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De Historische Kring rrBaernerr stelL zich ten doel het be-
sLuderen yan en belangstelling kweken voor geschiedenis in
het algemeen en van Baarn in het bijzonder. Zij tracht dil
doel te bereÍken door middel van hel organisenen van l-e-
zingen, excursies, tentoons tel l ingen en hel uitgeven van
êên êi oên ti i.l<^hFi ef

Naast deze aLgemene aktiviteiten bestaat de mogelÍjkheid
loe te treden tot de volgende werkgroepen:

1. Werkgroep Archeologie
Inlichtingen: J.W.A.A. van der Laan, De Schoener 12,

3742 ÍID Baarn. Tel. 02154 - 11656.

2. Werkgnoep A rchle fon de rz oe k
fnlichfingen: H.M.M. van Vugl, De Sav, Lohnanlaan 5,

3741 TW Baarn. Tel. 02154 - 15766.

3. Werkgroep fntervier,rs en Reportages $Inlichtingen: J.M. v.d. Bnink-van Wijkvliet, Prof.
Meijerslaan 10, 3741 XH Baarn. TeL. 02154 -
20161 .

4. Werkgnoep Oudheidkamer
Inlichtingen: W. v.d. Hoek-Baas, Burg. Penstraat 4,

3741 AH Baarn. Tel. 02154 - 21470,
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ELLY WITSENBURG HEEFT VOOR I BAERNE I VEEL B E T EKEND

à

A1s redactie van tBaerner kunnen i^t e nog niet ver-
hrerken dal onze dierbare en zo vakkundlge collega
El ly Wilsenburg er nieL rneer is, Zlj t,/as j arenlang
dê sni l \ren .)n zê nêda.fiê vêrÉtedêri noên. meCe Omdat
dle b1j eenkomslen, op haar verzoek, al tij d bij haar
thuis werden gehouden. Mef milde humor en grole be-
scheidenheid deed zij haa" voorstellen voor een
volgende aflevering van ons b1ad. AIs zij zich dan
Int Êên hj irlrAoê hAd 1rênnli.ht wAs 7orn artikel
keurig verzorgd, al tij d sne 1 klaar.
Fl Iv há.i hÊi hi i7ón.lere talent een Sfeer te kUnnen
oproepen van het leven in Baann in vroeger tiid.
,1ê z^o hclêmeFl voor iê h^ê ên tnêêr, dán een halve
eeuw Beleden op de Gro te Kom in het Baarnse bos víerd
geschaatst. Hoe aandig kon ze verLellen over het
,toêïl I st.reênd Ti idS.hni ft \/nnr dê ,ïêrrp.lrr Van 1E86
en over het boek "AatLje, de volmaak te en zuinige
keukenrneidrr. Zo heeft E11y in de loop der iaren heel
wat onde rwerpen behandeld in ons t i i d s c h r i f t , z e I f s
over de Griekse oudheid. Wan t ze was dan wel een
echte Baannse, maar de wereld hield voor haan niet op
bij de gnenzen van ons donp. Ze Ltist on ze aardige
lokale geschleden is le relaLiveren en die te zlen
in het geheel van de Nederl andse his torie en de
w e r e I d g e s c h i e d e n i s . Wat hebben we in die redactie-
vergaderingen genoten van haar erud i I ie en intelli-
gentie.
E11y was zlch bewust van haar hoge Ieefbiid, maar
voor anderen !Jas ze helernaal niet oud. Dat kwan
doon haar levendige belangslel ling, haar vermogen
om te luisleren en een goêd gesprek te voeren.
z. had een grole wijsheid,waarin zij anderen Iiet
delen, in ontrnoetingen en in haar publicalies 

'ook in de Baarnsche Courant, waar zli de senioren-
hoek toL een veelgelezen rubriek maakte.
Bij Het Algemeen Handelsblad had ze indertiid het
j ournal is tieke ambacht geleerd en sindsd i en is
ze sleeds bl ij ven schrij ven. 0ver de vroegere
Burgermeeslers van Baarn, over merklappen,

a
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over de do rpsomroe pe r en de 1 a n L a a r n o p s t e k e n 
'over WifIem en Many, om maar enkele ondenwerpen

1n recente afleveringen van I Baerne I te noemen.
Ze had een onderhoudende prettige stiil van schrli-
van in mooi Nedertands. Het is bij zonder ' dat ie-
,nrnd í]n 7.ót 

^ 1êêflr.i i -^^.r ^F -^ snel kon
ÍJerken. Somrnige mensen hebben een charisma, een
sterke uitstrallng, $raardoor ze ín een kring zeer
aanwe z ig zii n. Dat had E 11y Witsenburg' ondanks haah
kteine gestalte en ha ar bescheiden optreden
Van een gesprek met Elly kwam ie alliid vroliiker
terug en ze r.Jist je te inspireren '
Elly, ook namens de andere redactleleden van rBaernel 

'Bebby Heun , Tineke Biemans en J aap Kru iden ie r ' veel
dank voor wat je voor ons, voor ons blad en voor de
Hi s loris che KrinA betekend hebt!

