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I}IHOUD
l-. Van de Reda-ktie

2. Baarnse persoonli jkhederr ïI door J. Kruideni-er
J. Herinneringen aarl Schconoord door E. Witsenburg-Hor6nan

f . i7áar en \íie (oude fotots)
5. Door u
6. Progranma 1980

VAII DE REDMTIE

Hler is dan ej-ndelijk het tq'€rde nunmer van rrBaernelr van
deze jaa"gang !
Hoewel wj-j een nei-ruianer geFlanc hadden, is het een junÍ-
nuniner gervorden. Onze excuses hiervoor; pl-annl-ng schiint
niet onze sterkste ;ant te z1jn.
In dit nunmer treft u heí tïJe:dê artikel over Schoonoord aan
en het vervolg in de serie 3aarnse perso onlj- jkhe den; deze
keer gevri jd aan de scbri,i f s'ue: Augusta de trïit, die haar
laatste tweê l-evensjaren j-n Baar:: doorbracht.
De heer V.d. Pol lê.ierde ',veer iotor s voor de rubriek 't\l'aaren Ltien en verscheidene lezêr: gaven gehoor aan onze oproep
ono kopij ln te zenden voor de rubriek rrDooL" u'r. Daarvoor
onze hartelijke danii.
Het typewerk rierd r';eer uils-"e.? nd verzorgd door Meta Reitsma.
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AUGUST.i DE WtT

! feb::a:l 1919 ovelieed in pênsion ,3:ooi-I'ialval:oeve, Cantonlaan 1! te
-:êa=n, de beleni.e sc.::li jfeier Àugrrsta de .;ii.
le laaiste tl.rêe jaar i,-an haar leven heefi ze ernstig ziek j.n ons dorp
d.oor€ebraci-i, 'i:àa! ze ooli haar laatsie novelle : rrliefde en deweld Langs de
:arito " ol haar ziel:'oed heeft geschreven.

Zij '.;e:i cp 25 no.ren'oer te Siboga ( Sunaira) geboren. In 1E?J ::r.'aa ziJ
aLs !:Jej.n ::êis.i9 :ei l:aar cuders naal ;.rei-=:ianC.
Ze s:udeel:e aa:: de L::il.ers ite iten van Lc:..àe:l en CaBbIid:ae en L'as van
iag.-1ê,a5 iêra:€s aa:: ie Ii.I.S. voor neiê.'es ie Sata'ria en d.aarna ge<iurende
e::kei.e .iare:r cai!faicorreslo::ciente, êers: ie Xên i:aag ên latêr te ie:iijn.
Ze ech:eef o.a. 1'oor :ie li.i.3. een lelte:-.:::rdi.4e rubliek.

it 19A) vesiiSie ze z:.a!t ie Leren e:: c::d.ernar. in 1910 ee:: reis naar
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ï:.Cië, ':ie i:ie .lare: iuurie.
laarna r.:oo::áe ze !:: :e:1i;nr I'i':ixche:! r Pa::is '
; are:l in :aa:n.

cranow (luitstane) ei rie laatste
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iloewel we €iee:: ui:,;ebrelde litteraire beschouv;in; zulLen 6even, wilLe:: we toch
beknopt iets ove: haar verk verieLlen.
Augusta de l.:it cehoorde tot de s chrijversgenerat ie die na de bewe5in3 vantSo
opkwam. Haa= i.'e:i: was vert'tant met dat van de l.Ieester, Coenen, Pobbers,
van S chendel e:r ienliëtte Roland Holst, die tevens haar beste vriendin vas.

Dê ins.Drra;le voor haar boeken vond ze in het toennali3e lleiêrlands-fndië.
In 1898 verscree:: haar êerstê bundel! "Verborgen bronnen'r en in 1!C2 haar raeest
bekende werk: t'C:pheus in de dessatr. leze bekendheid werd voo::a1 veroorzaakt
door het voor!:oren van dÍt boek op de boekenlijsten van generaties niddêlbaxe
scholieren. lliei ordat het noodzakelijkervijs haar beste boek zcu zijn, naar
we1 omdat het he: dunste is.

In dit bcel; worden de figuren van Si Bengkok en ingenieur }ake, die de
Oosterse en :';:o!esê cultuur synbollseren, tegenover elkaar ;esteld.
Bake ttekt zich :ijdelijk het 1ot van het Javaanse joneletje aan, naar vell-iest ''"ir
hem weldra uit l:ei oog door zijn zucht naar geld verdienen, ea r,.'ordt zo de
oorzaak van zijn CooC.
Van haax uiige'o::i<ie oeuvre noemen lre vetder nog:

1 910 eet êl.rlden sprookjesboek
1921 i;a;::ur en :nensen in Indië
1921 Ee:: iavaan
19?7 I'e :.ïontulen van een nuzikant
19tO ;e ',ii.;dêre vJereld
1aZ) 1-,Ë: -an^halcrriia

Ven hea" laars:e :Hee jaar
laan heeft ioo:3s':racht, is

r,./at l:ii ài::r,'an ueten
laatste oorlog: je:en ijvelig
Van toon vas ::.1- ïz:l ?lan na
en schilders c: :e rlchier:,.

in het a::i-:eÍ '.'an de
c or:es:o:lCe::::.e :: -" o.a.:

die zij in pension Groot-i.lal-vahoevê aan de Canton
ons naa! weinig bekenC.
danken vij aan de heer van Loon, Cie ti.jCe:rs de
gespeurd heeft naar bi.o6rafische bijzonderheden.

