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De EiEtorlsche Kring rrBaernetr stelt zich ten doel het bestu-
deren van en belangstelling kweken voor geschiedeniÊ ln het
algeÍreen en van Baarn ín het biizonder. Zli tracht dlt doel
te bereiken door nLddel- van hêt organieeren van lezlngen'
excurê1es, t entoon6tellingên en het uÍtgeven van eeh el-gen
tijdschrrft.
Naást deze algenene aktiviteiten bestaat de nogelijkhEid toe
te treden tot de volgenale Trerkgroepen:

1. De werkAroep oudheidkamer

Deze groep houdt zich o.a. bezig mot het beheer ên het
uitbreiden van de kol-fektle Gemeentelljke Oudheldkane".

Inlichtlngen: }fevroun J. v.d. Brink r Prof. Meyerêlaan lO,
Baarn. Tel. 02154 - 20161.
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Baarn. Tel. 02154 - I2r25.

Pse9]1iE9-9es!ssr-vel- ge -ve!e!1cl!c :
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VAN DE REDAKTIE

Een nieuwe jaargang en een nieuw gelu1d!
De redaktle verheugt zich zeer dat nevrouw VJit6enburg-Horsnan
bêreid le gevonden voortaan aan de totetandkoning van Baerne
nee te vrerken. Viij heten haar hierbij varl harte vrêl-kon.
Voor de rneeste Baarnaar6 zal zíj geen onbekende zljn; jaren-
lang verzorgt zij imners aI de rubrj-ek ItSeniorenconvent rr in
de Baarnsche Courant. Haar eerste biJdrage bestaat uit een
artikelenserie over Schoonoord, een huis waarin zij een groot
deel van haar leven heeft 6evroond.'En wie zou er dus met neer
llefde en gedetai.lleerder over kunnen schrijven dan zijzelf.
Verder beginnen wij in dit nunner met de nieuwe rubriek
ÍBaarnse persoonlijkhedenrr, een serie artlkelen over bekende
of ninder bekende Baarnaars, die in de geschiedeniE van Baarn
een belangrijke rq1 hebben geopeeld.

De heer V.d. Pol, eell kenner bij uitstek van oud-Baarn, zal
ons geregeld fotor6 leveren uit zijn uitgebrê1de kollektie
voor de rubriek,.lrl/l/aar en.wie?rr, waarvoor onze hartefijke dank.

De nieuvue rubriek nDoor urr zal beEtaan uit bijdragen van de
lezers zeLf. Deze rubriek heeft alleen kan6 van slagen indien
u als lezer ook daadvrerkeliJk hiervoor uw steentje wilt bij-
dragen. Al1e kopij is van harte welkon. [riJ zien uw eerate
reakties dan ook net spanning tegenoet.
Onze rrFriêee korreepondent", GertJan de Ro11er, gaat u hÍerLn
voor.
Tot 61ot rest óirs nog Meta Reitsna harteliJk te bedanken voor
het vele typewerk dat door haar werd verricht.
Wij hopen dat u dit nummer weer net veel plezier zult Lezen.

'r: r..-ri!.l'; l ,ti.:l

:,..,i' ;l :j
,:'r: !t.: . 1' :; ;:

.1, :.i'| : 1
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Bêrltrse Dêlsoonl l.lkheden 1.

ABn.{ETI,Í JOH.ANNES DE BI'LL (182ï- 1888) .

OD dc algoDcn. b?g3aêfp1aêt! te BaelÍ| aen de Aoeolelaen lÍgt.lq a.n
varglctcn hoekJe (efd. B' rlJ J' no 11) een frDlllegEèf, dat ..ar
toobaboorda aan d3 faullte de 8u1f,.
Ert oaLruld tlcrt ucllg op dit graf, de gteon l,a gc.obóiEalr rn hct
gebccl nartt cen y.lnlg flaalê lndruk. E! toob ltgË htcr ..n Datt
bogirevcn, dÍc ccrtlJib dool velen rerd vorecrd en dle door zlJu
gcdlobtcn en voordrechten nenlgoen wlet te ontrocren.

Ict lr lblr,ban Johênnes de 3u11t dle op 'll deocnbcl 182t ta
Anrtrrdan valal gsbo!€n. EiJ rag een dLchtcr v.an berlJnilo. verbalcar dl,r
vaal rellgleu! of bÍrtorl'sch van eEzd wareD. ElJ eobrecf ren groot
eantal r..! iondisnrteltJke gedlchton en'novellga, rêarvan vcrschcÍdcnr
buailclr l! llin ttJd beralrukt vcrdoa.'

llr dcola,uatof on Nutatèzàr van de líartgchrpntJ tot f,ut vra hct
AlgirDrcD vce hlJ blJ y.I!n bekend en gcl.l?fd. 0p occatclllJke vIJle vÍrt
hlJ rlJn'dlchtcrltJkó lahapplngea voor.te dlegpnr 6n tlJalsoDotcn van d.t3
dlobtcrl rtetcn ne zl.Ja dood nog te verhalea ven de dlepe lndrtlr I dle
bÍJ door het ultepre}án yen z'lJn li:endatc gsillohtcn rt3lob ln Dresdeàr .