H. Bronkhors t.

VAN DE REDAKT]E

Namens de nedaktie heeft Jaap Kru iden ie n enke Le N
f násmên f.ên pêsr)niêêníl lt ir rrHê-innêrinoên aan
Schoonoordrr van Elly Wi tsenburg.
Herinneringen r

Velen zullen zich de Baarnse bij namen heugen.
De heer Schouten ventelt ove r zij n j eugd in Baarn
en zo hee ft iedereen zijn heninneringen.
0ok de wergroep A r c h i e I o n d e r z o e k d raag L zot n steentje
bjj. De heer H.M.M. v. VugL vertelt over zijn
hrerkaroep.



HERINNERTNGEN

Toen ik onl Ênss n.lÉ eenS de artlkelen doorlas^ die
Elly sinds februari 1980 voor ons blad heeft ge-
s.hnê1rên efrrittê iV ^^V ^n h..n .l lêr,êênqf ê hii-
è,?A('e. ItFlpn'nnÊni nc'ên aan Schoonoordrr.
(Baerne 4e jaargang nn. 1,2 en 3)
7i i vêr,têl+ .l"enir .rn háe- êioên hllmo.istisChe en
vloLbe nanier niet af leen over de geschiedenis van
'rde plaats", zoals Schoonoord wel in Baa:,- werd ge-
n.,êmrl I /.).1-. .iwên rlê .|ê | [lzlzi oo iê,ro.] i ar,ên
die zii in hAA|. sêl j efd Schoonoord doorbracht.
Het leek de redaktie een goede gedacht(j om een twee-
ta1 fnagmenLen uit dit arL-Lkel hi enonder nogmaals
Lrêêr iê sêvên áls n.)S thume hulde aan onze diel'bafe
mederlrerks ber.

J. Kruidenier.

'!Ik herinner me wef dal ik Schoonoord helemaal niel
zo gewe 1d 1g indrukwekkend vond. Vriendlnnetj es
Íioonden in huizen met verandar s of serres, met erkers
en balkons, met drukbellen aan de voondeur, !,le
vonden de I ange marmeren gang neL goed genoeg on in
te hinkelen. De venslerbanken in de voorkamer waren
inderdaad zc groc t , dat je je er met een boek in
L^n nê<iêl ên z^nd,ê? l^' i à'nanèt it z.ao. Maaf Vefdet.?
Dit was je huis, je was er geboren, ie leefde er en
daL was dat.rr

trVier kinderen brachten heb nodlge verLler en daar-
bij vormde een uitgebreide familie een gezellige
achtergrond. In het begin van dj:ze eeuÍ,í waren logeer-
pantijen aan de orde van de dag. Er was ruimLe genoeg
1n de behuizing, er liep voldoende personeel rond
om het de gasten aangenaan Le maken en ie zat e1-
kaan nooib in de v./eg. Natuurlijk heersLe er een
zeke"e orde, opgelegd van rrbovenaf rr. Er waren
vasle uren om le eten, te spelen, orn je huiswerk
te maken en om te musiceren! Ik kan me geen dag
zonder muziek in huis herinneren.
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TÍíee kinderen speelden piano, tvree hadden viool-
1es,er wanen zeen rnuzlkale ooms en tantes.- niet
zo naar amateuntjes maar meL gedegen opleiding - en
de avondj es waanop muziek werd gemaakt ontstonden
veelal spon taan. Een verre nee f beheers te de dwars-
fluit; ooms en tantes zongen de engel tj es uiL de
hemel. Laten, toen wij groler vraren, middelbare
scholieren en studenten a1 , werden er triots ge-
vormd, forneerden we een rrHauskapellerr, zongen fniih ^,r.lef ê z,,etên mêt aêh hàlf .l^?i in rrfiendihnen
'I iêrliê\ran n2l.?^?ê ên Fna n se RênoênêlleS. Waf en
zc t)i t.oêz.noên .len wachtte errs zomers thee in de
tuin en dan was er altijd nog wel een uurlje over
voor een spetletje croquet of tr jeu de gceêer', een
spel met fluwelen hoepeltjes die je op Lvrêe s tok-
jes moes t opvangen . Of daar veêl gratie bij te pas
kwam was vers th'ee. Je kon ook tennisslagen gaan
oefenen tegen de l ange zu idmuu n, of klapbessen
plukken en opeten of je eigen tuintje tussen
boomgaard en broeikas gaan wieden. Maar je leefde
Éie I louter en a11een voo r je plezier. Er wanen
ook dagen dat we werden opgetrommeld orn doperwfen
^f fl]inh.1nên I ê rl^nnên .lfl .r Ín enêr'7 iê - Ên sni ih.\nên
af te halen, die bij mandenvol doo n de tuinman op
de stoep wenden gedeponeend. Je zat dan met zrn
al1en onder de groLe brulne beuk. De vol Ie tel'Ien
werden in de keuken afgeleverd, waar moeder ge-
essisteerd door hui shouds ter en gedienstige, het ó
mys terieuze rwecken n kontroleerde, De rij en f les-
sen groente en fnuit vonmden ván lieverlee een
heirleger in de provÍsiekamer. l,le aten er de hele
win te r van,
A1 leek moeder nooil veel meer te doen dan nono-
grammen borduren op I innengoed of brieven schrijven,
toch was zij de spil van het huishoudell j k bedrijf .
Tcílêr.ê morcrên ..A1. zi ' -^l de boek-!qw e!J