Ce oorlog een Kabinêt van Saarnse fette:!:untiiaen

oudheitilcaner bevindt zich de doca hei. .:evoerCe

'-^.^..,-...^? é-r1 r--u:-,uÈ !é,.

was net het schrijve:i va::. eên

le i:eE: --::::i€: ui'" lae.:n, een neef
Zuste! --:j,::rr ce oir'eiillice ve:: hei'
l,ej. S.ie J:::ghe ult Gent, die bezi6:

.{
:i

.t

:

Y'ij lionen hie=:i: te rieten, dat Aug:,rsta de lfii; op 12 jun! 1917 uíic,lianoro,
(luitsland), r:aa: haar zusier woonde, naar Saarn is 6ekonen.
Ze leed aan --:r:'r:-a ?ectoris, kr.ran hoogst zelden buiten, en r.reld in een
rolstoel gerecen, Ze had bijna geen conta].ten rnet ani.eren, was sie:k verêenzaa:xd,
te meer daat nza: reeste fai:ri1ie in het toen onbereikbare i\ede:1encs-Indië
verbleef.' IIaa! faa.s:e boek heeít ze op haar ziekbed in opdracbt ;eschreven, hêt
vas :',1 . het 5esc:-::::: ',,er gele;3enheid 1'an de boekenrreek in naart 1919.
Ze heeft hei z=lj r.!et neer in boekvor:! ë:erien, want ze overleed o.l 9 feb:ua:i
van d.at .iaa:.

0p 1l i=::::ari lle3d ze be;raven te Oosterbeek, lraarbij is J.lhonson,
preCil:ant va:: ce :;ede:iandse Protestantenbond uit 3aarn, een icesl::aak hield.

J.(ruiienier.
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ITERINNERI]iC=]{ .:-A,]{ SCHOONOORD (II )

HET IiUTS

Ja, dat b'i s !
Veel- is e: :-n ie loop der Jaren over gepraat, getheoretise erC 

'gedebatieÈ.: :elf6, naar nooj-t kwan er een afdoend antrroord cp
de vraag: i'li: bouvde Schoonoofd?rr
Nu is dat :; :ichzelf niet zo verbazingrvekkend. Het is een
bekend fe:r, :ai- - zeker ornstreeks 1800 - de heren bouwers
over het :l-ge:::n niet strak vasthielden aan een eigen stijl.
Zij iro:Lli:r !:-- een nap trvoorbeeldentr naar een ktiënt en die
kon la:i ;:1:' ïastste]len !ïat hem beviel. Klassiek bijvoorbeelá
met :ui1e: =a: de voorgevel, Italiaans net krullen en 1og6ia-
achtige p::--i;:n, of landeliik zonder uitzonderliike fraaiig-
heden. :{e-- -<c: a1}emaal . En zo kon het ook Sebeuren dat er'
behal-ve her S:"rnse Schoonoord er in Vreeland een identiek
herenhuj-s 7:r::ss, dat - rvonderl-ijk genoeg - ook Schoonoord
Sing hetÈ:. l= :cgen aannenen dat degene die Schooncord
bouirde, d.: :p-acht kreeg om een eenvoudig landhuis neer te
zetten zo:1:r :j-erelantiJnen. De welgestelde stedelingen die
zich een :--i:::::iaats konden permitteren kozen vaak voor ees
soberê, ::a: :-:l- confortabele behuizing.
Schoclrocrtr ;e:r ïoLgens de Seldende re8ê1s een ttklas si cistis cbrl
herexhuis. -r:-aa:cnder werd verstaan een vrÍi stereotype bou:r:
een bre:c ;co::':'cnt met een lange achterbou$J, een blauti/
pannendek :er -.iiee vierkante schoorstenen erop, lange open-
61aa::le r'-Ê: :r^ r'ri-t gepl eist erd aan de voorzi jde. Door deze
officiëLE i:s::r'rjving wordt leeteên de nythe als zou het 

"o.o!-huis vóór ::a rseds bestaande boerderij zijn gebourvd, ontkrac.l't.
De sinp=1: :)i:3rllaats rvas feitelijk bedoel-d als zonerver-
b1iji. :r :: e::::: geen ontvangatruixat en ' geen bibl-lotheek'
geen rooi.je::l rí boudoir te worden j.nge c alcule erd. lirat de
stadse ei:g!--:.a:s vooral voor ogen stond. was: ruimte. frisse
Iucht, ge::- ;::.c::i en praal, 6éen grote hofhouding.
!..Íaarcn Ce:eë: Scherenberg zich oorspronkeliik voor Schoonoorl
interesse:::3 :s niet erg duidelijk. liij bezat lmmers zijn
exotaschs l::::se landhuis r0et onrj-nggnd park? Speculatie-
obj ekl? \:::::: :reet het.
De volgen:: :::iiter, direkteur van de tapijtiveverij aan de
Eenweg, i-::j: :et pand mieschien lvel permanent bewoond.
Maar Jcrli:e=r iir'. Gerbrand Faas Elias bracht er iarenlang
alleen ls z:::::aanden door. Zijn vele funktj-es in Arosterdas
bond.en !::: aa: ia hobfdstad.
De zone::::::::: cp het flatteland hadden hun charne. Groot
was de 3e:'=:-S in die ilagen niet voor patri-ci6rs. Met een
tuink3.:lsr. "za3-].tt, een eetvdrtrek en een herenkamer klan nen
al- eer c::l- =-d. De theekoepel en de oranierie vJaren gel-ief :e
pleiste:':l:a'":::i en in een schiLderachti-g prleel-tie kon je
óok rus;:,; :i::en nijneren, lezen' borduren.
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De slaapver',r:-'i:n boven - bened,en na6 kennelijk ruimte ovêr-
gehouden vocr :'ientuel-e logêrs - kenrerkten zich voornanelljk
door veel rui-::3. ;','ie rleet deelden de beide dochters êên karoer,
dat rÍas niet ::g=bruikelijk in die dagen..Sliep Koningin
Victorj.a i,ot :: iag dat zij koningin werd nj-et bij haar moeder
op de karoer?
Van badka:aers :al. nen overigens zotn l-r0 jaar gel-eden nog niet
veel vreet, L.e:3::n de zaah ook vereenvoudigde. :