en nDo 1cdt8. aÈoe1n to. reeg brecl,'; 
"



' Oorrpiànhllík verd de Du1l opSeleld voor de baudcl r u^rr :lJn thfdr
voor dl lcttcrkunde derd hee bcrluj.ten ln de Jouaaltrtlek t. grr!.
ylrr 1851 - 18?8 raa hlJ hèofdrêdêot€ur van dc Aurterdanrc Courrnt 1

.n l.tcr rcrd bfJ reêakteui vau bet Nleucs van de Dagr
D. luU ra! bogr Êean 2) Jaall toen da Glds tn 1846 rtJn

' lpdlobt ofotlif oDDan. ![ó1!ÍJke blJdragen ln ttJdaohrlftrn .q rl!|n trL!
roniba nldtr vol3cn.t. no'!'n hrcr o'ó'r ;ï".::il:":i",i:"::ï"llt3i?."..-, i.io

(aa,ucn nit Jecob vrn L,ruep)nvc!.prcldo grdlohtcnn 1851
nNóve11car 18!J
rBlnaenhut aJ.si 186'1 .

In ld?t rrlaoilrron blJ Roolent! ln Sohlcilat zÍJn vcnaraldo grdtobton.

YlIl

À, J. DE ffii
<t{'egGlÊ

i.

VIERDE DRUK.

E r.. tL BOTELÀt{I8. :..rïi',' -.tti t

t
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l.J. dc !u1l uoct eên nên goweest zlJn tr6t êer grota
.. bolengstcllÍDg. In rlJn Aedichtcn treffen vc daa ook

roolrl. .B r.ll8l.use eleDeotèa eêr.

ua^etrobrpgcllJtc
.llcrI.l polltlrlc t
r Eqf,

,ràa

bergot.btJ dc:

1,9c 'l:nttc ratle ;rdc dodacrac Tordt g6noênd.

i:::Í) | . j:r. :,, .I$;llla. puntdl.ehten iB A,J.dêi.BuIl nêdr
ca al..'lt,,de ÈEgI.:wst .Bezwo11an, .menl.ge 20a eeuver
lortc gcilobtra'i4og,,qpiegelen. ... j ,. .. ,.

EÍor volgen er êan p&,&,r i:

Spgo-rrr'ep- f j.]' osof Íe.
''':j: :'t ltJ aI cns doen en leten,

*. .,.E-oe .91+Jk itij ook praten,
Ja zelfe oprt ogenblÍk
Dat vlJrt hat &eest trogeren,
Ie, hoe $s ons uenden, keren,

I tt Centraelpunt altljd.S IÍ!
ool hct 

ïrse'd' 
r"utll*.1"..*o::.':,:"n""u "ooï I :, 

i
Mex$$afH.s. /

, Ztt Jo op het roadhuls a orae vcrlogon,
' Beb Jo vee3. to iang gêzlregcn,
i UlI Je llratêr, rt gaat hoe tt grat,' 1J11 Je .zandor iets to vetenlnNuttlg lÍdtt en trSprokerr hetcal

Da,n woo* ik.een basts raad t
i t." De eerE$e . rÁs.!u:ên Ín den laadaa'
'? ;"k'bkenaq; I t qidttel zJ"ch geen rohandc.,. Eoor r Je ze'b een vl.Ja gezloht,'i ii nguatl' eon$ even, knipoági acbraudcr,

' . ,r$n Wêsgt r. Ontrent een en ander
''.---*!Íe.9l-ij-v*o3aen.lngel1cht.

I Fg.lfe geeet van.zlJn ttJd,r,fb
;de,3rll:is eon .typleohc . veitl8

,-q+iT íl .i11 e_1L1*v.a!99

De ïrrÍvig.esb. ontroerd t Ect-utíletcllc brcfdcr rt Ie nrt dlt Kabtnèt gedannn o
3crllate | * rneest goduohtnorgrur t
l{aar zlet-- eoo jaar na dêto hrtdË
Eet nÍníatorlo nog,.....
Eon egraaên fruidonier , '

tJoog krenton th het nleuVoprgtbr t

D,êà1'^-t q tr.

nBcrj'--., 'hoe 6aet .-: !?!
nPlaag op plaag t
Nauw 1g nljc Jo:l6g'le klud na ontaouoa

..0f i! oudsts i.6 !Íok yqn achgol grkooonr.'lê1, VêI ! -r Bl .*at rióor a!.óunr vrndeeg ?

t
!

I

!l



1..J. de Eril] atlerf op 2{ septeuber 1888 tc 3êa!a, rêar htJ Jar?Dlarggodurendc dr zoucnnaa^ndcn vcrb]ccf. VelooedolLjlr rooade btJ de- un dc
lsnnsaieflsg (vaa Looa), boeycl het Julrtc rdrós oao heleri li.et beLcnil lt.

