eerste Hortus
r.rerd in 1638 gesticht bij het voormalige Reguliers-
klooster en werd later verplaafst naar het terrein
van'het- Binnengasthuis, Heb was een Hortus Medicus,
gesticht door medlci en apo theke ns om hun kruiden-
kennis tê vergrolen.
In 1 682 verhuist de Hortus naar de PI an t aqe
èn krijgt naa.st ;de medicinale. vooral een
botanische taak. Via de V.0.C en de W.I. C. kriiet
het de grootste colleclie 0 o s t i n d i I € h q , W e s t i n d i s c h e
Kaapse planten ter wereld. De bewindhebbers van de
V.0.Cr. dachten hierbi-j ook aan de economische be-
langen van zo rn verzamel-ing. Nieb voor niets be-
las !te het s ladsbes tuur in 1ó82 de comrnissarissen
Johan Huydecoper van Maansseveen en Jàn-Cornmelin
mel het toezicht.
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De Hortus van boven af gezien, einde '1 7e eeuw



Johan Huydecoper van Maarssevêen (1625-1704), een
voorouder van de latere eigenaar van Groeneveld,
was behalve burgemeeSter van AmSterdam,obk,bewirid-
hebber van de V.O.C. en gaf j.n die hoedanigeheid
opdrachb bijzondere planten te verzamelen en
naar Amsterdan te verschepen. Jan Conmelín (1629-
1692) was rnedicus. lld van de AÍnsterdaÍnse vroed-
schán ên látêr o.|k hóóÉ.lêráár in ílê n'lántkunde.
SaÍnen brachLen zij de Hontus tot grote bloe1.
Er werden verwarmde kassen gebouvid (een unicurn in
d1e tlj d )voor de tropische planlen. rNa aankoms t
in de Hortus liet Commêlinn de planten lekenen
en werden ze bestudeer"d. Zo ontstond de beroemde
Monlnckx-atIas Ínet 420 schitterende aquarellen van
plantensoorlen, die rond 1 700 in de Hortus te
zien waren.
Van grote betekenis voor de Amslerdanse Hortus
1s ook Johannes Burrnan (1707-1779) geweest, die
ên i n 1711 tót. hoóp'leraar werd benoemd.

Ti iriêns zi in hêr^r'i n.l kwam zelf S de beroemde Zkreed
Carolus Linnaeus (1707-1778) in 1735 naar HoIland
orn in Hardewijk te pronoveren op een proefschrift
over malaria en om in Leiden de beroemde Herman
Boerhave !e on tÍnoe ten.
Zijn 'rSystema Naluraerr r.ras hier buitenger4Íoon goed
ontvangen met als gevolg, dat hij nog een lijd-
lang in Holland zou blijven. Hij Iogeerde bij Burman
ên hiêln hêm bi i zi in ondêrzoek naar de flona van
CeyIon.
Cê,.l1rr'êndê 7 i in vÊÍ.bl i if in H^l l an.l hêêf f. LinnaeUS
veel van het hler aanwezige materiaal volgens ziin
eigen systeem (de zgn. binaire nonenclatuur) op-
nieuw herschreven. Tevens vernoemde hii een aan-
tal planten naar Amsterdamse botanici, burgemeeslers
en financiers, die het verzamelen en kweken moge-
lijk hadden genaakt, zoals Commellnaceae, Burnan-
niaceae enz.
Nog steeds kunnen r.t e hel werktorentie van Llnnaeus
zien, wanneer r., e door de Planlage Middenlaan komen.
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Hendrik Adriaan van Reede tot Drakens te in ( 1636-1691 |

f)

Geen onbekende naan in Baarn. Zijn broer Gerard
'I iêf. hêt- oêl i iknámise rrkaSteelrr in de Vuursche
bour.ren. Zelf werd h1j in 1 684 aIs Comrnissaris-
Generaal van de V.0.c. op een inspectieneis ge-
s tuurd om de cornuptj e te bestnijden. Men ig com-
pagniêdienaar werd op deze rels ontslagen en ten-
slntiê m.lÊsf hi i Ti in inf.êó).iiêif zêlfs met de
dood bekopen, want voor de J avaanse kus t werd hij
door zijn legens lan de rs vergiftigd.
Ti iílêns 2.i in l'\è2.óèV áán ílpvl .\n ên dê Mal abar-kuSt
van Ind ia kreeg hij grote bewondering voor de plan-
tenkennis van de BrahÍnanen en met hun hulp stelde
hlj een flora van de Mal abarenkus t samen.
Linnaeus heeft vee I van zijn p I a n t e n b e s c h n i j v i n g e n
gebaseerd op de uÍt thraalf delen bestaande rrHortus
Malabarlcusrr van Van Reede.