Terug naar I:.:: l-':j-s.
Met zrn vi-jfs::e:r6nuren kon het tegen een stootJe. Tussen die
nuren Ij-e?er- :ïa-!'e houten luiken op houten glijers. Een niet
te onderschat::r beveiliging en bovendlen een afscherning
voor de kou i'- buiten, die in april of elnd september toch
vel duideli;k :,-.:'kbaar was. NatuurliJk rvaren er open haarden,
aaar uit priD::!e iverd er j-n de vorige êeuw van naart tot
november aIIe:: 1n noodgevallen Eestookt.
Een sobere '!rca:s:ee du6. Iulet óên grote keukên, rvaar kenneli-Jk
ook de perscn::J-singan6 was net dubbele deuren en een opstap
(later zoude: :i: deuren Íorden gebarricadeerd door een aan-
recht). Opvel:::f is vel hoe laag al-Ies werd gehouden; een
aanrecht \ïas ::d:r niet rireer dan 85 cm hoog en iemand van
1.65 m moesi i 3ukken onder de schoorsteenkap, waar het
fornuis stoni.
Hoe de trap :a- boven liep is een nysterie. Destijds poneerde
de Baarnse aJc::-,ect Van Bronkhorst, die in het begin van deze
eeuw ta] valr ï:l:ars ontuierp, dat er een soort draaitrap
gelopen moet ::3:en, !ïaar naderhand servie6kast en r,rerkhok
werden geprojs:-"eerd in de gang. Ook een vertegenwoordiger
van Monunent =r:.: r!:g dacht later in Cie richting. De bovenver-
dieping werd s:Lerp in twee delen gescheiden. Er rvas een
gl-azen deur --i:"-s:n het voorgedeelte en de zoldemui-mte aan-
gebracht. De ::i:er \yae een grote kaneq over de hele breedte
van het achl:r:'::s rijk; 'nas dat 6ons het verblijf van kinder-
juf frou\ï of gc-::ernante, teven6 ki-nder-, l-eer- en speelkaner?
De drie diepe iasten v/j- jzen l.rel- 1n die richting; êên voor de
partículiere ::::ttingen van de kinderverzorgst er, één voor
het lesnater:-aJ en êên voor speelgoed. ,$en nogelijkheid on
te 6token !'Ías :r overigens niet.
Vlak achter ;: 3lazen scheidingsdeur bevond zlch nog een kleil
kanêrtje met i:f=-tee en steekraa.lp je: verblijf van de huls-
knecht? 0p d: ::;enste zolder 1ag een zeer primitieve, net
hout beachob::: l: enstbodenkaner net twee dubbele bedsteden.
Ruimte genoes ::s voor het personeel.
In de zestig=: ;-:ren van de vorige eeuw gaf de jongste dochter
Faas Elias re :: Cood van haar ouders er kennelijk de voorkeu:'
aan om Schoo::::: alo peruanente verblijfplaats te. betrekken.
Toen is er c::g::rijfeld het êên en ander'veranderd, zowel
binnens- als i::-"en6huis. De vreende Ëma1Ie trap za1 er toen
wel i-ngebourï: :':n orn eronder kasten te kunnen realiseren.
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Er is vernoedelljk opnieuw behangen, want in één van de kaners
werden na de Tweede l'.re r el-do orl_og, toen er weer eens een nieuw
papiertje op de nnuren mosst, kranten uit het jaar 1865 gevon-
den; zij vraren als grondpapier tegen de betengeling geplakt.
',ïaaron de grote bovenacht erkaner in tleeën gedeeld werd door
een vliesdun sehotje óít zo -y.ree kaners te krijgen, is ook een
o4opgelost reLadsel-. Ien eeu$ later werd dat fraaie vertrek
vreer in ere herot eld.
Ook het stenen schuurtje aan de noordzijde van het huis noet
in die +-ijd zijn opgetrokk-àn, voor rvelk doel is niet helemaal
Cuidelijk. IÍisschien ryel als bergplaats voor turf en kolen.
In elk gèval- stond daar sedert onze heugeniê een enorne kolen-
kj-st. Al-les op de 'rPl-aatsrr, zoa16 de bezi-tting in de volks-
lrond heette rverd kennel-i jk tot kleinere, intienere proporties
teruggebracht. Starada het eenvoudige houten koepeltje, dlcht
achter het huis gelegen, ook uit die dagen? Ilet is niet
onmogelijk dat de freule al1as ,,i/at dichter naar zich toetrok;
dat de wandeling naar de theekoepel, die over de velden en de
Eêrí heenkeek, te ver ryerd on die te bereiken.
i{et blijven supposities.
O:rgeveer veertig jaar heaf-" de r'reule er geleefd. Een kalm
bestaan nogen lvi j aa:rnè:::, in een haar dierbare en ver-
trou1,Íde omgeving.

