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In verband met de bouw van een nieuw qemeentehuis moet
de Kringr de huisvesting ín de kelder van het-
gemeentehuis ontruimen. Er vindt reqelmatig overleg
plaats met de Gemeente over een alternatief. Hoewei er
bij het ter perse gaan van dit nummer nog geen
definitief accoord 1s bereikt, heeft het Bestuur qoede
hoop rr binnenkort nader te kunnen berichten.

Hêt b€€tuur en dê redàctie van de Higtorische Kring
Baerne vrcnson u allen goede feestdagen en êên gelukkig
Nieulrjaèr.
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BIJ HET GRAF VAN VINCENT VAN GOGH'S ZUSTER LIEg

Op de Nieuwe Algemene Beqraafpiaats aan de
Wi_ikamplaan vinden we, vooraan met het nummer 16, het
qraf van Eiisabeth Huberta van Gogh, een zes jaar
jr)ng'ere zuster van de schilder Vincent van Gogh, Dit
gtrèf !Ías tot voor kort door de natuur overwoekerd en
de tekst was onleesbaar. Maar de heer J.Naber, opzichter
van de begrèafplaats, heeft de qrafsteen weer mooi
schoon gemaakt, zodat ik eindelijk een duideiijke foto
kon nemen, die hierbij is afgedrukt. Uit het gràfschrift
blijkt, dat Elisabeth (die Lies werd g:enoemd) evenals
hadl- broer Vincent, in het Brabantse Zundert vrerd
geboren, de plaats waar hun vader, Theodórus vàn Gogh
(1822-1885), sinds 1849 predikanc was. Blijkens de
qrafst.een is de geboortedatum van Lies 16 mei 1859, en
haar broer het oudstê kind Vincent is dan al zes jàar,
De vroegere pastorie te Zundert, waar Lies en Vincent en
ook Theo (1857) werden geboren, bestaèt niet meer, maar
op de gevel van het huis dat nu op die plek staat is een
gedenksteen vr:or Vincent èangebracht-
Op de Baal'nse grafsteen zien we vervolgens de naam van
cie echtgenoot van Ljes, Mr.J.FH. du Ouesne van Bruchem
(IA4O*I92I\, advocaat en procureur in Soesterberg. Z1i
trouwden in L891, maar Lies $ras aI eerder bij hem in
huis qekomen voor het verplegen van zijn ernstiq zieke
vrouw en om de huishoudinqf te doen. In 1886, vijf jaar
voor het huweiijk van Lies met Du Quesne, kreeg zij een
kind van hem. De geboorte van een "onwettig kind", werd
zo'n schande geacht, dat LÍes vóór de bevailinq naar
Normandiê was afgereisd.
Ilaar wordt op 3 auqustus L886 op een
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kamer van het Hotel de 1a Victoire in Saint
Sauver-Le-Vicomte, Hubertina Normance geboren. Het feit
van de qfeboorte is steeds voor de familie verborgen
gehouden, met uitzondering van de moeder van Lies, die
er van wist. Bij nette mensen hoorde zo iets niet te
gebeuren. Du Quesne betaalt voor de verzorging en de
opvoeding van zijn dochter die in Frankrijk biijft. Pas
in I92I, na de dood van haar man, gaat Lies haar dochter
Hubertina opzoeken, maar dan blijkt het te laat om nog
tot een harteujke verstandhoudinq te komen.

Persoonlijke hêrinneringón

Dit verhaai is door Jaap Kruidenier uitvoerig verteld in
het nummer van Ëaerne van juni l-986, en in een volgende
afleveringi van ons blad. december 1986, heb ik een
kritische bespreking geqeven van het boêk dat Lies over
haar broer Vincent heeft geschreven. Intussen heb ik, in
een Utrechts antiquariaat, èen eerste druk verworven
van djt boek, dat nu voor me ligt. Dat boek is in 1910
bij J.F.van de Ven in Baarn uitgeven. De titel is
Persoonlijke herinnerinqen aan Vincent van Gooh door
E.H.du Ouesne-Van Gogh. Het werk is mooi uitgegeven, in
een solide grijze met Art Deco versiering. Het lêest
prettig door de fraaie bladspiegel met royale witte
marg'e. Voorin het boek staat een foto van een
zelfportret van Van Gogh. Het schilderij is in
het Gemeentemuseum in Den Haag en het dateert van het
eerste half jaar van 1886, toen Vincent nog maar kort in
Parijs was. (F 178)
Als historisch dokument is dit boek van Lies slechts
met groot voorbehoud te gebruiken. Lies, die mooie
jeugdherinnerigen had aèn haar broer, erist niet veel van
zijn latere levensjaren. Het verhaal bevat veel feitelijke
onjuistheden, aangetoond door Jo, de schoonzuster
Lies en Vincent, de wecluwe van Theo. Ik heb
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correcties aèngetroffen in het nummer vàn De Gj.ds vón I
mei i.gl,l- in het artikel Over kunstenadr- zi_in en Vincent
vên Goqh. Toch heeft Lies een alleraardigst boek
geschreven, als we het zien als een literaire en poëtische
schets van hèèr jeugidherinneringen aan broer Vincent.
Lies !.ras dichteres en ze geeft in haar herinneringen aan
Vincent een beeldende beschrijvinq in de stiji van de
Tachtigers. De betekenjs van het boek ligt in de boeiende
sfeertekening van plezierige Brabantse jaren.
Lies, die blljkens haar grafsteen, op 29 november 1936 ln
Baarn is overleden en die begraven lrel d op het kerkhof
dat in 1"919 Ín gebruik wer d genomen, heeft 43 jaar in
Baarn gewoond.
Het echtpaar Du Quesne had zich ai in 1893 in Baarn
gevestigd. (De Baarnaar Lodewijk van Deyssel kwanl een
keer op bezoek voor een juridisch advles).
Lies 9/oonde, met haar man en later als weduwe,
achtereenvolgens op een hele reeks Baarnse adressen. Zij
overleed in het huis Schoolstraat 46.

