
Busreis Paleis Soestdijk 

18 juni 2008 

 Het was mooi weer en de stemming was gezellig te noemen. Alsof het een schoolreisje 
betrof. Op naar het Paleis Soestdijk. Koffie, koekje, kaas, ham,chips, overal was voor 
gezorgd, en een tevreden voorzitter heette dan ook iedereen van harte welkom in de 
bus. Hij legde het dagprogramma nog eens uit en vertelde ook nog iets over het Paleis 
en zijn vroegere bewoners Dat was zeer interessant. " Om alvast in de stemming te 
komen " riep de voorzitter. Na een voorspoedige reis ( met behulp van diverse 
hulpchauffeurs) kwam het gezelschap aan in Baarn. Men kon direct beginnen met het 
verkennen van de prachtige tuinen. Het gezelschap was verdeeld in drie groepen. Groep 
1 mocht om 12.30 uur onder leiding van een professionele gids het paleis in. Vijftien 
minuten later groep ll, en weer vijftien minuten daarna groep lll.  Maar eerst werd 
iedereen gecontroleerd op van alles en nog wat.Voordat de rondleiding begon, vertelde 
een introductiefilm over de geschiedenis van Paleis Soestdijk. Vervolgens ging de 
rondleiding door de representatieve vertrekken. Meubilair en inrichting stammen deels uit 
de tijd dat Willem ll en zijn Russische vrouw Anna Paulona met hun kinderen het Paleis 
bewoonden. Vervolgens gingen wij naar het deel waar Koningin Juliana en Prins Bernhard 
bijna 70 jaar hebben gewoond en gewerkt. We hebben de werkkamers en de eetkamer 
van de familie kunnen bezichtigen. Na het overlijden  van Prins Bernhard heeft de familie 
de privévertrekken geheel ontruimd en de inboedel verdeeld. De vertrekken die werden 
getoond waren weliswaar leeg maar de originele sfeer is intact gebleven;historische 
filmbeelden en foto's dragen hiertoe bij. Tenslotte ging de rondgang naar het souterrain, 
dat het domein was van het personeel. Wij konden goed zien waar de hofhouding 
dagelijks werkte, zoals de keuken, waar de grote diners en gezinsmaaltijden werden 
bereid. 

Wandeling door de Paleistuin. Ooit bestond het park van Paleis Soestdijk uit strakke 
formele tuinen. Bijna twee eeuwen geleden werd het veranderd in een schilderachtig 
landschapspark met rustieke laantjes, mooie doorkijkjes en waterpartijen. Vele 
Koninklijke bewoners en bezoekers hebben er gewandeld en genoten van het fraaie 
uitzicht. Ook wij van Commandovereniging-Gelderland waren het over eens: het was 
prachtig. Om 16.00 uur vertrok de bus met het gezelschap naar Heteren alwaar een 
heerlijk diner op ons stond te wachten. Al met al was het een leuke dag , zeer zeker de 
moeite waard.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

  

 