Toen mijn ouCers in aaari 190f hêt huis betrokken was alles
nog vrijwel in de ouie sraat gebl-even. Er werd. toen slechts
het hoognodlge gerenoveerd. De kaner achter de keuken r,verd i-n
trieeën gesplltst; áén hel-í', rïerd p ersoneel sverbfi j f , rvaar ook
de naaimachine stond en ie ryas werd gevouwen aan de grote
ronde bafel; in de a:rder'e helft werd een badkaner geïnstal-
1eerd, uant inmj-ddels 17as zorn vertrek noodzakelijk geworden.
',?aaroa een badkaner bet:ede:l? 0mdat nijn ouders het huis in
den beginne alleen beneden bevroonden. Vijf kaners boden
gênoeg ruimte voor een jong gezin. Alleen Dirkje of Sl'jtje of
Neeltje - ik iveet de na::r va.n die eerste Bedienstlgen niet
ne3r - ',?erd op liet irieiae bedstee-kamertje ondergebracht.
Natuurlijk ',verd er ook cer: gasleiding aangelegd; de tijd van
olielanpen l-ag voor vader :n :noeder a] heel ver in het ver-
l-eden.
Vaag herinner ik ni-j nog de vitgekalkte gang inet ei-gele
deuren. Pas in 1!I1 :re:'d h:t huis grondi8 opgeknapt, in de
siijl van die dagen ]el t: verstaan. De gele deuren werden
ov erge s chi-lderd in dcnk3rbruin, $Íaar een werkje doorheen
liep orn een houtnerf te sugg?reren. De gan8 lfierd tot hal-ver-
hocgte bekleeC met g1i::1i.ende tegels, die werden afgebiesd rnet
een bronsgroene rand. De i:cuten deurknoppen .werden vervangen
door koperen exemplaren, De bovenkamers kregen - eindeliik -
nieul'r behang; ook daar ïo:td nen krantên uit het jaar 1870.
Dê Frans-Duitse oorlog vornde het voornaanste nleuws erJ-n.
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Ook de ',í.C.ts rrerden onder handen genonen. In een kort ziJ-
gangetje 1ag tt4" grote ï.C.rt, ultgerust net een najestueuze
mahoni-ehouten troon. Voor het personeel lag er een srp r.l geval
vlak naa6t de keuken; de brli van dit zitje vrae blank geochuurd.
Deze prachttge zeteLs werden velvangen door zeêr funktionele
cl-osets met lvaterapoeling. En er kvran ook een wasbak!
Ongetwijfeld waren nijn ouderE razend trots op a1 die ver-
nj-euwingen. i,tlj kinderen hadden daar niet zo veel erg in.
Ik herinner ne ,rrel dat ik Schoonoord helemaal niet zo geweldlg

-indruk-wekkend vond. Vri.endinnetJes voonden in huizen net
verandar s of 6erres, net erkers en balkons, net drukbellea
aan de voordeur. ::re vonden de Lange nartneren gang net goed
genoeg om 1n te hinkelen. De vensterbanken tn de voorkaner
waren inderdaad zo groot, dat je je er net een boek in kon
nestelen, zonder dat iernand je za6. Maar verder? Dit was Je
huls, je rva6 er geboren, je leefde er en dat !ïas dat.
Toen er na de Eerste ,irereldoorlog elektriÊch lLcht kwanl, toen
de badkaner eindelijk naar boven verhuisde, toen de pomp 1n
de keuken met ztn nassieve zvrengel en zrïare koperen knop werd
vervangen door een gev/one kraan, toen a1le Elaapkamers van
vaste wastafels net stronend water werden voorzien en er oD
de zolder tïÍêe vertrekken werd.en bijgebourvd, toen vonden wê
dat wel spannend, naar hêt bo6êf l-angza erhand ln een his-
torische omgeving te leven, ontbrak ten enen male. En dat wa€
maar 6oed ooh. ,'ant hoe ilad mlJn bro".r zich moeten uitleven
ln zijn kauer als hij de muren niet had nogon volplakken met
fotors van vll-egtuigen? En wat zou ik een verdrtet hebben
gehad a1s lenand de (af schurirell jke ) roze zljden gordijntjee,
clie ik noeizaam in elkaar had zltten flansen om het strênge
schoorsteen6at op de neisjeskaner te verbergen, had yegge-
nonen a16 zijnde ni.et passend bij de om6eving?
A1 die narneren schoorstenen, Ci authentiêke keukentegele,
de bj-nten en balken zonder een enkele spi-jker gevoegd op de
zolder, de vleugeldeuren net geëtst glas,.. het raakte ons,
kinderen, eenvoudig niet.

