


Seijst 2001. - Dl.31 DE PAARDENSTOETERIJ VAN DE CEBR. VAN DER HAAR, L. VISSER beijst 2001-111 Van der Haar Een span paarden bestemd voorhet huwelijk van een van debeste zakenrelaties n.l. DeBoliviaanse tinkoning enmilliardair Antenor R. Patino.Patino trouwde op 8 april 1931prinses Maria Christina deBourbon, een nicht van devroegere Spaanse koning AlfonsXIII. Volgens Henk van der Haarwerden de paarden te Parijsbezorgd en aldaar gereden doorde op de foto afgebeelde ArieGerritsen uit Zeist, (partcollectie) Over het bedrijf van de gebroedersVan der Haar schreef de ZeisterCourant van 14 maart 1931, na hetoverlijden van Teunis van der Haarondermeer: &quot;In de glorietijd van het paard vuaszijn zaak zeker de bekeiidste in ons Driebergseweg 12, villa Groenoord. land en ver buiten onze grenzen had zijn naam op dit gebied een goede klank&quot;. Het           huis           Groenoord, Driebergseweg 12 werd in 1890gebouwd in opdracht van Teunis vander Haar (27-094854) op een perceel GEMEENTEARCHIEF ZEIST. grond dat hij in 1889 had gekocht vanJ.A. van der Mersch te Zeist. Teuniswas een zoon van Gerardus van derHaar (06-09-1811) en van Jacoba deKruyf(f) (05-02-1821), wonende opde (pacht) boerderij Zomerdijk,Tiendweg 1.





Seijst 2001. - Dl.31 Seijstj 2001-iii DE PAARDENSTOETERIJ VAN DE CEBR. VAN DER HAAR, L. VISSER Gerardus y- Jacoba 6-9-1811                  5-2-1821 X Teunis 27-9-185412-3-1931 Gerardus 11-02-186022-10-1928 Gerardus jr. 17-12-188325-08-1945 ?^s Equipages voor de Oude Kerk te Zeist. Z^,^&quot;



Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2081-111 omdat zij vaak ondeskundig waren oppaardengebied en dus afhankelijkvan hun personeel en dan vooral vande koetsiers. Het was dan ook een uitkomst voorde buitenplaatsbezitters toen hetsysteem van maandpaarden van degrond kwam. Dit had grote voordelen voor degebruikers omdat de verhuurder bijeen kreupel of ziek paard voorvervanging moest zorgen. Wat dat betreft is er met de huidigelease-auto's niets nieuws onder dezon. In het boek 'De glorietijd van hetpaard' van Wouter Slob worden viereerste-klasse handelaren genoemd diemaandpaarden verhuurden. Dat wa-ren baron van Brakel van Doorwerth,de gebrs. Van der Haar, deAmsterdamse Rijtuigmaatschappij ende gebrs. Van der Kuylen in DenHaag. In het begin van de vorige eeuwstonden er op Groenoord altijd wel 40 paarden op stal die bijvoorbeeld rustnodig hadden of ingeruild moestenworden voor nieuwe maandpaarden,terwijl er steeds 60 paarden voorbereidwerden voor de maanddienst. Verderliepen er ruim 300 paarden in de maandhuur zodat er ongeveer 400luxe paarden beschikbaar waren. Het is dan ook begrijpelijk dat eraltijd veel bekijks was aan deBunsinglaan waar Gerardus (Gradus)van der Haar jr en zijn helper Arie