De eerste aanleiding tot dit nieuwe verhaal over Lies
vèn Gogh is dus dat haar g:raf weer zo mooj is te
voorschijn gekomen.
De tweede is de recente publicatie van de brief die zi-i,
op 2 èugustus 1890, aan haar broer Thèo en diens vrouw
Jo schreef, naar aanleiding: van Vincent.s dood, enkele
dagen eerder, op 29 juii 1890.
Die brief heb ik in de zomer vàn 1992 gezi.en op een
tentoonstelling van condoleantiebrieven, die de familie
van Vincent na dj.ens overlijden ontvjngi.
De expositie was in een halfverlichte bovenzaàl van hÊt
Van Goghmuseum in Amsterdam.
Het is ontroerend zo'n vel ruitjespapier, met een heel.
persoonlijke boodschap in keurig regelmatig schrift van
een zuster aan haar geliefde bróer, vdn dichtbij te
kunnen bekijken en van de aangrÍjpende inhoLrd kennis tè
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Het is een brief van een r.rarmvoelende vrour"r die haar
qêdachten en gevoelens goed onder woorden kan brengen.
Lies had het bericht van de dood van Vincent vernomen
urL een brief van haàr moeder en haar zuster WiI van 3l-juii. Lies ontving die brief jn Soesterberq op 1 augustus
en zij reisde onmiddeliijk naar Leiden, waar haar moeder
en WíI woonden. Vanuit Leiden schreef zij haar brief op
zater dag 2 augustus 1890.

Condoleantiebrief

Zij schreef aan haar broer èn schoonzus in pari is:

Beste Theo en Jo.

"WeIk een treffend berícht ontvjng ik Vrijdag!
Het was mij een ondenkbaèr iets dat het leven van
Vincent zóo plotseling was afgebroken, juist nu het in
den laatsten tijd zulk een veel vriendelijker aanzièn had
gekregen; maar toen ik de brieven herlàs van Moeder en
$iil, waarin zij mij alles schreven wat zíj tot hÍertoe vanzijn heengadn wisten, en ik mij zijn leven voorsteld.e,
toen kwam het mij voor, als had God hem zelf zacht te
slapen geiegd, na hem eerst gietroost en gesust te
hebben. (...) Ik behoef je niet te zeggen Theo, hoeveel wij
over je spreken en hoe verlangend wij zijn nog meer te
weten. Wij zijn c)ok bezorgd over je, wànt je droefheid
za.I zoo ontzettend groot zijn en het is niet gemakkelijk
nu er je lichamelijk en geesteiijk boven op te houden,
onder zooveel wee".
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Brief van Lies van Gogh aan haar broer Theo en diens
vroulr, Jo. Verzonden uit Leiden op 2 duqllst_us 1890. (De
aanhef ên het slot)
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Op dinsdag 5 augiustus schreef Theo, die inmiddels van
Farijs naar Leiden wès gekomen, een antwoord aan Lies,
die toen r^reer in Soesterberg was. Over de gestorven
Vincent merkte hij daarin op:
"Men moêt het wel weten dat hij een groot Artiest was,
wat djkwijls samenqaat met een qroot Mensch te zijn
Dor:r den tijd za} dat wel erkend vrorden en zal meniqeen
betreuren dat hij zoo vroeg is vreqgeqaan".

Intussen hadden op madndag 4 augustus Vincents zusters,
Anna, Lies en Wil, de volgende brief aan hun broer Theo
geschreven;

" Beste Theo, Zoals vre rèeds afspraken . wenschen we
hierbij schrifteiÍjk te verklaren, dàt hel ons aller
wensch is. dat Vincents nalatenschap in haar geheel aan u
kome".
Lies en zusters Anna en Wii hoefden dus geen van de
nàgelaten werken te hebben, maar Lies had eerder wêl
enkele schilderijtjes van Vincent gekregen. In haar brief
aan Theo noemt zij "de Nuenensche toren met sneeuw, die
zoo prachtig mooi isl" Het js een van de schilderijtjes
dte haar "nu nog veel meer waard zijn", zo 1aèt zij Theo
weten. Theo stierf aI op 25 januarÍ 189J-, nog geen halfjaar na Vincent. Lies en de anderen verklaarden toen jn
een officieei stuk dat de vroegere bezittingen vèn
Vincent moesten toekomen aan Theo's mjnderjarige zoon
Vincent llillem, Lies, haar zusters Anna en Wll en hun
broer Cor maakten lleen aanspraèk op de schilderijen en
tekeningen van Vincent.