Baarnse Commissarissen
nn dê I i iqf lráh .ómmiSSariSSen Van de Anstendamse
Hortus BotanÍcus lreffen we ook een paar bekende
Baarnse Amsterdammers aan, n.l. onze eigen Willem
Gideon Deulz (1697-1757) en Pieter Cornelis Hasse-
1aar. (1720-1795)
HeL was niet iedereen gegeven commissaris van de
Hortus te r^rorden. Men moesl hiervoor over zeer
ruime financië1e middelen beschlkken, belangrij ke
Fêlrtiê< hêhhêh hii dê lr ó avrJ uu óruLs usratró-
stelllng hebben voon de bobanie. Maar ook het eigen
belang ontbrak nieE. Zeldzame planten uit de Hontus
sierden de eigen tuin of kas en men was altijd ver-
zekerd van een gralis w e t e n s c h a p p e I I j k advies.
Sonmige regenlen huurden zelfs botanici in om
planlen van over de hele wereld te verzamelen voor
hDn nri vécol 1 ê.íi ês - Tussen commissarissen en
botanici ontstonden vaak bij zondere relaties.
Op advies van Burman b ij voo rbee 1d nam de riike
bankier ceorge Clifford ( 1685-1 760 ) Linnaeus in
d iens I aIs lijfarts en gaf hem de opdracht de
collectie planten op zijn buiten 'rDe Hartekamprr Le
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catalogiseren. Het resultaa! was L innaeus' gro te
werkrrHortus Cl if f ortianus. rl

Ook Willêm Gideon Deutz moel Linnaêus Sekend heb-
ben. Het is daarom niet onmogelijk, dat Llnnaeus
de Eult bezocht heeft om Gideons p 1 an b e n c o 1 1e c t i e
te bewondenen.
Fen I eerlinE Van [,innaêr1s .lê 7wêêri ílánl Peten
Thunberg vertrok in 1775 als arts in dienst van de
V.0.C. naan hel eiland Deshima in Japan. Hier ver-
zamelde hij planten met de hulp van zijn Japanse
leerlingen, want buitênlanders mochLen de Japanse
bodem niel betreden.
Ti i.lêns dê iáanl i ikse reiS van de HollanderS van
meer dan duizend kilorneters naar het hof van Edo
om de shogun een le bewijzen en geschenken te over-
handigen verzamelde Thunberg zoveel mogelljk plan-
ten. Via Batavia bereikten deze planten Amsterdam,
waar ze in 1778 bij zijn lerugkeer in de Horlus
belronderd konden worden. Thunberg noemde het plan-
tengeslacht van 0os laz iatische heesters: DeuLzia,
een posLhume hulde aan onze vroegere plaalsgenoot.

J. Kruidenier

geraadpleegd:
Uit de geschiedenis van Baarn. T. PIuim
Het boek van Artis. L.de Vries.
Baarnse Lusthoven en hun bewoners. T.Coppens.
Amsterdam omstreeks 1780. J. R. Schiltmeyer.
Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af
tot heden. H. Brugmans.
Hontus Botanicus . Uitg. Persbureau Intermed'88.
De gouden eeuw van de Hontus.Tent. cat. r88
samengest. doon c.Peek,

o-o-o-o
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DE RIDDERHOFSTAD DRAKENBURG

De Rldderhofstad Drakenburg lag eertijds links van
de huidige Amsterdamsestraalwegreven voonbij de op-
ni i l á^n \ran hêf. Kàsf.eel Groeneveld LusSen Baarn en
Hilversum.Die ligging is nog enigszlns !e herkennen
aan de loop van de grachten,welke gevoed worden
door een klein beekje. Het was een aanzienlijk kas-
f,êêl ên hêl ênioê in Eemland,
In de geraadpleegde archieven wijst niets erop waar-
voor dit kasteel anders kan hebben aediend dan voor
be$ronj.ng.
Ín de loop der eeuwen 1s Baarn regelmallg bloolge-
steld geweesl aan overstromingen, branden, plun-
deringen, twis ten en oorlogen en !och wordt Draken-
burg niet genoemd in diverse ranpên en gevech-
ten,weIke hebbên plaats gevonden, waarvan de meest
bekenden zijn: de veldslag i-n rrHet vlilde Boschrr
in 1 348, de grensgeschil len tussen Baann, Eemnes
en Laren in 1356 waarbij Baarn in de Kenstnacht
in de as werd gelegd, de slag bij Groeneveld en de
Zandvoorlse molen in 1 672 tussen de Kozakken en de
Fransen.
Er waren regelmalig gevechten lussen de bisschop
van Utrecht en de Hollanders. Dnakenburg wordl ook
niet genoernd bij de koÍnst van Napoleon in 181 2.
Deze kwam over de weg van Hilversum naar Baarn langs
Drakenburg en werd bij Gnoeneveld opgewacht door
de burgemêester en enige notabelen.
Er zijn geen overleverlngen en vermeldlngen van
gevechten of verdedigingen blj dil kasteel. Toch
werd Drakenburg enige malen herbouh'd; Men schniifL
dan over verval van de burchl. Het was waarschiin-
lijk een kasteel zonder en ig wapenfeil.
De afbeeldlngên van Kasteel Drakenburg laten een
trotse burcht zien met een ophaalbrug over de
s lotgracht en een poort die toegang gaf !ot hef
slotplein binnen de ommuring.
Het r^rapen van Drakenburg was een gouden schild met
boven elkaar vier rode dwarsbalken. In de boven-
ste balk bevinden zich vier zilveren kruisies en op
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eLke daaron de n geplaatste balk een kruisje minden.
Dit wapen is gelijk aan daL van Drakensteyn.