Totdat het huis ons in de schoot vlel. Eén varr de neven, dle
na de Tweede i:tereldoorlog uit - toen nog - l{ederlands Oo6t-
IndiË was gerepairieerd en dle r.ret zijn 8ez1n na de dooal van
vader SchoonoorC betrok, kocht na een aantal Jaren een
kleinere, nroderne lvoning. Dê grote vraa6 viel: lïat doen we
nei Schoonoord? En unanien wae rle hele farnille het er over
eens dat dlt huls niet roet looÊ nocht ten onder 6aan.
Het moest blljven staan op zrn ondergrond van wlt zand
- hsgin van de Heuvel-rug? - het rnocht niet uit de famllle
verdrijnen. Sterker nog: het nocht nj-et ult Baarn verdwijnen.
Monunentenzorg krïan er aan te pas en op zekere dag weralên we
nonunent, hetgeen o.n. betekende dat er althans aan tle
buitenkant nlets nocht tvorden veranderd. BLnnEnehui.s hielden
vj, j de vri je hand, rnaar veel velnieu',ïj.ngsdrang zat er biJ
ons niet 1n.
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De belde gezinnen die SchoonoorC gingen bevonen kenden het
huis tot in de kLelnste hoeken en gaten en vonden het nog
alieszinE acceptabel als r,rocnstee. NatuurliJk noeat er het
nodige vornÍêutd en vervange!.. íe',, interieur wa6 nogal ver-
naarloosdl behalve een enkel nieuv behangetje etr een zuinig
kvrastJe verf hier en ilaar '!ïas er neer dan dertig Jaar níets
meer gebeurd. Een architekt irerd ons via I'Íonumentenzorg aan-
geirezen en d.e heer Rappange "ras eerlijk verrukt riret de op-
dracht. Eêt walen voornaneli-jk fundanentele zaken dle de
aandacht vroegen: nleuve pa:'heivlceren, nieuire narmereí
drempels, er noeêten be i'<amers bij geboulyd, de elektrische
lelding verBde vernieuwtng, Ce affreuze tegel-6 in de gang
l'rerdên verrïi jderd, het houtïrêrl! kree6 eên crèlae tlnt, dj-e
nede door de axchltekt vrerd bepaald. De kachelo verclwenenl
we Ïtaren allearaa1 a1 jaretr j.nges'',eld op centrale verwarning.
De stuc plafonde werden heel vcorzichtig €ereinigd en opnieuw
uitgestoken. Helaas noegt een linnen zolderint in do tuin-
kaner op het zulden rrverluchl Est €chj-1derLn6en van druiven-
trcssen en w'ingerdrankenrr het onCerspit delVen. IIet '.ras teoud en te ver vergaan ou gehandhaafd te kunnen worden.
De wijnkelder vlel ten offer aan de .rerwar,'ringsi-nstallatie ;
het kostte vrel enlge moelte on afscheid te nenen van die
fl,aurï gewel-fde ruinte, rïaar ïad.êr de vijnvoomaad net zoveel
aandacht ên liefde had verzcrgd. )e namen van die pracht-
merken klinken nog na: Chàteau ilargaux, ïquen, Lafltte ....
De provieiekaner v/erd bevorderd tor garderobe: adieu eier-
rekkên, potten jam,en vreckfl-:ssen en - van later tijden -
conservenblikken.
160 jaar na de bouv van het luis probeerden ve toch weer o!0
lets van de oude sti-jl têrug ie brengen: uet open haarden ale
lvefeer, rnet kroonluchters, :ier vernieuiïd? panelen op de
boïengarlg, ja met zelfs een ir glcrie herstelde oude bedstee
.in ale bovên-achterkaner. :'aalo:r ock niet? In het Popta-slot
1.n Frieslar:d vertonen ze zot !. slaapkoets net trots ....
Bij het ui-tzoeken van het beÍlan3 r"rerd behoedzaam te ,verk
gegaan. Toen de betengeling in de voorka.ríer yerd verwijderd,
werden wij verrast door een bout 6koo It ekenlng op do nuur van
soldaten te paard en ... êen cont3rfeitsel van Napoleon, net
a1s ondetschrj-ft rrtsuonáparte". l{e? r'rerhje ivas kennelljk ult-
g,l'loerd door een handlvêrksnai:., Ci-- in de ban van de grote
kei.zer loefde. Kunstr,raarde bad de tekening niet; alles zit
rvear achter het bêhang verbcrgen. Dorn genoag kl.am niomand op
hec idee on er een foto van ie Eaken. 'ïê 6tuitten herhaalde
nalen op zaken rvaarneê i;ie gsên ïre6 lvisten: op dichtgenetsolde
deuren, op enortne roestige, let de hand gesnede spiJkers,
op een geweldige sleutel dle nergens op paste en tot slot
op een brokje dak8oot net de J-necriptie: Plet en Dirk 1908.
Vrj-j recent du6 maar ivel de Íoei"r,3 iÍaard on het hoofd over
te buigen. Leefden die Fiet e4 Dj.rk nog in 1960? lïe zijn er
niet achtergekomen. Zoai.s vèa1 voor altiJd verborgen zal
blijven 1n een oud huj-s, !?aaroïer nooit iets werd opgetel<end.
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Met de aankoop van de prent van het paieis Soestdijk is het de oudheidkaner
eindelijk gelukt een belangrijke serie prenten ove. Baaryr en SoestdiJk te
corapleteren.
Deze serie koffi.eprenten bestaat uit 8 exeroplaren. Vanwaar de naarn koffie-
prenten? VeeI weten \re ex niet ovêr. lqoch over de herkonst, noch over de
lithograaf. De algemene nening is dat ze in het begin van de vorige eeuw biJ
de koffie cêdeau gegeven r.rerden, of 1s het de koffie-achtige bruine kleur
waar de eerstê druk van deze prenten de naara koffieprent aan te danken heeft ?
Eelernaal zeker is nen er niet van. e1 bijzonder is dat ze erg in de snaak
van het publiek gevallen ziJn.
Diverse tinten geven aan clat er heel wai herdrukken zijn geweest. (Laatste
faciLine ter glelegenheid van de openlng van de Laanstraat-promenade )
De uÍtgaven zien er daardoor vaak heel verschlllend ult, en de kleuren varieren
van bruin (eerste dnrk) zacht getint toi; hele fel1e kleuren.
Yoor Saarn rras het in ieder geval een serie om trots op te zijn.
Eet waren n.1. vaak zeer fraaie en belang=iJke plaatsen die op deze koffie-
prenten voorkwanen.
Terut komend op het eantal 8, is het nisschÍen belangsijk te veten relke
gezichten het zijn dLe deze serie plenran sle!ên :

1. Kasteel Groeneveld 5. Hu|ze Canton 7. Eotel Trler
{. Eotel Croenevel.d 6. Pa1els Soestdijk 8. Rusthoek

Zeker een he€l bijzondere serie in de lij van prenten, diè e! over Baarn in de
loop der eeuwen verschenen ziJn.