Tien gulden per Etuk

Na Theo's dood maakte de kunstenèar en kunstcriticus
Jan Veth een schatting van de waarde van Theo's
verzameling. Daarbjj werden 200 schiiderjjen door Vincent
van Gogh samen op f.2000 geschat, dus gemiddeid tien
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giulden per stuk. Gelukkig heeft Theo s wÈdr.lwe. .Jc' v6v')
Gogh-Bonger, de collectie mee nàar Nerleriand qtenomen.
toen zij uit Fari:s wegginq. Wi_i mogen bii-i zijn. dat ze
niet iuisterde naar het- advies van haar broer t)ries. dre
haar had aangeraden de verzamehng madr van de hand te
doen. Als ze c,p dàt advies vias ingeg:aan, hàclden we nu
geen Van Góghmuseum gehad. Het heeft wei lang geduurci
voordat Lies zich geroepen voelde een boel< over Vincent

h'1+ .rêhêr 1r.lê immarqa-, rJvt:rl. IJC|L rru,_, ( wrrll.lg -rldI itct
Vincents dood, toen de schilder inmiddels, door een reeks
tentoonstellingen, qrote bekendheld had gekregen. In het
begtin van deze eeuw had de Berlijnse kunsthandelaar Paul
Cassirer, ln samenwerking met Jo van Gogh, verscheidene
exposltjes van Vincents werk georganiseerd.
Eerder, al in 1892, wèren er Van cogih-tentoonstelltngen
in Nederland, eerst in de Hèagsche Kunstkrrng en
vervolgens in december in de Kunstzaal Panorama aan de
Plantdge 1n Amsterdam. In 1903 accepteerde het
Rijksmuseum in Amsterdam drie Van Goqhs in brujkleen,
en het zelfde jaar kocht het Museum Boymans in
Rotterdàm voor f. 750 het schriderij PópulÍerenlaan.
Dat was dus a]lemaal ài gebeurd toen Ehsabeth van Gogh
in 191-0 in Baarn haar boek schreef" en het liet uitgeven
bij een Baarnse uitgever. Van dat boek verscheen ai in
1911 een Duitse uitgave en in 1913 een Engeise edjtle en
in 1923 kwam de tweede druk van het NederlandstahgÊ
boek. Dat is dan het verhaal van Lies van Gogh, die óp
een Baarns kerkhof hadr iaatste rustnlaêts vond.

H.Bronkhorst

Mr.Dr.Benno Stokvrs: Li_iden zónder klaqen. Het tràarsche
levenslot van Hubertrna van Goqh. Baarn 1969.
Jaap Kruidenier: Een mvsterieuze Bdarnse DÊme- Faefne
van juni l-986.
Hans Bronkhorst: Ehsabeth van {loq}, schre('r Íret
dichterlijke vrijheÍd over haar hroer- Vincent. Baerrtg
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van december 1986.
E.H.Du Ouesne-van Gogh; Persoonli.jke herinnerinqen aan
Vincent van Gosh. Baarn, 1910.
Ronald Pickvance: A oreat artist is dead. Letters of
Condolence r:n Vincent van Goqh's Death.
Zwol]e, 1992.
ïsBN 90 6630 2I5 1".

Evert van Uitert: Rijksmuseum Vincent van Gosh,
Amsterdam. 1987.
De Gids. l mei 191-l-. Amsterdèm.

INGEZONDEN:

Naar aanleiding: van ons verhàai in het septembernummer
van Baerne over de omgekomen zwerver P.Rigter,
ontvingen !,/ij een artikel ujt Hej en Wei, Dorpsblad voor
Blaricum mrt. '88, $raarvoor onze hêrtehjke dank.
Het craat ovêr r-lê hroers Rioter die als k6ddebeier
werkzaam waren en tot 1948 aan de Meentweg in BlarÍcum
woonden. (thans bloemisterij Raven) ZÍj waren familie?
van de ongelukkige zvrerver.
!Íij cÍteren:
"In hun kennissenkring: was ook een Rigter, dje een
zwervend bestaan leed.
Het schijnt dat hij nog aI eens bij de qebroeders Rigter
op bezoek kwam. Hi.j kreeg daar dan wat te eten en wat
geld en qdng dan weer verder. Zo ook op dinsdag 23
maart l-924. Ook die dag moet hij daar geweest zijn en
kreeg, wat geld mee. Die middag moet het erg geregend
hebben en toen hij te voet in Baarn was beland, vroeg en
kreeg hij onderdak in de ce]. Het was gebruikeiijk dat
men vanaf 's avonds 9 uur bij de politie onderdak kon
krijqen. Maar omdat het zo regende qaf men hem
onderdak eerder op de daq. Hij moet ook nocÍ brood en
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koffie qehad hebben en zijn ingeschreven. Hij werd die
middaq om 6 uur opg:esloten.
Het nachtverbijjf moet 20 meter van het toenmalige
politiebureau gestaan hebben.
Deze man kwam meer in Baarn en was er een heetje
bekend. Het was ook iemand die iedereen groette en vras
daardoor een bekend figuur in het Gooi. Groot vias dan
ook de verbijstering, toen men L8 dagen later de cel
opende om er iemand in te iaten en bleek dat hij
verhongerd en vergeten eías overieden. In de iandelijke
dagbiaden sprak men van het Drama te Baarn: Hongerdood
in de Cel. De schuldvraag, de situatre op het
politiebureau. Er kwam een spoedvergradering van de
gemeenteraad van Baàrn. Er werden vràgen glesteid in de
Tweede Kamer, enz. Het was een g:evreldÍge consternatie,
niet alleen ln Blaricum en in het Gooi, maar ook landelijk.