nond 1300 Iagen er bij Baarn uibgestrekte heidevel-
den en veengronden, welke bekend stonden als rrde Wilde
Baarnsche Venenir. 0n deze velden le ontginnen was
een gedeel Le in b ru i kleen gevraagd aan de bisschop
Jan van Dlesl te Utrecht en verkregen door de Heer
Wernar Fredrickszoon.
De Heer Wernar Fredrickszoon was een teLg uit een
deftig geslacht uit Ut,rechl. Hij narn laLer de fa-
mllienaam Drakenburg aan, vermoedelijk naar de naam
van een huis dat hij in Utrecht bewoonde. 0p zijn
vêênsr'.lndên hii Baarn werd door hem de hof stede
Drakenburg gebouwd, welke eerst Drakensteyn bij
Eemnes werd genoend.Dit is nogal verwarrend.
Na zijn overli.jden in 1340 volgde zijn zoon Wernan
op. Hj.j Iiet de hof st,ede afbreken en op die plaats
het kasteel Drakenburg bouwen. In 1 385 volgde zijn
zoon Fredrick hem op en deze lieL de Drakenburger-
gracht graven. De turfviinning bleek zeer rendabel
t.è ".i i^ - Onoêvêêr, twee eeuwen bleven heb kaSteel
Drakenburg en het kasteel Drakensteyn in het be-
zíí van het geslacht Drakenburg. De Iaatste u j.t dit
stamhuis was Josina van Drakenburg, die in 1580
met Dirck van Zuylen van de Haen lrouwde en in wiens
geslacht deze bezittingen overgingen na haar over-
l ij den in 1580, De laatsLe uÍt het geslacht van
Van zuylen was Jonkheer Johan, die in 1 643 kinder-
loos is overleden. Hij was gehuvíd met Geertruid
van Lennep. Deze slotvrour,íe overleefde hem nog lien
'ia3F ên is niêi .-_r^""w !., tJrr rc u w éErruwu.
Na haar komen er nog verschillende familles in het
bez it van kasteel Drakenburg en de daarbij be-
honende gebieden. In 1672 is hel kasteel in eigen-
dom van de Admiraal Jonkheer tJillem Josephus van Gent;
hij sneuvelde in de zeeslag bij Solebay.

Jhr. Wlllem Josephus van Gent r luitenanl-adÍniraal etc.
WiIlem Josephus van Gent, Heer van Drakenburg, was
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een zoon van Claes van Gent en Johanna van Gent.
Hij Íras kanunnik van. de Dom te Utrech t, Proos i van
Elsl, Colonel van een RegimenL Mariniers, Lt. -Ad-
miraal van HoIland. WlIlem J. van Genl was Neder-
lands vlootvoogd, diende eerst in het Ieger en
nam met het regiment Walen deel aan De Ruyters 1an-
ding op Funen (1659).
Hij r.ras tevens gouverneur van Hellevoelsluis. In
1665 lrerd hij advlseun van Johan de Wil en tijdens
De RuyLers LochL naar Bergen, was hij kolonel com-
man dan L van het pas opgerichte regiment mariniers.
ln de twee- en vierdaagse zeeslagen in 1666,,
voer:-hij"mee aLs beVelhebber ên secondanl van De
Rn\rf êF T^ên í1^r'nêliq'Ir'nmn als Ini iênant-admif aal
werd onlslagen, volgde van Gent hem op. Hij werd
beroemd in de oorlogen tegen de Engelsen, toen hij
in 1667 door De Ruyler wend uigezonden om met zeven-
tiêh <^hênêh dê Trheems op be vanen en het forl
Chattam veroverde en de rrRoyaL Charlesrr opbracht.
Hij leidde een aanval op Edinburgh en i.n 1670
slreed hij tegen de AlgerÍjnse zeerovers. Toen de
derde Engels-Nederlandse oorlog uitbrak in 1672,
sneuveLde hij in de eerste zeeslag als commandant
van de achterhoede, op 7 juni bij Solebay.
Hij werd begraven in de Dom van Ubrecht. De prach-
tiqe Eraftombe is het vrerk van Rombout Venhulst.