ElJ verd op 2J aepteuber Èegrevcn neast alJn 21 Jartge , caigc zoon,
d1c hlJ usar 7 Jaar ovcrleefdc. lfeldre vês dclo dlohtcr .n sohrlJvar vcrgcten.

llolIeas I Potgletcr êt yatr r,èna.D krlÉgctr lo tllê blooulcrl,agcu.vtel aa,ndrêht, naar dc aaao veD de lull zr1 oca vresnd ganoag trvorgpcfrzoeken. t

Eet graf, vclïlêI en verd totaal verralrloosd. Eet 1! do hccr ven lroon
Boyoes* , dl,e ela oDLgr..lI 1940 gcprobcerd hceft dêa! yerend.ilng . la arn

. te bleagaa, hetg€en belars nlslukte.

J.K!ul,denie!.

O volantyooróÍEg:
-,Fêrzaeelde gedlchtrn A.J.de Bul}, uitgov6::iJ noêLsÍrtr
ArcLlef Oudhsldk lcr
Coneapondeatlc E. ven Í,oon- Hugcnbol,tr o
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HERINNERINGEN ÀAN SCHOONOORD

Het is nJ.êt altljd nakkelijk .on een beginpunt va-n een histo-
rlsch verhaal te vinden. Een relaas over een oud hui6, over
eên landgoed zondêr vêel pretenties, kan al gauw ontaartlen in
eêntlnentel-e ontboezemln6en, i.n verondêrstel1ingen, d1e blj
nader inzl.cht nlet jui.st of onbruikbaar blijken te zijn.
Blj het oude landgoeat Schoonoord, waarvan het huis nog staat
aan de Faas El-iaelaan tegenover de Schoolstraat, vras êr wèI
een aanJrnopingÊpunt. Volgens de Baarnse historle-vorÊer
T. Pluin wordt de bezi-tt1ng het eerst verneld op Il decenber
!793, toen Ur. Jacob Antony de Roth aan Reinhard Scherenbêrg
verkocht: rtEen bo6ch, genaand Schoonoord, aangel_egd tot
buitenplaatstr. Vêrnoedelljk bestond het huis nog niet. tÀre1
werd neldl.ng gemaakt van een boerderiJ, stall_en, een boongaard,
enzovoort. Dat rrenzovoorttt kl-1nkt een beetje vaag, het ka'II van
alles en nog vat betekenên. f,iraarschi jnli jk vuerd vijf Jaarlater net de bouvÍ van een "etatig vJoonhuistr begonnen, dat
zêker a1 in 1BOO bewoond werd. Of de reeds genoende Scheren-
berg - elgenaar van een tapijtfabriek - er zelf in trok va]-t
te betwiJfelen. llij wa6 eigenaar van een Chineês landhul-s,
waa! hiJ kennelljk domlcllia had gekozen.
Zeker iE dat hj-j Schoonoord in 18OB verkocht aan de direkteur
van zijn Baarnse weverij, P.J. Saportas. In het koopkontrakt
wordt o.a. gesproken over bossen, 1anen, goudvlevijvere, een
koepel in Chj-nese stijl met verwulfde kel_der en fraai uÍtzicht
over de Eenapolders. Dat vergezlcht scheen zich uit te strekkentot de Zuiderzee en Amex6foort.
Er is geen tvriJfel no6e11jk: de heer Saportas mag gerekend
lvorden tot een van de eerste bewoners. Lang hecft hiJ hetniet uitgehouden in Baarn; na nog geen negen jaar deèd hij
hul.s en hof over aan de in 1815 door Konlng UtiLlen I in atè
adelstand verheven Jonkheer M. Gerbrand Faás E1las ult
Ansterdanr, die het landgoed oorspronkelijk ale buitenverblijf
voor de zonernaanden bestende. Hoenel .... wat bezÍelde de
famili.e on eind januari 1Bl7 het huis aan de l(elzersgracht te
Austerdam te verruilen voor het Baarne bezit? In die dagen
Íroet het toch nlet eenvoudÍg gev/êest zljn om o.a. net een
kLeuter van viex jaar en een baby van zes wehen midden in de
winter op reiE te gaan. En het !íà6 êen hele reis van de hoofd-
atad naar de Baarnse dreven!
ondertuggen had het landgoed a} naan verworven on0 ziJn pracht.
Er vraren bosjee aangelegd; goudvi66en en karpers speelden j.n
vljvers, die onzoond waren door rhodondêndrons; een heuveltje
v/erd a1 êpoedj-g omgedoopt tot het trbergJe van E11asrr.
llet fraale bezit werd aan êén kant begrênÊd door de Eenweg,
de afbakening aan de andere ziJde werd gevornd door een nulle
zarLdveg.. die naar de Een6e nolen voerde. Het wae zowat de
enlge openbare l'eg in de ontrek; de thans geheten FaaB ELia6-
Laan ïira6 begaanbaar - hoe konden anders equipages voomljden? -
naar aan weersziJden afgebakend door een sloot, De landschape-
archltectên Zocher, dj-e de palelstuinen van Soestdijk, het
park Groenevel.d en eertlJds de tuin van Peking aanlegden,
hebben ook op Schoonoord duidelijk advles Begeven; advies dat
kênnelijk werd opgevolgd. Nèg bestaat êr een vljver terzijde
van de Tronplaan en de Heemskerklaan.
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Je zou zo gr"aag víil-1en weten hoe de elgenaar vaa a1 ctit nooie
ziJn bezlt beheerde. De Jonkheer had een rentneester aange-Eteld, getul-ge het hu16 aan de Schoolgtraat, dat vrtJrel
onherkenbaar is verbouwd ln de.loop der jaren. Een serre eraan,
een balkon tegen ale achte"gevel, later opspl_itÊing van het