Zijn stoffelijk overschot, is ook, mede door toedoen van
de koddebeiers, in Blaricum op de RK-begraafplaats, na
een Requiemmis. ter èarde besteld."

AMSTERDAMSE MONUMENTÀLE VERSIER]NGEN IN EEN BAARNS PARK

Het. imjtatie-Romeinse ternpeltje in het Baarnse Cantons
Fark, dat door de piaatselijke bevolkinq meestal ten
onrechte "coionnade" (zuÍienrii), maàr door anderen ook
wel bordes, zomerkoepel, prreei of terras wordt genoemd.
heeft me altijd al gefascineerd.
Een kort bericht in de Baarnse Courant van 10-3-'92
deed me daarom besluiten het r"/eer eens te bezoeken.
"Decoratieve vazen coLonnade èanqetast door betonrot. De
banden en consoles moeten worden hersteld en de vazerl
zullen door prefab-exemplaren víorden vervdngen",

ê



LZ

De achterkant van de colonnade in het Baarnse Cantons
P;r.rk fip lê1rnln.Í .{ê hrlr re+ore ci ir- -.r,\ 9regens
bouwvaliiqheid verwijderd. IJe siervazen moeten hersteld
worden. okt. '92.
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zo luidde het onheilspellende bericht.
De toestand" waarin het "gebouwtje". dat ili voortaan als
goed gelntegreerde Àrnsterdêmmer ook maar coionnade zal
noemen, zich bevond, bleek inderdaad slecht t-e zrjn.
De colonnade is gebouwd op een heuveltje, rraardoor het
ongeveer 1..50 m. boven het maalveld iigt. In de bakstenen
fundatÍe bevinden zich naast enkeie scheuren ook drie
medajllons met inscriptie. De lengte is 9 m, de breedte 5
m ên ílê h^ódfê 55 m Hêt iq ààn hêidê ziirlqn \/j6 ggn
heiiend paadje toeqankelijk. De voorkant ligt aan de kant
vdn de Heemskerklaan en wordt door een dichte
coniferenhaêg aan het ooq onttrokken. Aan de dchterkant
ontbreken de leuning en de balusters. Ze zijn wegens
bouwvalligheid verwijderd. Op de acht postamenten
(sokkel,voetstuk vèn een zuil) staan de Rorrleins-ionische
zuilen, die net als de baiustrade vermoedelijk uit
Belgisch hardsteen zijn opgetrokken. Aan het fraaie uit
!.ritkalksteen gehakte ionische kapiteel ontbreekt de
èstragèal. (ring boven de schacht-) De in drie horizontale
banden verdeelde architraaf bestaat vermoedelijk uit
zandsteen en vertoont diverse scheuren, Op de kroonlijst
zijn boven de zuilen acht vaasvormige versieringen
geplaatst. Ze vertonen een reliêf vèn eikebladeren. Helaès
z))n ze ernstig beschadigd.
Enkele meters rechts van de achterkant van de colonnarle
bevÍndt zich rugqelings een in steen nagebootste ca. 2 m.
hoge waterval. Uit een qestlleerd vat stort het "stenen"
rrater naar beneden. Aan de achterkant is de aansiuiting
voor de waterleiding aànwezj.g. De $raterval heeft
jaren dienst gedaèn als fontein in de !Íintertuin
van het Canton Park, de hooqste kas, die Nederiand ooit
rijk was. Het "buitenleven" de verwaarloosde ríÈterval
echter geen goed gedaan, want over het vat heeft zich
een brede scheur ontwikkeld.
Op mijn knieën kruip ik tussen de struiken onr de
medaillons van dichtbij te kunnen bekijken. Na het
verwijderen vàn massa's klimop en stapeis eresgeworpen
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lonisch kapif-eei,architraaf en siervaas. okt. '92
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De stenen watêrval, die eens als fontein op Rozenburg
dienst deed. okt.'92
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Coiabhkles zijn de uitersle twee inscripties goed teiezen.
()n hel eevsle medaillon blijkt ÀNNO te staan en op het
tweede 1750. Het middelste medaillon geeft meer
nrcbiemen. De tekst. die in 1915 werd aangebracht. js op
Èni.reiÊ w,ic,r'.ier1 nd a,nieesbaar rlevrorden en het kost me
nóg fieei wat moerte om de oorspronkelijke inscrrptre te
achtei-halen. Deze iuidt:

VERPLAATST
VAN

OUD-ROOSENBURG
IN DE

DIEMERMEER
NAÀR

CANTONS PARK
BAARN
19r5

Zoals iedere Amsterdammer weet, is de Dlemermeer een
andere naam voor de Watergraafsmeer. Ik ben er geboren
en dat maakt me extra nieuwsgierig, want hoe is een
Amsterdams "tempeltje" in Baarn terecht gekomen?