In een koopakte van 1672 wordt Drakenburg om-
schreven als volgb: "de rldderhofstad Drakenbung,
tiggende r ondom 1n zijn grachten' met twee banken
in de kerk van Eemnes-binnen; verder met bosschen t
plantagies enz. groot 90 à 100 morgen' waanvan
40 à 50 morgen hakhouti voorts weiland,bouwland'
hei-en veen land, strekkende van de scheisloot van
Santvoorl, dwars over de Eemnesserdiik ' lot aan de
c.)ói êrsB.rácht of H.\'l l án,.ic.hê Rad i no. Vefdet. behOOf en
er blj; het huis en de henberg de Steenkamer, de
D n a k e n b u r g e r g r a c h t (van de Steenkamer toL aan de
Eem), een grole boerenhofs tede rrLangehoef rr, het
recht op de kelder en de begraafplaats in het koor
van de kerk te Baarn waar het wapen van Van Zuylen
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Próf . Dr. Gerardus Vrolik
geboren oP 25 aqril 1775
overle den oP '1 0 novembe r

te Lelden
1859 te Amsterdam
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van Nijveld op staat, zoal s de heer van GenL dat. ge-
had heef trt.
(Ui t de his topie van Baarn door T. Plulm )

IlrAkênhirns hêz^ i êên êip.en kórênmo I ên . rlde Zant-
voortsemolenrr en deze stond hraan nu de Van Heemstra-
laan is. Rond 1 760 hrerd deze molen verplaatst naan
.'í. Hóóoi-. ón ílê hrridir.ê .ïà.ob vAn T.ênnêntaan nummer
43 -45. In 18'1 1 werd het oude kasteel afgebroken
en door een deftig Landhuis vervangen. Dil huis met
de omri nsêndê sêh i ê.len wend door Professor Dr.
Gerardus Vrolik in 1 823 gekocht voor Í.45 000.00.
Onzê hêkêndê s.hr-i j\/êF Ta.^h rr-n I óhhón WaS be-
vriend met Ge rardus Vrolik en is vele rnalen hier te
sAsf. oêLrêêst nif e.hiini .1ê 

^anlêidincr 
rê ?i in oê-

Lrêêef lf .].\n .lê <^hFi i\rên hêi hêoin v^n ?i in hêr^êm-
de roman rrde Fe rdinan d Huykrr bier op Drakenburg
te laten spelen, waarbij hij hel huis "de Culdenhol"
noemt. Moge I ij k was de vroegere eigenares de weduwe
\r^n 7t1\t1ên I{i irrêI.l oêh^rêh vàh Iêhna^vsrur bL
voorzaal van Mr. Jacob van Lennep.
Zo 1íeLen wij dus ook waar de narnen van diverse
lanen in Baann vandaan komen o.a.; de Jacob van
Í ênnênl rrh dê nrr'l .lêhh^f I.àn dó l'óF.lih.hÀ 1,,".1.uurrrruPf,aarr u rrralu jrqJ 

^-laan, de Drakenburgerrlreg enz

Próf. Dr. Gerardus Vrol ik

It
CênAnallrs \Inól ik Hêê p van n nA kê nhrr ro tt^.Jolênaan
Le Amsterdam in de botanie, de anatomie, de ont-
leed- en verloskunde. Hij woonde op de. binnen Arnslel
tussen de Heerengracht en de Kelzersgracht en
verloefde des zomers op Dnakenburg. t{i j ÍJas zoon
van Willem Vrolik en Anna Teske en werd op 25 apri]-
177\ f.ê Í.êidên oê\óren. In 1860 werden zi:\ ts,c2.i1-
tingen door de erven verkochl aan Hermanes Hissink en
Cenarrti ^à 

t\42?a'rè1.\F van de Hoof t al thans dc onnn-
riên ên hlr i z inpê r4r2rron hê1. vnnr,íFl i oê keSLeeI
Drakenburg heeft ges t aan. Doo r Jhr. Frederik Lode-
wij k Henberl Jan Bosch van Drakensteln werd het
nêet ênên.lê têriÍ.êi n o^'-a-Lr1 ! ^-L F^ó ^^noe^uLtl L, uLrLÍi Íl Uë ce rl OnVAng-
Fi ik pêhièd o.ar,2.ênd o a:n onnndp; rra 1 ko feedS in
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zLjn beziL Í^raren.
Diverse publicalie vermelden dat Drakenburg door
Jhr. Bosch van Drakenstein werd gêÏ6EET-êÏ-z o na
eeuwen Drakenburg en Drakenstein weer in hel bezil
van één eigenaar was. Dit is een misvatting.
De gronden van het oorspronkelijke Drakenburg
bevatlen een omvangrijk gebied r.raarop ook Draken-
stein lag en tegen het einde van de 17e eeuvi werd
op de oostelijke gronden Groeneveld geslichl.
Dil uilgestrekte gebied veranderde door de eeulren
heen regelmalig van vorm en omvang door aankoop en
verkoop en door vererving. 't
De omvang van de nog resterende gronden van de
RidderhofsLad Dnakenburg, zijn in de 19e eeuw Ín
kaarb gebracht (het kadasler is van 1840),
Drakenburg was loen in eigendom van Prof.Gerardus
Vrolik , een klein terrein in verhouding tot wat
het eens was en na zijn overlijden vierd dil weer
opgedeeld. HerÍnanes Hlssink en Gerandina Marganetha
van de Hooft verkochten in 1860 Drakenburg aan
Mr.Simon Petnus, Baron van Heemstra.
He! kasbeel DrakenburE en heL kasbeel Drakenstein
tlJn dus nimmer r
gekomen.