pand ln twee woongelegenheden . . ..
Maar 6oed, er wàs een rentmeestei. Vlak in zijn buurt zat een
boer-pachter; het koetehuis stond waÈ achterai in het ver-
lengde van wat thans FaaE Eliaêlaan 11 ls. De tuinmanswonlngie nog eteeds herkenbaar, recht tegenover rle Cantonlaan.
De oranJerÍe lag Íets vêrder weg; hiJ.ligt er trouwena nog,
aan de Eronplaan tegenover de Van Galenlaan. Hi-er verdenrs wLnters de palnen, dl.e in houten kuipen her en ater on het
huia verBpreid stonden, gekoesterd. Hoe dat met de verwarning
gin6 verneldt de geechledenis niet.
En dan wa8 er nog èen falEanderle. De reEten van de voIlères
Etonden nog ln het begin van deze eeuw opzlJ van het huig aan
de zuidkant, waar ook een lrachtige tulpenboom (Ma6no1ia) Jaarin jaar u1t trots Êtond te bloeien tot hiJ er op èen kwadé dag
de brui aan gaf.
Eeel edelnoedig stelde de eigenaar het Schoonoordpark open
voor publlek. 0f er veel gewantleld vrêral vreten wij niet. Wel
was de heer Elias volgene verhalen nÍet geeteld op het v€rkeer
lange de weg die naar de moLen leidde. Duê... kocht hlJ de
nolen op en liet hen zonder pardon afbrekgn. De weg bleef open
tlaar nan waarschiJnlLjk 1n belangriJkheld af.
Toch sl-et de l-andheer op andere wijze een deel van cle Baarnse
bevolking aan zich te binden door in 1858 een hofje rop deheirr, zoala het aangrenzênd stuk Baarn werd betj.teld, te
stichten. KenneHjk wae hiJ een welw.iLlend regent met 6evoe1voor andermans noden, eon trek die zJ.Jn Jongsie dochtei van
heno erfde. Het is tvel wond€rlijk dat beide geschled6chrlJvere
van Baarn, PluJ-n .en Hooyêr, in hun geschrlften neldden, áat,.Ihr. Faas Elias na zLJn dood in L864 uwerd opgevolgd door zlJndochter Anthoniart. A1Àof het een konlnkriJk betrof!
In iêder geval bLeef de freule tot haar dood in 19O2 bet land-
goed trouw. Zj-j noet een zeer bijzonder figuur zijn geweeet,
naar ook over haar leven werd niet veel ln de openbaarheld
gêbracht. Op Schoonoord regeerde ziJ ale haar vad.er, ninzaan
naar tnet va€te hand. 0p nieuwJaarsdag kon hêt rvolk een
ilouceurtJe komen halen blJ.de Brote hekken. Zij zal- d1E ult_betallng wel aan de rentneeeter hebben overgeláten. Over degroott€ van die giften $rerd niet gesproken; v/el_ over dê ult_
alelingen van brood en turf, atie in bàrre wintertijd plaate_
vonden llergen6r j.n de tuln. Vóór, achter, opzij?
Vlak na de eeuww'issellng overleed rjuffrouf,r ElÍ_asr, zoaLi zLl
zi.ch b1J voorkeur liet_noensn. Een tlJalperk was afgesloten, -
een nleuwe eeuw deed zlJn intrede. Zondèr pracht en praaI,'
naar opetuwend naar neer wel-vaart. Ook Baain was aan-het íer_
anderen en toonde al tekênen van een bloelend vilLadorp.
De erf6enanen van Schoonoord lieten het J.andgoed publièk
verkopen. De Baarnsche BouïrnaatschappiJ werd-ei_geir""r enspoedig daarna nan de heer A. Bicker Càarten de zaak overvoor rrexploitatiedoelêindenll.
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Ilet park werd een bouwprojekt, om het naar eens eodern te
betj.tel-en. Ín korte tiJd vemêê6 er een heel nleuwe wijk.
Het woonhuiÊ bl-eef staan. In novenber 1902 werd het verkocht
aan nijn vader, J.C. Horsman, dle in naart 19O, er net vrouw,
kind en rtbooiír introk. Vijfentachtig Jaar had de fani.lie
Eliae Schoonoord beheerd. Dat de fani-lle Horsman z€veDêll- ;
zeventl8 jaar zou volnaken, hêeft nienand ooit kunnen ver-
noeden.
IIet sas geen kleinigheid on a1s jong zakennan zo naar alat
herênhuj.s te betrekken. Natuurlljk noe6t alleÊ analers worden.
Al-lereerst werd dê tuin afgebakend. Aan de zijde van de
indruk\uekkênde bruine beuk verreeo een buurhuie. De achter-
tuln Liep door tot wat nu de Van Waseenaêrl-aan heet. Huisjes
en vlllals vemezen met grote 6nelhei-d.
AI gauw rÍerd de sloot, die de grens vornde tu66en tuin en
straat, 6edempt. Het zoontje liet er van all-es 1n verdwljnen.
'JJas er een ba1 wêg? rrlillêggedold in de Ee-lootrr, etelde het
heerÊchap in zl-jn kindertaal-tje vaat. Er rrdoldetr wel wat
meer weg en toen op oên goede dag cle rvandeletok net zilveren
knop van grootvader verdween, was de naat vol; de sloot werd -gedénpt. óie wandelstok ís vólgene betrouvrbará verhalen nooi-!
neer gevonden. Vreend ls we1 , dat er niet aan eventueel ver-
drlnkingsgevaar van een kl-ein kind gedacht werd. 0f tverd de
jêugd zè beschernd, dat ze nooit uit het oog werd gelaten?