Rozenburg,

Nadat in i-629 de Diemermeer was drooggemaakt, \^/erd in
1631 begonnen met de verkoop van de uit tien morgens
bestaande kavels. Kopers waren Amsterdàmse patriciêrs,
riie .lê nrnndcn êêrqt v.1óràl it sneCUlatieve
over!.regingen kochten, maar làter -met name in de
achttiende eeu!,/- hun fraaie buitenplaatsen líeten
aanleqqfen.
Ondar .lê kónêrq hêvonden zich leden Van bekende
families, die ook in Baarn hun sporen nadrukkelljk
hebben nageiaten, zoals de families Bicker, de Graaff en
Hooft. De Waterqraafsmeer kende in haar bloeitijd (1700-
1750) wel veertig burtenplaatsen, waarvan a]leen nog
Frènkendaal aan de Middenweg is overgebleven Rozenburg
was één van de bekendste en lag op de kruising van
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Hei- middeiste medajllon js bijnd onleesbaar gewcrrden.
Geplaatst Ín 1915. okt.'92.
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Middehreg (nu MiddenwegÍ) en Cruysweg. (nu Kruislaan)
Teqrenwoordig vinden we hier de Oosterbegraaf plaats en
voor de niet Àmsterdêmmers; Het Ajax-stadion ligt schuin
aan de overkant.
De stichter was Govert Loten, die het huis in l-642 liet
bouwen en er de naam "Het Vischkaantje" aan gaf. In 1681
kwam het buiten Ín het bezit van Jacob van Lennep, de
overgrootvader van "onze" Jacob, schrijver van de
FerdÍnand Huyck. Van Lennep (1802-1868) situeerde zijn
roman immers gedeeltelijk in ons dorp. Drakenburg(Guldenhof) en de theekoepei aan de
Amsterdàmsestraatweg: spelen er een belangrijke rol in en
daar zijn $rij Baarnaars zo trots op, dat we er enkelè
lànen naar vernoemden. De schrijver bracht in zijn jeugd
de zomers door op het buiten Voorland (thans Àjax-
terrein) tegenover Rozenburg bij zijn tante en oom De
Winter. Hij moet Rozenburg dus gioed gekend hêbben.
Ook andere leden van de familie van Lennep vraren in
Baarn zeker geen onbekenden. In L7O4 erÍde fngena van
Lennep "Het Vischkèantje", dat door haar vèder inmiddels
in "Meerlust" was herdoopt.
Toen Ingena van Lennep met Pieter Rutgers trouwde, gaf
zij de hofstede de naam Rozenburg, Deze naam was
afkomstig van David Rutgers, diê in 1697 door Keizer
Leopold I in de Rijksadelstand werd verheven, met de
toevoeging van de naam "van Rozenburg."
"O lugtig Rozenburg, daar Rutgers rust qeniet,
Hoe pronkt gij in mijn oog met breedgekruinde bomenl 

^-Wie kèn zijn ijver, wie zijn zanglust ooit betomen,
Ais 't hem lukken mag te wand'len in uvr groen?,,
Lovende woorden, die de dichter G. Tjjsens in
1725 schreef in "Het Verheerlijkt tíatergraafs- of
Diemermeer." van Brouërius van Niedek.
Ook de familie Rutgers van Rozenburg was een bekende
Amsterdamse, maar ook Baarnse famiiie. Zij waren o.a.
Dijkgraaf en Heemraad van de Watergraafsmeer,
bezorgden Amsterdam samen met anderen de eerste

íi-



duÍnwaterieiding, maar leverden ook Ëaat n vàn 1916-i923
een burgemeester, Jhr.J.W.H. Rutlters van Rr-rzenburg. dre
tevens mede-oprichter was van het Baarns Lyceum.

Rozenburg ndar een kopergravure van Daniëi Stopendael.
(gemeentearchief A'dam)

Ín f729 kocht Jan van Eik het huis met tien morgens
weiland. Rozenburg beleefde nu haar qrootste bioer!
De schÍtterende tuin door Tijsens bezongen, was ln
Lenótrestijl aangelegd. Geschoren beukenhagen en een
brede oimenlaan leidden de bezoeker naàr het Tnanon.
Beelden en tujnmeubilair qaven de tuin een ltaiiaans
karakter. in 1-750 werd aan de kant van Diemen "onze

,'r
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colonnade" geplaatst. Van hieruit had men een weids
uitzicht over de Watergraafsmeer en kon men de
Zuiderzêe zien.
"O keurlijk tuingezicht, !.rie ltordt nÍet gewekt
Door al de schoonheid, die wij in uw stand beschouwen.
Roem vrij ltaliën op uwe veid- landsdouwen,
Op lauwersbosjes, die de grijze Tyberstroom
heschaduwen."

Teree foto'E

In het Àmsterdèmse gemeentearchief bevinden zich tgree
foto's uit 1897, eraarop colonnade en vratervêl in hun
originele staat te zien zijn.
Frontaal op de Bpieqeias van de colonnade iigt de
vraterval. Links en rechts hiervan slaan sokkels met
stenen vazen erop, die versierd zijn met festoenen.
Hierv6r zijn eveneens symmetrisch t.o.v. de waterval
twee sfinxen oeolaatst.

-s

,s

Eén van de t$ree sfinxen van Oud-Roosenburo
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De Watergraafsmeer in
van Dèniël Stopendael.