o-o-o-o

Eigenaren van Drakenburg in dJ toop der eeuwen:

Vrederick Heren Wernars zoon van Drakenborch..0mstr.-130
Wernar van Drakenborch. . ..oÍnstr.-134
Frederick van Drakenborch.. ...... 1385-1437
Johan van Drakenbonch 1441-1456
Johan van Drakenborch 1457-1498
Frederlk van Drakenborch, . 1499-1519
Johan van Drakenborch 1519-1520
Josina van Drakenborch.. .... 1520-1570



Nicolaes van Zuylen van de Haer..
ni n.t rràh 7r'v l ên
Johan van Zuylen van der Haer..
Geertruyd van Lennep
Johan van Renesse van Zuylen van de Haer. .

Gysberta Antonia van Renesse van Zuylen
van de 'Haer. .

Willern Joseph van cent, 1 u i t e n a n t - a d m i r a a I
Nicolaas van Gent
George Roeters
Susanna van Mekeren
Adriaan Roeters en Susanna Roeters
Pieter van Reede van 0udtshoorn tot

Nederhorst
Barend Hendnik van Reede van 0udtshoorn. . .
Nicolaas Willern Roë11.
Gysbert He rrnan u s Malders
Johannes Holstein en Margaretha van P1aat.
Cerardus Vrolik, hoogleraar te Amsterdam. . .

De verkoop van de nalalênschap van Prof .
G.Vnollk.....

DÍl artikel werd overgenomen uit:
De Ridderhofs tad Drakenburg bij Baarn.
door H.M.M.van Vugt.
(Archiefgnoep Hlstorische Kring rrBaenne'r 

)

1570-1602
1602-1635
1635-1641
1641-1653
1654-1664

I oo)- | o í e
1672-1672
1674-1710
1710-1738
17 38-17 6e
17 68-17 68

1768-1773
1775-1777
1777-1791
17 91 -1 809
1810-1823
1823-1859

1860-1860
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AMSTERDAMSESTRAATWEG 250 JAAR

Aen het 250-iariq bestaan van de Amsterdamsestraat-
weg heeft de Hislorische Kring uitgebreid aandacht
besteed in de vorm van een f o t o - o v e r z i c h t s t e n t o o n L
s lell ing. Zoals het, woord aI aanBeeft: veel fotorsr,
weinig tekst. Teks t werd overgel aten aan de redac-
tie van dit b1ad. Zonder volledigheid te willen of
te kunnen na streven, bladeren wij door knanten-
knlpsels, correspontie en fol de rs om enkele onver-
getelijke, beroemde of gewoon gezellige punten aan í'^
de bekende straabr^reg onder de loupe te nemen.

De AmsterdaÍnsestraatweg vornde de belangrijksLe ver-
binding met het buurdorp Soest. De posfkoets ver-
zorgde het vervoer van personen en goederen en
men r\ras het er over eens dat het een gevaarlÍjke
tocht was , door dicht woud en van achter elke
struik kon een struikrover te voorschijn spningen.
(a1s het niet waar is, is het tocht leuk bedacht ) .