De tuln was vaderrs trots. Natuurlijk noeÊt er eên tulnnan
konen, die ra zo&ers geassieteerd werd door een wonderllJk
g?lletie, woonachtig op de hei, maar die in zrn onaanzienlljkliJfje oerklachten verborg. A1s de week on wa6 - en dat
betekende zaterdagmiddag on vijf uur - dan kregen de rnannen
een borrel . Dlrk nam dan altiJd vroon ziJn petJe af.rr!ïaaron doe Je dat toch?r' vroeg dê zoon des huizes eens.rrVoor die boffel . . . daar not Je eerbied voor hebbenrt, ver-
klaarde hij op zalvendê toon.
Er viel- enorn veel vrêrk te verzetten. Dê gazono ter rveerg-
ziJden van het grote hek noeeten in het 6eizoen zeker êên6
per week met de handgra6nachine worden genaaid. De stanrozen,
die de scheldlng vormden tussen gras en grint, nochtên nl€t
uit de band springen en werden dagelijkê gekontroleerd.
Aan de noordkant werd een zogenaande Franse tuln aangelsgd, Onet 6yrnnetxleche paadjes en lorken voI hêliotroop en roze
geranluns. Dle paadJes werden voortdurend aangeharkt en dan
werden de kinderen aangenaand om op het gra6 te lopen on de
fraaLe aanblik nÍet te verstoren.
Later kwam er aan de echuttingzijde nog een boriler bij voor
sniJbloemen. Het geheel vrerd afgeeloten door een rozenboog,
die dulven- en fazantenhokken maskêerde. Vader vras dol op
zíjtL Bovdfazanten en toen er áên ontsnapte was het huie ie
kl-ein. Het dier Í/erd teruggevonden in het |tbosJe van Ellaêrt,
zoale het onbebouwde land achter de Trouplaan toen nog werd
betiteld. De tuin aan de zuidziJde van het huis bJ.eef lange
tijd ongenoeid net de twe eling-ro zenprlee ]t j e6 , waaronheen
bleke roze roosjes ranhten en een kastanJeboom, dl-e later
hêt veld moest ruiraen omdat hiJ te opdringerig de zolder-
ranen vertluigterde. Ifeer later kwarn daar een ziLverlinde
te Etaan.
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De oude 6tij1 handhaafde zÍch ook in het romantische êeringen-
laantje, dat van de eendenviJver naar een vervallen open
koepel, op de grene van siertuLn en noestuin, slingerde.
De kon net zrn Eplersitte eendJee Íra6 decoratief, naar
vergde tvel veel ondorhoud. Zeker in het voorjaar al.s de
vijver weer noe6t worden volgepompt. Duizond slagen ult de
houten pomp achtor de beseenetruiken waren er nodig on de
vereiste v.raterstand te bereiken. De kinderen hielpen altijd
trouw blJ dit karwei, naar hatlden eeestal na alertig of
veertig slagen genoeg van het feest.
ï,'aar de eendjes rs winters bleven kan j.k ne ni-et herlnneren,
maal. ze kwanen nist ln onze keuken terecht.
Anders wa6 dat net de kippen. Er liepen er sortrs weL veertlg
rond in de boongaard, goed onhêlnd overlgena. In het voorjaar
sas er geen gebrek aan jonge haantJes in de pa::; ln de herf€t
Etond er vaak kipperagout op het nnenu.