'7,'e; *tvo ox;

de achttiende eeuw ndar oràvure
(Gemeentearchief A'dam)
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Stenen randen vormen een halÍ cirl<el./orrnig brugget_ie
over een waterpartij. Links en rechts van de trdp vàn
de colonnade zij twee beelden qfeplaatst.
Aan de rechterkant is het bèeld vdn Àmphitrite met de
dolfijn noq net zichtbaar, Neptunus met het zeepaêrd àan
de linkerkant.
Het zijn beelden van de ltaliaanse beeldhouwer Juiién
Finelli, Van hem vraren nolr tgree beelden in de tuin
èàn$rezig, nl. de vrijwillige en onvrij$riiiige schaking vdn
Proserpinó. De colonnade was duidelijk ais teffas bedoeld,
vanwaar men onder het qenot van een kopje thee van het
fraaie uitzicht kon genieten.
Na de Franse tijd raakte Rozenburg langzamerhand meer
en meer in verval. In 1802 werd het een openbare
theetuin en in i-893 r^/erd de hofstede geveild. De inboedel
was een jaar daarvoor reeds verkocht. Hjeronder
bevonden zich ook de vier beelden van Fine]li.
Rozenburgwerd nu een soort "opênbare
ontspanningsplaèts", die we tegenwoordig de naam
"pretpark" zouden gieven. De naam werd veranderd in
Oud-Roosênburg en er werd zelfs een omnibusdienst jn
het leven geroepen om de tàIrijke bezoekers te kunnen
vervoeren.
"Maar de tuin bleef behouden met nog enkele van zijn
sieraden, een oDen en een dichte koepel, eenmaal
bemeubeld in de lrênt van klein Trianon, een bordes met
schelpen bekleed, een gesmeed Íjzeren hek, een in steen
nagebootste waterval en dergelijke achttiende eeu\^/se
iÍefhebberijen."

Langzaam maar zeker werd de eens vermaarcie tuin
vervroest. Het Amerikaanse circus Barnum en Bailev sloeo
er zijn tenten op. De olifanten vertrapten het

t. (
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8.e"xtL1c uato SoocS*ng
t"" 9Í--",t"y", @,;"t 2",9/4"""t"7" '" @-'to'try" uen lot oo--

nu/Jaat to /o/ lat ,',t",//ao" t uze.

TÊR BÉZICHTIGING VÀN:

Do trpitllo, v.. oudr ovc.het.ldo IIOI'STEDE, s6o.rhÀ, 'OUI, 
IOOSÊNBABCE

oet llEAltENutJtZtNOE, KOn|s- .s \vAOOl{EUIs, STÀl,LlNO3tl, EOEPELa, IIONU-
IIENI',\LE YllRSlcnlNOeN, |Í(TDSTUII, aOSsCttÀoE on ERVE, hln.rer Í.rtroP.!t
oÍ eotto.gcmlrll WÉl- on HOOII,AND, .llor í.iod6 ên g"l.goo i. do

Gemeente WATEBGRAAFSMEER aan don MIDDENWEG,

t((1. Suais 
^, 

NÉ- .lll,.ll0, {17, j190, l2l, {20,,12?,0!S,890,830,831,832,883, E3{.ó
3!5 tu' gozd,notrlÍLo gtuotto vrn

8 ItlCT,rt!$r l0 lttnN 7r cENTIItrBN,

7-./ Pról'.[. v.ilití aidr.'lagrn tcgzr gaoadsg 3l Juli 1E93,

bi OP 8OD., tlaondag 7 luguttls d a. !. óí Á FSLAG t.Ih'nt

,t\

E}AR,NT-IM & BATLEY.
Grootste

S P E C IA L IT TITEII-llO O RST ELLIII O

Na alloop der 
^rcnt-Voor6tolll[g0n 

zal ln de

+'u' Hoofd-Tentoonstell i ngs-T€nt .oe
cenê vordero Tool.stclllnE plaats hebben ntet gerlengd pt.og|.anrDtq omvatuend

Ilarakterbeelden, Zang, Dans, Negerliederen, Uusikaal Tijdveftij4,
Ilumoristische Voordrachten.

Voor dezo a||tuseurent€n wordt een enhéeaeld van BO Ct^s. betaeld.
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tuinmeubilair en deden de zuilen van de colonnade trillen.
Mijn vader bezocht dit- circus als vierjàrige en het moet
een onvergietelijke indruk op hem hebben gemaakt, want
hij vrist zich de voorstellinq zi-in heie leven nog tot in
details te herinneren Later werden op het terrein
pèardenrennen geórgèniseerd en lrerden er
vliegrdemonstraties g'egeven door C)lieslagers,
Chênteloup en Gaudart. Ook daar moet mijn vader met
stomme verbazing nàêr q:ekeken hebben. In 1909 werd de
eel ste Nederlandse vliegmèchine op Oud-Roosenburg
qebouwd door J.Hamers en P, de Roos. Er werd interland-
voetbal (Nederland-Engeland) gespeeld op het terrein van
de voetbalvereniging R.A.P.
In 191-4 kocht de gemeente Amsterdèm Oud-Roosenburg
voor de uitbreiding van de nieuwe Oosterbegrèafplaats.
Het huis lrerd qesioopt en de restanten van het
tuinmeubÍlair werden verkocht. Eén van de kopers was
August Janssen, die de colonnade naar Baarn liet
overbrengen.