Een belangrijke halleplaats was de tavee nne Groene-
vel-d ( !egenover Kasteel Groenveld ) die al in 1614
was geopend en in die tij d ook d j.enst deed als
hotel. Een gewaardeerd rustpun t voor hongerige
en vermoeide relzigers.
Geheel aan het andere e j.nd van de weg, tegenover
Paleis Soes tdij k, stond een ander etablissement,
Hófêl Tri ên- Iàns nieL zo oud als Groenveld naar
zeer bekend aan het begin van deze eeuw en om-
schreven aIs rtmondainrr. Toch kon Trier de con- '\
currenlie, niet aan mel modernere bedriiven, ook
r'àF^1..1-etó hêl- t^êFiSme Zich naan andene oorden
dan Baarn. Een opleving naakte het holel nog mee
in I938 toen het onderdak bood aan Lalloze re-
porLe rs die ademloos de Seboor te van Prinses
Beatrix afwachlten, In 1942 verzocht de eigenaar
aan de Baarnse gemeente hem vrijstelling be ver-
Ienen tot heL behouden van zijn dienstfiels. Hii
had dit vervoenmiddel nod j.g omdat de bedriiven'
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distrlbuteurs en leveranciers waar hij zaken mee
dee d, in Baarn gevestigd branen op meen dan 2L kn
afstand. Niet vermel-d wordl of en hoeveel gasten
afhankelijk waren van de levenanties. Langzaam-
aan raakt het hotêI op zijn retour, modernisering
srordt niet rneer mogelijk geacht. In 1961 lijkt het
er op dal een n ieuwe eigenaar die !evens directeur
was van Het Haagsche Schouw te Voonburg, een gron-
dige restauralie ter han d zou nemen . Het bleek
echter een te kos tb are opera Lie waarvan het econo-
misch rendeÍnent trdijfelachtig werd genoemd. Daar-
na kiet hij door een arch i tec t een geheel nieuw
ontr^rerp rnaken voor een Ínodern hotel-caf é-resLaurant,
maar dit onlwerp kwarn niet door de Baarnse schoon-
h e i d s c oÍnn i s s i e . Tr ier veranderde in een bouwval,
een kroL dat in de j aren tachtj g nief meer passenl
werd geacht in de orngeving van het paleis. Uit-
eÍndel ij k werd het gesloopl. in de buurl van Trier
bevindt z ich de gemeentegrens tuss en Baarn en Soes t.
IIi f . .\ r' r' ê s n ó n .i ê n t i ê tUSSen de GemeentebestUren
van Baarn en Soest in 1 938, bI ij kt dat Soest de
grens graag zou voorzien van een gnenspaal met de
wapens van de twee gemeen len er op. Baann had hier
Ê'êên hêI^nos|ê'lIins voor omdat in de buurt van
Tnier de grens a1 voldoende duidelljk hras aange -
geven en dus vervloog de mooie Soesfse droom,
Terug naar de Groenveldse kant van de slraatvíeg.
Ui.t 1 955 dateert corresponden tle tussen de Ge-
Íneenle Baarn en de Gulf Oil -aandoli-eprbducten
naalschappij. Gulf venzocht de Gerneente loe s ten-
ming voor het neerzetten van een benzlnestation.
Maar omdat er a1 enkele benzinestafions hlaren,
zoals nabij Trier en aan de Eemnesserwê9, vond
de gemeen te dat hel benzinestation er maar nie!
moest komen. In 1988 Íneldt een kranLebericht
dat de gerneente en een benzinepompstation aan de
Amsterdamsestraalweg in onmin leven wegens doon
ol-ie vervuilde grond.
Door de jaren heen heeft de Anslendamsestraatweg
veel veranderingen ondengaan: van postkoeLsrouLe
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to t mode rne, verb re de , geas f aI tee rde s lraa tweg.
Toén was de weg gevaarl i j k, nu is de weg r.reer ge-
vaal ij k, tenminste uit berichtgeving uit de janen
'87, '88 bfÍjkl dal fietsers én voetgangers de weg'lêvênsoêv^arl i ik vi nden omdat autots en Vee 1 te
hard rijden, er teveel zijstraten op uit komen,
en auto's van het fietspad gebruik maken om af te
s1aan. Er waren we1 pfannen ler verbetering van de
situatie,maar pessimisten voorspelden dat het we1
toL 1 990 zou duren voor de beoogdê vêrbeteningen
ook werkelijk zouden zijn aangebnacht. In 1975,
om precies Le zijn op 23 mei, startte de bouw van f
de nieuwe Emmabrug. 0pleverlng zou plaats vinden
op 9 mei 1977. Afgebroken werd het oude viaduct
nvên .lê snóór,l i in Hi I v e f s u m - A m e r s fl O o f t . Tal Van
<.hi tfêFêhdê n.n.lèh rri I I.Ia hrritêhrrêrhl--.., _- --lJVen en
lusthoven hebben de flanken van de Amsterdarnse-
stnaatweg gesierd,met achtertuinen die tot ver in
het bos doorllepen. Vele waren gebouwd in Baa rn s
gouden tijden na de aanleg van de inmiddels over-
bekende spoorverbinding Arnsterdan-Amersfoort.
\f àn <^míni.rê nêei ^11êên n.,\o êên hêninnên' lng, van
andere iets meer substantieels. Een lusthof dat r,Jaar-
s.hi inl i ik r|i f.sl rri f.ênd d^.|n dê s.hni i1rêr' Van êen
krantartikel zo genoend werd, was Tomatuva, een
fruitkwekerij op de grens tussen Baarn en Eemnes.
Een onderneÍnende khreker had in 1933 1È ha gras-
land aangekocht en in de loop van 1933 een,voor
deze streek uitzonderlijk, bedrij f ges t i cht, een
druiven-en fruitkÍrekerij genaamd: NV Tornatuva.
n^êl \'án hêt hê.lni ifl was het kweken van fruit en ó\
druiven voor een in eigen beheer Le nemen f ruit-
restauratie aan de toenrnalige Rli kshteg 1 tussen
Amslerdam en Amersfoort. Er kwarnen kassen die
een oppervlakte van 1 220 v ierkan te meber be-
sloegen. Er werden vier soorten drulven gekweekt:
de blauwe Frankentheler, de blau$te Black Alicante 