De boongaard lvas eên vreugde en rijkdon op zichzel.f.
Peren, appelen, prulnen groel-den er j-n rulme nate en de
schrÍk van ons, klnderen, v/aa het eeuwl.8 appelnoes en stoof-
peren eten in de wlnter. trNog êên keert, zei looealêr 6u66end
als we rnet lange gezlchten aan tafel zaten. aar er k$a.n
altijd nàg een keer ...
Vader genoot van alles wat de tuin bood. De siertuln fiet
hen vriJ onberoerd, maar wat er trachtertr groeide en werd
gekweekt had ziJn volle aandacht. Hij bezat veel líteratuur
over fruitteelt. HlJ kon ninutenl-ang rnet een grote perzlk
op zijn vlakire hand zitten etaren. rrZolets nooisrt, zei hi_j
dan innlg tevreden. De rnorellennuur intereÊÊeerde hen vreinig,
naar aLe er mel-oenen of konkommêrs in de broeibal<ken ver-
schenen dan was hlJ een en aI enthousiaene.
En het aepergebed! Daar was ook ledereen bl-j betrokken.
Elke dag werd die grote aarden wal zorgvuldig op baretjes
gekontroleerd. Vernoedde je ook naar éên kopje, dan werd
daar schiolijk een bloempotje over gezet. Na 21 junl wa6 het
uit net de pret. Dan mocht het bed uitgroeien en latêr werd
het afge6raven en het zand zorgvul-dig naast de schuttlng
opgehoogd.
In de ooe6tuin prlJkten bonen, ervten, 61a, worteltje8 e4
analijvie in lj-neaalrechte lijnen. Ifíee, a1e je een6 atiekem
een worteLtje pikte dat nog nÍet voLwaseen was. Je etopte
het Í/eer schuldig in de grond, maar het aLziend oog van ale
tuinman had de miedaad al in de gaten en dan zwaaLde er wat !

Aan het eind van de jaren dertlg werd de achtertuin verkocht.
Het werd a1lenaal te noeilijk en te be{rerkelijk. Het gezin
nam af J.n grootte. Wat noest Je met aI dl-e groenten aI dat
frul-t? Toch wa6 het een treurlg afscheid. Van de broelkas,
waar VJilLem zulke schltterende grote chryeanten kweekte, val
de gordel van Maartêe viooltJe6, die de boougaard van de
ffkweekrr scheidde, van de krui6be66en en de frambo zen'}raag,
Íaarva! we bij uitzondering vrijelijk nochten plukken.
ïíeer een afbrokkeling van het toch aI zo gerlng gêxrorden
seigneuriale bezit ...
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fegen het ej-nd van de oorlog l-940-l-945 vielen de twêe
kastanjebonen voor het hui6 ten offer aan het brandetof-
tekort. Er kwanen tvee sprietlge linclen voor in ale p1aat6,
die nu zijn ultgegroeld tot forse knapen, die ieder voorJaar
geschoren moêten wordan.
In de vlJftiger jaren verdween ook de FranÊe tuin. Daarvoor
in ale plaats kwam er een dennenbosJe, dat - alweer Later -
dienst deed en doet a1s canouflage voor de garageÊ.
Toen de k]inkers van de laan ten behoeve van het eteeds
toenenend.e verkeer in 1966 werden vervangen door een glad
regdeb en de nulle zandpaden aan weerszijden belegd net'
tegels, toen kreeg Schoonoord aan beide kanten van het grote
hek een heg our de kale straat - de flere ólken in de laan
waren lnniddelg ook opg"ruimd - wat te verdoezelen. En ook
on het beslotene van de trpLaatsrt, zoals oud-Baarnaare het
bezit aan de Faas El.l-asl,aan nog tlel een6 noêmenr. te accen-
tueren.

Weinig is er overgebleven van aIle oorspronkelijke pracht.
Anclere tijden, andere mogel.iJkheden, naar het lijkt toch wel
dat Schoonoord voor Baarn een zekere aantrokkÍn6skracht
behoudt. Vandaar ook het verzoek van de redaktie om er wat
over te vertêllen.
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Sanenvattin6 van
Ber6se lïoek (ZH )