August JanËsên

August Janssen (L865-1-918) was nj.et èlleen dÍrecteur van
Indische Cultuurondernemingen, maar ook eèn groot
kunstkenner en natuurliefhebber. Zowel in Amsterdam alsjn Baarn stond hij bekend àls filantroop, die zijn grote
vermogen op een zinnige vlijze besteedde. Hij hoorde tot
het qroepje rijkè Amsterdèmmers, die zich rond de
eeuwwisseling in Baarn vestigden en het dorp tot grote
bloei bràchten. In i-91-0 was hij de bezÍtter van de villa's
Canton, Peking, en Java met de dèàrbij behorende
gronden, een qebÍed dat zich dus uitstrekte van de Brink
tot aan de Eem. In 1905 liet hij een overtuin, het latere
Cantons Park, aanleggen naèr ontwerp van zijn tuinbaas
J.Goossen. In deze tuin van bijna 3 !/2 }:,a. klramen
kassen, tennisbanen met een tennishuisje, exotische

.À
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planten en bomen en de door hem verworven coionnade.
die op dezelfde vrijze werd herplaatst als in Amsterdam
met het uitzicht in noordelijke richting op de Eem, de
polders en de Zuiderzee. De Zeeheldenbuurt en het
índustrieterrein "De Drie Eiken" i"het visitekaartje vàn
Baarn") bestonden nog niet en konden het uitzicht niet
verstoren,
Op $relke wijze de coionnacle werd overqeplaatst vertelt
de geschjedenis njet.. Eenvoudig moet dat echter niet
geweest zljn, want alleen de zuilen hebben al een g'ewicht
vàn meer dan duizend kilo per stuk. Misschien ginq het
transport per schip via de Ringvaart. de Zuiderzee en de
Eem en heeft Janssen hierbij het idee opgedaan voor zijn
plannen om zljn viiia Canton d.m,v. een kanaal naar de
Eem te verbinden met zijn andere buitenpiaats in Bergen
aan Zee. (Het latere Bio-vakantieoord)
Tot zijn dood in l-918 was de eiqenaar vrijwel dagiehjks
te vinden in zijn lusthof. Hij hield van zijn bezit en was
er zeer precies op. Ontdekte hij bij zi-in rondwandeling
op één van de paden eên lucifer of een papíersnippertje,
dan trok hij er een krinqetje omheen met zijn
wandelstok en als hij naàr huis ging dan werd de
beheerder opgedraqen die smetten te laten verlrljderen.
"Vandaaq heb ik drie kringetjes getrokken", zei hij
verwijtend.
Aan de herplaatsing en het opnieuw in werking
stellen van de stenen waterval als fontein kwam Janssen
helaas niet meer toe. Zijn nabestdanden schonken het
Cantons Park als Hortus Botanicus aan de Universiteit
van Utrecht, die het op zijn beurt jn l-989 aan de
gemeente Baarn overdroeg, zodat iedereen er daqrelijks
van kan genieten.
'1f ria nrà?-l-'t i.íê mêt' nrrini \rêrqiê1.rtê hi i ílê
Wintertuin en de in het midden geplaatste fontern ook
aan de Rozenburq hebben toebehoord, heb jk nÍet kunnen
achterhalen. De vazen zijn sterk verweerd en
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De t-wee siervazen uit l-650 met
achtersrond het tennishuisje van

de initiaien J.V. Op de
Àusust Janssen. okt'92
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vorstgevoeliq. Vroeger werden ze daarom elk jaar d,m.v
stro ingepakt. Op de voetstukken staan de initialen J.V.
en het jaar 1650.
De fontein stelt een putto op een dolfijn voor, die een
schelp boven het hoofd draagt. Er spuit geen wèter meer
uit deze fontein, die me overigens sterk doet denken aan
de fontein vóór Frankendaal" waarvan de beelden in L7L4
door IgnatÍus
vervaardigd.

FÁil^^^

van Loqteren (I7O9-I745) werden

Op een mooje oktobermiddag a.d. l-992 beklim ik het
hellende paadje naar de colonnade, dje vanl.iege
instortingisgevaar met rood-witte iinten is dfgezet.
Het zonlicht weerkaêtst tegen de iaàtste
beukebladeren en mèakt fotograferen onmogielijk. De tuin
ziet er dankzij de grote inzet van het personeel nog
bÍjna net zo mooi uit a1s vroeger, ai mis Ík de tropische
bepiantinq in de Wintertuin, waèrin nu een kunstgalerie
is qevestigd.
Er lopen qeen Auqust Jànssens meer, die krinqetjes
tekenen in het grind, maar Jonge moeders met
kinderwaqens, De zuilen zÍjn door onwetenden bekrast
met stupide Amerikaanse kreten.
"Onbekend maakt onbemind", denk ik, terwijl mijn hand
over één van de zuiien strijkt, Ik voel me als Simeon de
Zuilenheíliqe en staar naar het noorden, naar onze
geboorteplaats Amsterdam.
"Daar staan we als Amsterdammers onder elkaar", hoor ik
mezelf mompelen.
"Vertei me over al die bekende en onbekende mensen, die
juilie hebben ontmoet. Over nrijn vader en tantes, die
juliie als kind zagen spelen. Over mijn overgirootouders
en grootouders, die in -iullie nabijheid werden begraven."
De gemeente Baarn heeft geld beschikbèar gesteld voor
herstel. Laten \.re hoDen. dêt de balustrade en de
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siêrvazen spoedig Írorden gierestaureerd, evenals de
wàterval en dat de coniferenhaag wordt. verwijderd,
zodat de voorkant weer zichtbaar wordt.
Tenslotte zou het èan te bevelen zijn, dê colonnade op de
qemeentelijke monumentenlijst te zetten, opdat deze voor
altijd bewèèrd zal biijven.