'de wltte Muskaat van Alexandrië en de witte Gol -
den Champion, In de boomgaard stonden 15 soorLen
appelbomen en 12 soorten pereboment Soed voor
zotn 25.000 kg fruÍt per iaar. Tegenslagi kende
ToÍnatuva ook: door vorslschade aan de bloesem



brachf de oogsl van '1957 slechts 20 in plaaLs van
2000 kisten fruit op, Bessen, f rarnbozen, aardbeien,
branen, bosbessen uit eigen teelt waren bestemd
voor de f r u 1 t r e s t a u r a t i e . De gasten, en kwamen
veel jonge mensen,hadden rs zomers de beschikking
over een groot terras, blj minder gunstig wêer

êêh ?iriê in de 5+ meter hoEe nestauratie
braar de trossen druiven boven de hoofden hingen
en de clematis Ííeelderig bloeide. De schrij ve r K.
uit genoemd krante-anlikel, schnij flt in 1 958:
rrHoewel ToÍnatuva aI 24 jaar bestaatr geniel het in
onze gemeente n iet de bekendheid Íre1ke men van
een dergel ij k lus thof zou mogen verwachlenrr.
Het bednij f Tomatuva is a1 Iang verleden tijd.
De naam is echter nog terug te vinden op het via-
ducL over de snelweg op de grens tussen Baarn en
Eemnes, a1s postuum eerbewijs. Buitenzorg zaL
mee r een lusthof gewee s t zijn in de tnaditio-
nele betekenis van heb woord. Toen het die funcLie
niet meen had, werd het een handelskwekenlj. In
1961 vond Scouting Nederland en onderdak, of
juister: een af def ing vrouwelij ke gehandlcapte
padvinders, genaamd rrde BIauwe Vogel s.rl
Konjngin Juliana spnak bij de opening: rrfk hoop
dat de naam irBuitenzorgrr ook in zal houden dat de
mersjes die hier komen ook buiten zorgen zullen
zijn.rr
0ok Prins Bernhard kwam negelmatig op BuiLenzorg:
in 1OÊ?.\m.iê nnênino f'ê vêrri.hiên ván de Neden-
landse HÍppische Sportbond en later 1n 1986 relk-
te de Prlns onde rsche id ingen ui! voor spor-
tieve s p r i n g - p r e s t a I i e s . In het koetshuis van
Buitenzorg, zo berichl een knan t uit 1989,
wordt door scouting Nederland een museum gepland
om j ong en oud in een levendige lentoonstelling
(a1 dan niet hernieuwd ) kennis te laten maken meL
het p a d v i n d e r s L e v e n . De Írerkzaamheden zullen voor-
namelijk door onbetaalde vrljwilligers vionden ver-
richt. Voor hen dus geên he-tLje voor een karwei tj e.
Een andere financlële tegenvaller:op het, laatste
ninnênf.iê bêslóot. hêt ministerie van WVC de toe-
gezegde subsidie van f.150.000 niet Le verstrekkken



Tn.-h i s hêf. sêl rrkf. riê nnên i no vól crêns nl an be
doen plaats vinden op Sint Jonisdag 1 989, (Voon
de minder ingebrijden: 23 apr-i1). Na deze posi-
tleve berichten over alternatieve bestemmingen
van Buitenzorg, even een sbapje terug in de tljd
naar een andere locatie eveneens onderdeel van
het oorspronkel ij ke huis, de voo rmal ige orange-
l-ic. dif nná.hí:ioê. hi<1^nie.hê n2nrl r|i r 1820
(Amsterdamsest.raatweg 59 ) vaft j.n 1 985 ten prooi
..n .lê el 

^narehàmên 
Pr^1ê<1êh \f .n nl..fr.**_sgeno_

ten en de Historische Kring Baerne ben spijt. FRenovatie zou veel te duun zijn, daarom maar lr