een coll-oquium: verslag van de op.graving te
door de heer Louwe Kooiman6

Het opgravingsvlak bevond. zich op een diepte van + 8 m n.a.p.
in een droogrnakerij. Het is door loeval, tijdene graafwerk-
zaanheden voor een kanovijver, gevonden. In totaal- is eea
olpervl-akte van 1O n2 opgegraven. De datering is + fSOO v.Chr.
wat samenvalt net de Swi-fterbandcultuur of i-et6 daarvoor.
De resten vlaren met een laag klei-, waarin asymetrische kokken
(schel-pen) zaten, bedekt. Dit duidt op een brak waterafzetting.
Als eerste werden Junwandige gepol-ijste ocherven van hoog-
wandig aardeïirerk gevonden. Het waren voor het grootete deel
randscherven. Verder zijn o.a. resten van vogels, vl-s6en,.
twee jonge hondje6, prienen, werpstokken, fuiken, een fragment
van een bijl en pijlen gevonden. De vondsten l-agen op en rond
een stuk veen. Dit was vermoedelijk een Losgeslagen stuk veen,
daar in de direkte nabijheid geen veen is gevonden.
Dit drijvende veeneiland is in de l-oop der tijden ingevangen
j-n de klei-afzettingen, wat een klei-afzetting over een haard-
plaats aarrtoont.
Op dit eil-and was een haardplaats waaronheen planken gegroe-
peerd ï/aren (geen eikenhout). Deze hebben vermoedelijk a1s
verstevj-ging van de slappe grond dienst gedaan. Ze zíjn
waarschijnlijk van een oude boomstamkano afkomstig, daar de
jaarrj-ngen geheel in de planken lopen. Dus de jaarringen zijn
alLeen te zien aan de kanten wel-ke de di-kte van de plank aan-
geven. Rondon het eil-and l-agen drie fuiken. Eên lag onder het
niveau van het eiland, zodat het ej-land ook gebruikt rdoet
zijn toen het nog dreef. Het neeot interessant was de haard-
plaate. Hierin zijn 5 hoofdfasen en 11 sub-fasen te onder-
scheiden. De hoofdfasen zijn door lagon riet en veennodder
gescheiden envíel- op zorn manier dat de haardplaats steeds
geëgaliseerd werd. iÍet veeneil-and j-s ook door bossen riet
opgehoogd en verÊtevigd. Aan het gebruik van deze pl-aat6
kÍr'an een einde door de toenenende invloed van de zee.
De hypothese is dat het een tijdelijke verblijfplaats is
geweest voor een groepje jagers, die in de winter of herfst
voor de bevolking van een nederzetting, die niet te ver weg
lag, voedsel gingen halen. Of ze dit all-een in het najaar
deden is aanvgchtbaar. Het nerendeel van de gevonden re6ten
van vogêl-s waren watervogel-s, die nu al-l-een in strenge
winters in ons land verblijven. De jonge hondên duiden echter
weer op het voorjaar. Voor de winter pleiten ook nog de
rietbossen. Deze zijn in de herfst en winter no6 soepel
genoeg on tot een vloer vervr'erkt te kunnen worden.
Ook de zaden van de gele lis duiden op het najaar. Deze
zaden zíjn tussen de rietbossen gevondên.
Gevonden twijgen di-e van bomen zijn afgerukt, zijn van de
bonen gehaald na de vorning van het zonnerhout.
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De gevonden viÊregten die duidellJk geconsumeerd rrrarên, behoor-
den all"e tot ondermaatse vissen. Ze hebben de jager6 a1s
voedael Bediend tijdens hun verbllJf op het eiland. Van grote
visoen en rvatervogels ontbreekt eLk 6poor. Deze zijn waarschijn-
lijk naar het dorp afgevoerd.
De gêvonden 6cherven hebben waarschljnlijk a1e verzwarlng voor
de fuiken dienst gedaan, De werp6tokken dienden on de nek van
kleine vogeLs te breken, zodat- zo gevangen konden lvorden.
Tijden6 de discussj-e ri/erd echter opgenerkt dat soortgeLiJke
stokken ook als bescheruing van de benen speerpunt kon hebben
gediend. De 6peren die men bij het viÊsen gebruikte zljn net
zorn speerpunt uitgerust.
De jagers zljn hi.er 11 keer geweeet in waarschijnLiJk 5 ver-
schillende jarên. Ze kunnen van e"n dorp, dat op eqn donk Lag
en ongeveer f km, ruin êên uur varen met een boonstarkano,
verwijderd is, afkonstig zlj n.

Gertjan de Ro1ler.

O P R O E P !!
De redaktÍe verzoekt alle leden die kopij hebben, deze voor
1 naart te zenden aan ons redaktle-adres.
Bij voorbaat dank !



GeÍoeente personeel ------ Straatvegers ca 1930
v.1.n.r.: R,van Essen, H. van Zuí1en, I{oek, J.Mu1der,

I{AAR
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t",rE't
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2. van Koutrik
3. Koffrie
4. Ruyer
5. van Ree
6. W.van Gelder
7. E. v. d. PoL
8, Lichtenberg
9. S, de Zoete

10. Barend Mol

12. Hannes Vermeulen
13. Bree
14. Schutte
15. H. Brandt
16. Kanphorst
17. T. Bos
18. Veldwijk
19. Hartog ( Brandmees ter)

Brandweer 19 20.
Iloek Eemnesserweg- Dalweg, thans Albert Heyn.

v.l.n.r. : l. Vedder ll. van Veen

a;;*at:* -
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woensdag
27 februari :

zaterdag
I maart

donderdae
6 maart

dinsdag
18 maart

woensdag
ab aprar

rondon
5 mei

juni-

HISTORIS;HE KRING I'BAERNEI!

tezing door Dr. D. Bouvy over het Catharijne-
convent. Plaats en tiJd: De Deel van rt lïapen
van Becrestein, Zandvoortweg IJZ, ingang
Goenan Borgesi-ue1aan, 20.OO uur.

Excursj-e naar het Catharijneconvent.
U kunt zich voor deze excursie na de lezing
van Dr. Bouvy op woenadag 27 februari op-
geven..Plaats en tijd van vertrek zul-1en
in onderllng overleg worden bepaald.