J.Kruidenier

Geraadpleegd:
T.Pluim. Uit de qeschiedenis van Bèarn.
E.Witsenburg-Horsman, Lusthoven, Farken en Tuinen,
Baerne juni '84.
J.H.Kruizinga. Roemrucht Rozenburo, Ons Amsterdam sept.
'58.
Oud-Roosenburq, Eigen Haard mrt.'07.
Watergraafsmeer.
T.Coppens. Baarnse Lusthoven.
Gids voor het Cantons Park te Baarn R.U.'81
D.Kouwenaar, Oud-Roosenburqh in de $Iaterqraafsmeer,
Amstelodanum '14.
J.Schuitemaker. Roosenburoh en de Maliebaan, Buiten '25.

. Foto's. GemeentearchÍef Amsterdam en René Sunier.
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Wie weet- ons meel- te vertellen over deze ouil+ fol.-,?
Brj welke gelegenheid :s deze folo gem.rakt en wte:tt:,.i-
gJeportretteerden?
De foto is eigendom van Mw. M.Bos t,tit ile -.Iàcob vàn
T ^nhÀ^ls5h ?s aê è1- ?éer aÁrr íÍÊhê('f,f rrmdat hAóf VA,lÈf .!!rnrLlJ,qurr.

Teunis Bos, er óp staat. (Tweede van linl<s mel hoêd in
de hand.)
Hij !ías t-immerman op kasteel Groeneveid: was f3 jaar r-,p

het moment dàt de fot.o werd gemaakt en in dienst var)
aannemer Ddan Dijs, die volqens Mw.Bos waar-schi-inli jk als
vijfde van iinks is afqebeeid.
Meer weet ze niet over deze foto te verteilen, hoewel ze
uistekende herinneringien aan Gr'oeneveld heeft bewaar.l.
zoals het schaatsenrjjden op ífê beek en de hejmeh:ke
bezoeken aan het kèsLeei, wènneer de famrl.Íe Taets van
Amerong:en afwezlg was en haar vader haár "strekem" mee
naar binnen nam.

Voor wle was deze statige erebc-,og bedoeld mer ddarop Je
jaartalien Ie,Az, I9O7 en het borci met de teksi: Huide aan
haf Tilrrprpn F.ht nÁar ?

Wie zijn deze twee mensen? Zijrr hef- personeeisleden, dre
J5 jaar zijn qetrouwd ot 25 jaar rn dlensi: op het
kasteel?
Víe kunnen ons haast nÍet voorst-ellen, dat men 1n die ti_id
\/.\.r nêrq.rnêal ql eri en ?.r êên ên. l_mc e-alrr'rrr .\rriCnttê,
Or rs deze foto genomeri ter gelegenheicf van hei- i5-
-iariq hulíeiÍjk van baron L.R. Taets van Anterr,rrgerr Inet
.-lonkvrouv/ van Reenen.
Het was het derde huwehjk van de bar:on, die oF deze
foto 7J _jadr moet zi_in gevreesl. (geb.l8-15)
Hij had viel kinderen: l" zoon uit zijn eerst-e hr.lwe]1_ili
met bdronesse vàn cle Duyn, 1 dochter uit- zr_r] twÊedÊ
huwelijk met baronesse van Heemstra en 2 zoons riit zr_irl
derde huweli:k. Misschien staan ze ,rp deze fotc
afgiebeeld. Is er nog iemànd onder c;nze lezer-s. drÈ
hÍeromtrent meer ka!) vertellen.
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Redaktle : H. Bronkhons L
E. J. Heun-ten Holt
J. Kruidenier
R. U 11em an

TypehTerk en lay-ouE : T. Biemans.
Redaktie-adres : E.J. Heun-ten Holt, Bilderdijk-

laan 19, 3743 HR Baarn.

De Historische Kring I'Baernerr stelt zich ten doel het be-
studeren yan en belangslelling kweken voon geschledenis 1n
hel algemeen en van Baarn in het bijzonder. Zij tracht dit
doel te bereiken door rniddel van he! organisêren van 1e-
zingen, excursÍes, ten toons lel l ingen en het uilgeven van
êêh êi oên i i ide^h'.'i ff

Naast deze algemene aktiviteiten bestaat de mogelijkheid
toe te tneden tot de volgende werkgroepen:

1. Í'lenkgroep Archeologle
Inlichtingen: J.W.A.A. van der Laan, De Schoener 12,

3742 HD Baarn. Tel. 02154 - 11656.

2. Wêr!{groep Archiefonde rzoek
Inlichtingen: H.M.l.r. van Vugt, Vollenhovenschans 19,

1324 HS Al-mere. 'IeL. 03240-44421

3. Wenkgroep Interviews en Reportages
Inlj.chtlngen: J.M, v.d. Bnink-van Wljkvliet, Prof.

Meijenslaan 10, 3741 XH Baarn. Tel. 02154 -
201 61 .

4. We rkélloe p Oudheiclkaner
Inl ictlt inilen : It . J . P . ] uikinga-i;e i.i tenheek

Klaproonstr.ralr 15

3 7l+2 R^r BilÀIiN

Tel . ()2I 54-I572rl