1. Srink
2. Eoofdstraat

1
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Frêd Krane!.
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NEOTITISCHE VONDSTEN Ij: IRIESLAND

IIet B.A.I. en het Frrss )iu6eu!n hebben blj Olaleboorn (5 kn ten
zuiden van Grouw) sF;r:n van l{eolitischê nensen opgegraven.
De vindplaais ',verd t:j toeval ontdekt, doordat vuursteen-
nateriaal en aarde rve:xs cberv en in grond di-e uit een sloot wae
gegraven, iyerden ge...:nJ.en. Ult boringen van de RlJks Geolo-
gische Dlenst blijki iat zi.ch langs de zuidrand van de rivier
de Boorn tal van zan:koppen bevintten. De sloot bleek door
zorn zandkop €egravÊ: te zijn. Deze zandkoppen bevinden zlch
onder een in dikte i-::seLande laag veen en k1el. Vondstên van
deze ouderdon (l 15Cl v.Chr.) zj-jn voor het l-ag€ midden van
FriesLand uniêk. Tot d.u6ver werden ze aLleen j.n Bornwlrd, blJ
Steenendan en op de :Sbertsgaasten aangetroffen.
De provlnciaal- archÈ31-oog ELzlnga hoopt ook op de anclere
zandkoppen, in de oc;:vlng van Irnsum, vondsten te doen.

Gevonden is aardeweri: van het klokbekertype en vrlJ veel
vuursteen voo.rlverperr: een pijlpunt, schrapers ên biilen.
Er is niets g3vonden :.at 3rop wijst dat de nensen landbouw
hebben bedreven. De ï3-:e beencleren van o.a. e6tr harder, een
vissoort, een bêver, :=n otter, een eend en een varken doen
vernoeden dat de p1e;: alleen aantrekkingskracht ultoefende
zol-ang er voldoende ï:-s en vogela waren. Er ziJn tot op heden
Been grondsporen van ::'iizen gevonden. Het lijkt er du6 op
dat we hler met een -a3elskanp, a1-thane een tijdelijke ver-
bl,i-jfplaats, te doen t:bben.

Gertjan de Ro11er.
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KURSUS MUIDERBERG

Van 17 april t,/m 19 april 198b ireUUen 5leden va:r de ARIïE deel-
genonen aan twee lezingen en een excursie over ar:cheol-ogie te
Muiderberg. Deze kursus was georganiseerd door het conité
noud-I,Íuiderb erg|' .
De eerste avond werd verzorgd door Hans Fokkens. Hij behandel-
de "Àrcheologie in Nederland en hoe 'Íericht uen onderzoek
daarnaarir. lla een inleiding over wat archeol-ogie inhoudt, gaf
hij een overzicht van de hulpÍÍetenschappen, gebrui-kt bij het
archeologisch onderzoek: anthropologie, anthropobiol-ogie,
paleobotanie, palynologie, k1inato1o6ie, geologie, chenj.e,
dendrochronologie en kernfysica (C-f41. Hij gj-ng bij de ouder-
donsbepali-ng speciaal in op:

- de polynologie: de bestudering van soor+- en hoeveel-heid van
fossiele stuifneeLkorrel6, ook wel pollenanalyse genoend;

- dendrochronologie: de bestudering van jaarri-ngen in oude
houtên balken en gêbruiksvoorrverpen. Hiernee kan tot 6OOO
jaar terug 6edateerd'lvorden;

- de C-14 methode: het neten van het verl-ies .,'an radio-
a-ktiviteit van het tot zuivere koolstof teru56ebracht
stukje van het te dateren materiaal;

- ook de lypclogie $/erd in dit verb'and besproken.