U bent all-en uitgenodigd door de Historische
Kring Eennes on een 1ezin6 net filn bij te
v/onen door Dr. A. Kdlker ondêr de titel
ItArchieven en wat doen we ermeetr.
Plaats en tijd: K.P.J.-gebouw achter de
R.K. Kerk van Eemnes aan de riïakkerendijk,
2O.OO uur.

Afgèmene 1ê denve r6adering .
P1aats en tijd: De Deel van rt V,lapen van
Beerestein, Zandvoortlveg 1J2, ingang Goenan
Borgesiuslaan, 20.OO uur.
On l9.lo uur is de zaal open teneinde u in
de gelegenheid te stellen de ter tafel-
konende Btukken te bestuderen.

Lezj-ng door de heer J.A. de Zwaan over de
ontwikkeling van monumentenzorg in ale
laatste 5O jaar. Plaats en tijd: De Deel
van It li]ap en van Beerestein, Zandvoortweg
LJZ, ingan6 coeman Borgesiuslaan, 20.OO uur.

Tentoonstelling door de werkgroep Oudheld-
kaloer van affiches uit de oorlogsjaren,
te houden in de lt[a]-dhein MAVO, Vondellaan 2.
Nadere gegevens betreffende opening en duur
der tentoonetelling volgen.

Gepland is een }ezing door de heer Oude-
weernink betreffende oude autonobielen,
vraarbij uiteraard de Nederl-andse Spijker
aan de orde kont. Juiête pl-aats en datum
zal t.z.E. vol-gen.
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Êeptenber

oktober

novenber

_16_

Gepland is een l-ezing door de heer
J.H. van Borssum Buleman over ale Teylerrs
Stichting, welke Sevolgd zal worden door
eên excur6l.e naar het unieke Teylerrs
!íu6eun tê Haarlen. iluÍste data zullen
t.z.t. volgen.

Gepland i6 een lezing met diars door
Mr. C.C.M. Collard over het leven van
Marie Antoinette. Ook hier vol8t l.z.t.
bericht over plaats en tÍJd.

VêrguldavondJe o.L.v. irevrouw A6tro-
van Easselt. Nadere gegeveas volgen t.z.t.

o
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I UEDEDELINGEN

! $lerkgroep Oudheldkamêr
' Van de heer Zwlep kreeg de Oudheidkaner een groot aantal

foto | Ê cadeau.

a
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Dê Landesaufnahmen zijn na de Kerstvakantie weer gestart.
Verschillende leden zijn o.l.v. Hans Fokkene op bezoek
geïreest bij de heer Abbink te Valkenheide. Er was veel noole
te zien.

Bedankt als 1id3 De heer K. Blouwer, Coleneo 11, Soest.

Nleuwe Ieden:
Caro Astro, Baarn
Mevr. H.E. Beijlemit-Duyker, Aner6foort
Mevr. lJi. Soen-van Dordt, Baatn
De heer V.d. Werf, Baarn
De heer Van DlJen, Baarn
Mevr. J.uJ. Kuinder-Haner, Veenendaal

A1l-e nieurve leden van harte welkon!

De Stichtse Culturele Raad organiEeert in naart ]98O op 4
dÍngdagavonden, in sanenlverkLng met de Utrechtee Volksuniver-
eJ-teit, een lezlngeneerie over de geschiedenls van het Stlcht.
4 naart: periode tot IOOO. Mevr. Dr. M. van Wlnter, weten-

schappelljk medewerker R.U. Utrecht.
11 naart: lLe, l2e, lJe eeur. Dr. C. Dekker, RiJksarchivarle

in de provincie Utrectlt.
L8 naart: 14e en l-5e eeuw. Dr. S.B.J. Zil-verberg, wetenschap-

pelijk hoofdmedewerker G.U. Am6terdan.
29 naartz 16e en 17e eeuw. DrE. H. Leeuwenberg, wetenschappe-

lijk archiefmedewerker Rijksarchief Utrecht.
Plaats : Volksunlversiteit , Nleuwegracht 41,

Utrecht
TiJd : 2o.oo uur
Deelnemersprije : f ]6,-- voor 4 avonden,

In verband net de grootte van de zaal kunnen IO0 personen aan
de eerie deel-nenen. Leden van Hietorische Kringen in de
provlncie Utrecht kunnen zich opgeven bii dê Stlchtse CuLtu-
rêle Raad door de deelnenersprlJs over te naken op gj-ro
L?393L of rekèningnrrnner 21.84.69.L36 van de Anrobank ln
Utrecht t.n.v. Stichtse CultureLe Raad, Marlaplaats 5l'
Utrecht, ond.er vernelding van kursus geschieilenie 198O.
De ontvangst van het verschuldigde betlrag betekent inschriiving
voor de kursus. Mocht de kur6uê reeds vol6eboekt ziin' dan
kriJgt u daarvan bericht en wordt het geld teruggestort.

o