'l'ê\/ên slnnên alan in\/êqiênên Ilê \'rrrnnanden
61 L/n 67 waren in 1968 a1 gesloopt na een brand
en het opengeva i I en terrein we rd toegevoegd bij
hêt hosr|êhi ed hcl'oncndê h i i kasf.êêl Cn.)pn€Ve1d.
0p de hoek Amslerdamsestraalv.reg-Lb.Gen.Van Heutz-
1a an stond Vi11a Roos le rhoek. 0orspronkel ij k be-
sLernd als woonhuis Iater, in 1928, door Stichtlng
Tre 1n 8.28 in gebrulk ges te 1d a1s kindertehuÍs
voor kinderen met een zi,,rakke gezondheid. Als in
1962 plannen hiorden gemaakt, voor de bour.r van
l uxe v e n z o r g i n g s f -L a t s , gebeurL dal op de pIaaLs
waar het eens zo trotse Roosterhoek heeft gestaan.
De naam is het enlge dat behouden b1eef. Naast
Roosterhoek stond tot 1990 een kapitaal pand,
besLaande uiL twee huizen onder één ka p.
ni t nand wênrl i n .lê áe .'ê l ê.|rl d^.l. êên ^n('ê'l ,ri-.L i o
verlopen proef met chemische stoffen en z$rare
mêtal ên d^^r dê ê ip ênaar Van een Van bei^^ h',i?^h
De maLeri ëIe schade Lrerd geschaL op anCe-ha1f mj 1-
j oen gu Lden, daarnaas t hi aren er natuurl ijk nog an-
darê vênsahrikkeli ike oerrnl oên voan ala ílinecL
betrokkenen. Aan de Amsterdamsestraatweg 37 was de
sociale academie rrde Jefbungtr geve s I igd. In heL
d^ nn r"ranên dê mên i npên /]\/ê.lrdê ,lê1h'rFoerSrr Vel. -
oeeId. "LasLig Lawaaiig volkie" vond de één, rrach
wat , jonge mensenrr zei de ander, Toen de Jelburg
werd seslotên êind i^ -'^- de bewo-uró wcr ucLr

ners (al dan nieL zichLbaar) van harle uitgewulfd.
c^nnida !.h^mó ihr.,^nêns wanên cÍr,àao hêrêid hen
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"een kruis na te geven".Lawaaiig zal heL niel Íneer
zlj n op nr.37 .ORlangs is het pand in gebruik ge-
nomen als kan loor voor belangen - consulenfen.
Iedereen kent de lofzang op Lolaborstels en Enka-
zemen,rrzorn dag daL ik en echt Io1 in heb.....rl
maan wellicht is nÍet zo bekend dat het verkoop-
kantoor van deze producten tot 1989 onder de naarn
Alveru gehuisves t was in een pand aan de Ams Le n-
damsestraatwegi hoek G, v, d. Veenlaan.
Landgoed Uytenbosch mag in deze opsornrning niet on-
genoemd b11j ven. 0os pronke 1ij k een landgoed, nu
een appartemen tencomplex op dezelfde plaats en
met dezelfde naam, Van 1956 LoL de opheffing in
1965 is instituul Mariënhorst in het l andgoe d ge-
vestigd 'gevreest, een U. L.0. -school met daaraan ver-
bonden êen in ternaat dat al1een doo r j ongens hrerd
bezochl, afkomstlg uil a1l e delen van heL land. De
school ging uit van een stichting en had een rooms
katholieke signatuur. In 1967 werd heL voonmallge
landgoed verbouwd tot Parkhotel Uylenbosch met
17 kamers voor logeegasten. Een erg lang leven is
het hobel echter ni-é t beschoren geweest.
\lêêl iq ên .lóór .lê iaren Veranderd aan de AmSter-
dansestnaatweg, de weg zeIi. De panden er langs
gelegen veranderden van eigenaar, kregen een an-
dere bes lemming of verdwenen door welke neden dan
.tóL. ?ê1í. < .lê h^<<êh l_êF Lrêê7'cri i.iêh rf .n oe weg
zijn veranderd. Het aanzlen van de weg is veran-
derd door plaatsing van nieuwe geboui,ren die over
êên fi id |.l^^n aníiêr'ê s.hni i\rêns bêirrhêlri ZU11en
worden aIs herinnering aan een goede oude Lijd
die nu nog in de toekornsl ligf . Maar een ding
is niet venanderd, gelukkig, en dat is Beng en Dal ,
de parel van de Amsterdamsestraatvreg waarin het
Apostollsche Genootschap gevestigd is.
Circa 1880 werd het gebouwd atrs-'imitàf j_e jachtslot
op een gebied dat even hoog lag als de ULrechtse

,r^+ ^ók dê íJiênt.ê h^d ven de Eem-uó ,,roor
polders. De naam die voor deze fraaie bulten-
plaats lrerd gekozen lag derhalve voon de hand:
"Berg en Dal'r. Lang hee ft het dienst gedaan a1s
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buitenhuis. Later krerd heL enkele malen verkochl
en sedert jaren is 1et nu in bezit van het Apos to-
lisch Genootschap. FIet gebouw en heL park er om-
heen verkeren in blakende gezondheid, een lus t voor
heL oog. Weet U om welk pand het gaaL: rrPronkende
gevels en een u i -vormig to nen lj e
De moeite waard om even stil he slaan aan het eind
van onze omzwervingen langs de AmsterdamsesLraat-
weÊ.

Met dank aan de 0udheidkamer van de Historlsche
Kring voo r de inzage van de archiefsLukken.

R. Uileman

Hotel Trier aan de Arnsterdamsestraalweg 1 '1900
rect.if icatie: in het dec,nr."l 990 werd d1t hotel
als hotel Groeneveld aangeduid.

Í
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