Hierna besprak hij de archeol-ogische en kli-raat sperioden en
de daarbij behorende culturen. Van de Oude Steentijd, het
paleol-iticun, zijn in Nederl-and wej-nig vondsLen bekend,
behalvo ui.t het Jong pa1êol-iticun de Hanburg Cultuur, de
Tjonger en Ahrenberg Culturerr.
GeCurende het nesol-itj.cum, de Midden Steentijd, 'urad on6treek6
het jaar 650O v.Chr. een belan6rj-jke kliuaat sv e rbe t eri-ng in,
vraarbij het Nauvr van Calais Í/erd Bevornd en de Noordzee in
grote lijnen haar huidige vorm kreeg.
Uit het neoliticurn, de Jonge Steentijd, zijn 1n Nederland
veel vondsten bekend. De belangrijkste ontwilrkeling in deze
tijC is het ontstaan van de landbourv. Dit is aangetoond door
de vondsten van de pfatte gronden van grote boerdcrijen.
Culturen uit deze tijd zijn: Bandkerarnische, Svifterband,
i,Íichelsberg (Trechterbeker en hunebedden), Vlaardinger en
de S ein e-oj- 6e-Marne (Standvoetbeker) Cu1tuur.
Vervol-gens víerden de met.aaltijden besproken. De BronstiJd,
verdeeld in vroege, nidden en late Bronotj-jd en de IJzertijd.
Van de eetste werden de Klokbekercultuur, de Hilversusr-
cultuur met Hil-versum, Drakenstein en Laren urnen en de bij-
behorende grafheuvels besproken. Van de l-aatste verden de
urnenvelden en veenlijken, de Hallstad Cultuur en de La Tène
Tijd en de terpen besproken. De lezing werd opgeluisterd met
veel diat s van vondsten en opgravingen. Bovendien had lïans
ons zoals 8ebruikelijk voorzien van veel dokunentatie.
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Op de tvreede avond, 18 aprJ-l, kregen wij een zeer boeiende
l-ezlng aan de hand van lichtbeelden van oevrouï, Dra. Addink-
Sanpl.onius over trDe geschiedenls van het Gooi en de Vecht-
Êtreek tot circa 1J00 n.Chr.tr.
Ze begon net te vertel-len dat de computer van het R.O.B. niete
kon vertell-en o:/er vondsten te Muiderberg. Dat hoeft niet te
betekênen dat er nicts is gevonden, maar i?el dat er niets ge-
neld ie. Ze vertelde verder over de vrordlngsgeschíedenis van
het Gooi als een sturvlva]. uit de voorlaatste ijstijd (Saale).
Deze hoge Eronden Íaren in de prehistorie bewoningagebieden.
Uit het pal-eoliticurn is hler nlets gevonden. De eerste bevronera
van het Gooi ryaren de jagere uit het mêBoliticum (clrca 6000
v.Chr.). De omringende lage gronden en venen r,varen Jacht- en
visgebieden. Uit deze perlode zijn alleen kleine ríerktuj-gen
biJ de Aardjesberg gevonden. Het hoog gele6en Mulderberg heeft
geen êporen van bewoni.ng opgeleverd uit de prêhistorle.
De êer6te sporen konen uit de Middeleeuwên. De 6anenêtel-11n8
van de boden zal hler vermoedeJ.ijk. verantwoordel-i Jk voor zijn.
Pas 1n het neoLLtlcuro (Jonge Steentljd) ie de l-andbouw tot
ontw:Lkkeling gekonen en vanaf die tijd dateert de lnvloed van
de mens op de natuur (circa SOOO v.Chr.). Er heeft zich in die
tijd een bevolkirrgsgroei voorgedaan.
Achtereenvolgens werden net diars stenen werktuigen voor land-
bouw en jacht vertoond en de oudste geslepen bijl uit cj-rca
fO00 v.Chr. Hunebedden rverden ln het Gooi niet gevonden,
vêrmoedelijk 'íegen6 gebrek aan grote zwerfkeien. De cultuur
i-6 hier wel gei'reest, wat blijkt uit de vondst ve.a trapezi-un-
vornlge pijlpunten. Uj.t het neoliticun en de bronstiJd zÍjn
hier grafheuvels bekend. In deze tijd tïerd van inhunatie over-
gegaan tot crenatle. Op de dlars werden voorbeelden van
HilverEun-, Drakenstein- en laren-urnen getoond.
In dê lJzertijd kïramen urnênvelden voor op de Hilversunse
heide. VeeI is hiervan door schatgravers j.n de vorlgê eeuw
opgegraven. I,lêvrouw Addink beeloot haar lezing net te ver-
têI1en dat de 8e tot tle tLe eeurÍ een no';ilijke peri.ode is
gewee€t. In de IIe en de l2e eeuw vonden in onze omgevlng
enorme veranderlngen plaate. Door het ontginnen van de venen
en de bourv van dljken werd het lage land ook bevíoonbaar.

Op zaterdag 19 apr11 uaakten wij na een lnleiding in de Bos-
kapel een zeer interessante excursie in tle ongevlng van Muid er-
berg en langs de Keverdijk. Een belangrlJk punt uit de inleidlng
vond ik de nedede]lng dat omstreeks 1400 v.Chr. een grote storn
heeft plaats6ehad, ',vaarbij de strandwal- blj Castricum 1'rerd
doorbroken, i'raardoor grote 6aten in het veen ontetonden en
alle grote seren in NoorC- en Zuid-llolland zijn ontstaan.
Ook het Naarderneer en de Zulderzee. Op de excursie werd eersr.
bÍJ het kerkhof aangetoond net de Srondboor dat de hunuslaa8
ltraar zeer dun was en de l-andbourÍ daar dus veel later tot ont-
rvikkelln6 gekonen is.
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RJ.J ite tweede ston, ten zuiden van Mulderberg, lverd eEn dLklte
hunuelaag van de vros6êre Eng aan8etroffen. De heer Schaftonaar
bracht ona vervolge:ia naar een plaata ten :z,uiden van de
Ilal<irelaarsbru8, $aar vroeger, ln alê l{lddcloeu$ron, hot BlaateJe
K€ver gelogen noêt b8bbelr. De afwaterlugseloten lopeD nog
allenaal van de.Keyerdljk naar de woetellJk gelegen Vecht.
Vervolgens bracht bl.J ons nog naar J andere plaatsen tan6e
de KeverdlJk, saar r.-iCdeleeuwse schorven oude bewoulng aan-
toonde. Het $reJr vras koud en net regenbuierr, naar dc stenrning
rf,as opperbeat.
Allee net elLaa! vras d[-t 6en korte naar boeLende kursus,
waarvoor de Arwo de Stlchting dankbaar Ls dat d€ deêlnenlng
voor ben wa6 opengestêld.

Bart Braat.
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PROGRAMMA 1980

dinêalag 24 juni
2O.OO uur

dinsdag ! septenber
2O.OO uur

zaterdag lJ septenrber

dinedag 7 oktober
2O.0O uur

-14-

- Lezi.ng mc: C,iar o iilo:. Ca heer
Oudeseernirl: cvr,;r cude auto-
nobÍ-eien, zeaebi j '.'c.-r.i de
NeCerla:r,lse Spijke. aa:. de
oralê kont.
tF,T iÍEL: ir af':rijl::::.;an
eerdere ].'abl iketic.t ::1, deze
lozin. nicr 'i r Aaer.:---:. nl^^+^

-l_.:_: f.: --:__ lJ.ld.€reè-
vinden, ;-raar j.:'. cr. -. o:::l.elzaal
van HET lln^itDPu::f , ou:je Utrechtse-
rveg 6" ' '.',1

- Lezing ,;re'i; cr.iars d3J: :a heer
J"II. rran jiorEsr.ll4 E'.ii.=:an over
de ïe yl.3rr 6 SEich:'!lS.
Plc.alc: r? | t '..'Rpet-,. :ei: :serestoinrr ,
Zandvoort,.r..lg IjZ, -: ;=:-g Goenan
Bol'gesiJ.i.l-can.

- EXCUïaiLr D.tt.t h:; r-:r:,'a =:.r s MUSeUm
in llrari È r, U lru;1'" :1 :: 1.cor deze
excurs:_e r_ !.1e":11 l] -;::-scagavond
!:e1ic:nb;:..

- LÈ2.1n:j j ter ti.'l.)e.].c-:!9 j.oor on8
1id, . le Lce:' .i , ":t , -l:'-:::aes .
ïlirar- l: .;.- l.^+r.,.-. - .^ê

-- -i: ttaeIr een
j-n-!i-c. i:::; i,-i.*' - r -rc :;l ï: ct' :.1 diegenen
ondc.- c::: d:i.: i;el ::;.-. :--er over
httn '-;ise;: . J!:i i_ i.c::€ 3 J_'-:_:,i.enis
zou,-l(:n .-a11( ::. ;le : "::: . :aar ni-et
giold rl:Lr lrco,:,-.t: :l-::g:lijk
oltiarL: -t a,u,;l '.,: !:.:-a=T. .

DJSger:,.,3 : l:tn 1: '.: i.aa.: :l deelnenen
aan 3í:rn cc'.,i d. llegr lii:lrnans te
verZo-i$err l:ur.-:i:s ;:::::1:5ie (drie
avondn]l) -., i . . .,i:: - .a :i.r 2l oktober,
,, Í. 1rráa-\.-.. àr, |,< ,.

Deze Lrrs:ra !r; 1,-.a:i=- ïccr Iêden
van de Ilasto1'i..-cbc :ir:::3 irBaernerr.
lïel- 6r:,:rg cpEer'(j ',';orai: Àndere
hal anrcl-.'1 Ianr' -:'. __-l: Jïeneen6 van
h.7,{-^ N'. ! 1.,1Í

avoad op 7 ol:tob r. Y-r hen za1
echtcr b:L j j.1J('hl."-.1'.'::-3 voor do
kursus val irle eï::.a3r- een totaal
beCreg van "f l0r-- .;ori;n gevraagd.
Plaats: zo:?èi vJo:. *: 1-troduktle-
avona ;..r-s v:oi cic l:tr.:'s'-isa.londen:
',ïaliheii,r }iavo , iiond:l]aan 2.
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- rJezfuó
CoLl-ard over hê:
Antoinê-.tc.
Plaats: .lal-Cte::
Laan 2.

door Mr. C. C.M.
l-even vax Marie

l{avo, Vondel-

dinsdag 2 decenbê! - VcrguL d a..ro::1; e , :ratuurli jk weer
o .l . v. nevrl,-:;i -:stro-van HaÊsel-t .
Plaats: o11zê ?i3er kelderruinte
ondc r hci G ar r,::t e huis .
Lz.t. vo16:: :'-idere bi j zondex-
heclcn betrcfi=::e opgave, j-. v. n.
het best.ell.er-- ï?À Ce ingrodlËnten,

LEZINGENCYCLSS RO}ÍEII.I:N ÏI
Gedurende de naani.er-: januari/naart l9BO he3:i aa liistorische
Krin8 rrBaerneÍr, sr:-on net de VoLksuniv ers: i,.: -, :?-arn, een
lezingencyclus var 5 iez|n9en georganiscerC :-'-:-: Ce politieke
en nil-itaire aslekten van het Roneinso Rr.ili.
In aansluiti-ng hi:rcp overvreegt de Kring o:1, ':::aon in sanen-
verking :et cie Vc--ksur-iversj-teit Bnarn, .cl, - .. ::f e cyclus,
ditr:raal van 6 lezirger, te organi-sc.:rer. o,ier .:'-::J-e eociale en
culturele aspekier: ran de Roneinen.
De lezingen zulie: aai-vangen op lvrensCeg 2i. :=- -=-.::rber 1980 en
verder on de L4 de.gen :,rorden gehouden.

1e avonà 211 sapt. 19E0 : spreker Dr. V?.n li,i-::::: inderlíerp
Hot.da6elijl-s i.'vi:- -:- ra Romeinse
Ët-Jd.

2e avond B ckt. l98C : Spreker cle l:eer .., l:.:.::r:s: onderwerp
Godsdienst er- ;:.i.s::::=:.:.te gêbruii(en.

Je avond 22 okt. 1980: Spreker de he-r' C,-1.. :].'-l-e e: onderwerp
Romej.nse Li,mes : -','. : . l-.c;ieitrs aarde-
rvel'k en tcrre. s-S:.- -'::..

4e avond 5 ncv. 198C: Spreker cle heet- c..'.. ::iee3 ond.erwerp
Hel 6elone Ro:::eins: ;Ë:r':j.i;saardewerk.

5e avond 19 nov. i98C : Spreekster Proi. )i. C, isings:
onderÏrerp Rone ins gl.r.: ;er'k-.

6e avond J ciec. r?8C : Spreker de hecr E. l::-:ers: onderwerp
Nabe6chouwint.

De lezingen zullel i'iorlen 8ehouden in de !r:-.::::.i i{avo ,
Kerkstraat 2i te 3aa:'::. De prijs bedraag-r. i -2.-- p?r persoon
voor 6 1czin5en, :e voldcen bij insctrri jvrr-::. ::;:geen dient
te geschieden bij de 1,rol-l(sunive rsit ei+- Baa:'j:, .,:/a De Speeldoos,
Rembrandtlaa:r J5, 3aarl.
De inschrijv:ng za1 o!enEestelC l'Jorden na l::: ';;:schiinen van
de Speeldoosgart (olsireeks begÍn au8usru: 1iS,:).
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