jes van slagen en kruidenier voor zich en nog hoon
ik de vreemde litanie! zand, zeep, soda.... Want zo
eenvoudig was het huishouden nu ook i hteec nie t in
dle dagen. Er was geen elektricitei/t; men had vrede
met lampetkan en - kom. In de keuken was men blii
als in het nai aar het kolenfornuis het gastoestel
vervinS, dan hadden we de hele vtinter htarm vJaf er'
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A1 watÍluchtjesrr afgaf, zoals vis bakken of kool
koken, gebeurde in de s tênen schuur. Toch een aar-
dig eindje verbrijderd van het huis, maar,.,. kook-
luchtjes moesten v,/orden geweerd. De kleden werden
bewerkt met s toffer en bl ik en Lheebladeren. Eén of
lwee keer per jaar reed er een hoog, wjt vehikel
de tuin in. Het was een enorm apparaat meL slangen,
die door de namen naar binnen werden geleld en het

). maakte een.angsLaaniagend geluld. Dat was de voor-
( loper van de stoflzuiger en neinigde hel Lapijt

grondig.
Mischlen was het leven, ondanks het gemis aan hulp-
mirlrlolêh ih hrri< f^ên i-ó.h L'ê l min.lên oê.^mnl i.êêr'.i

Je acce p bee rde koude handen en wln te rvoe ten, je
drapeerde I s zomers takken van de no tenboom boven je
hêd orn mupoên l.ê vênd-i i\rên ên h.rvên dê eett,af eI
hingen klevenige vliegenvangers. Er werd ge was -

êên t",aqh^r.l .'êrlr,^^cÍd .)n ?^i.lên-. en ge_
sfreken met bouten, die je zo van heL fornuis vlak
bij je v,rang hieLd om te voelen of ze warm genoeg
wanen. Een grie ze l ig gezicht b/as daL.
Na 1918 werd al-1es anders. Er kwam elektrlsch .I jcht.
stofzuiger, strijkijzer, broodrooster, ja zelfs een
radlo volgde al snel . Schoonoord deed mee aan aller-
hande nieuwigheden. Er hoefde geen groente meer Le
worden ingemaakt, en s tonden nu blikken op de schap-
pen. llat bfeef was de fruiLoogsL: tulp - en nota-

í'is -Annêlên. dric s^^nlên Í'êrêi f ên nênen meL
prachLige namen: Beurré Hardj e, Sold a t Laboureur,
Loulse Bonne drAvnanches,Wil liam Duchesse, Beau Lebrun.
Moeder kende ze a1lemaal en scnLeerde ze in vakken op
de zolder. Maar wie moesLen daar nog van eten?
Zoon en doc h te rs klanen heL huis uit, logeerparLÍien
werden schaarser. Gelukkig me 1d de zich een nieuwe
generatie. Kle ine kinderen holden weer in de tuin 

'hingen geboeid over het hekj e bij de eendenkom 
'na\rl.r:tên mêÍ. s,êilies ,.li ê or.óóivádêrlrl eendell Van

boer Paridon. Er víerden hteer kasLanies gezocht en
beukenootjes geraapt.0p zolden speelden ze vers top-
pertje en v e r k 1 e e d p a n t i j e n vormden een opi^tindend
tijdvendrijf.
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Hoeden aIs wagenwielen, fluwelen schoentjes met
tonenhoge hakken, boa t s, zi j den ondenrokken. . . .
trlal irilde je nog meer.
En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Het hrerden
vreemde j aren met een huis vol steeds wisselende
gasLen, genood of opgedrongen. In alIe kamers zaten
familieleden of vluchtelingen. Het enigste waL ons
bespaard bleef was Du i tse inkwartlering.
Na de v e r s c h n i k k i n g s j a r e n | 4O-t 45 werd het stil op íf-
de Plaats. Na de dood van rni jn ouders dreigde er een
leegte te on ts taan , die echter spoedig werd. opge-
vuld doon de komst van een neef, die met heel zrn
familie uit Sumatra repatriëerde. Weer draafden en
vier opgroeiende kinderen door de gang en langs
de trappen , Later zou er nog een nakomertje ver-
s.hi inên f.oi vrêr'oriê ván ál I ên íli ê S.hóOnOOr'd
een goed hart toedroegen. Het, jonge nageslacht
was bij zonde? spontief aangelegd; brerd er niet ge-
hockeyed of getennist, dan vonden er pingpong
v.redstrijden binnenshuis plaats. Er stonden soms
drie tafels i.n de achterkamer speelklaar.
Er víerden hteer feestjes en partijen gegeven. Het..
huis mocht er dan nie t j onge r op wonden, de j eugd
die er venkeerde, zetLe er een onweerstaanbaar
stempef op. De s p neekwoordel ij ke gastvrijheid
vierde ook nu weer hooglij. Iedereen was welkom,van
i.)no t.jf. óD.l Rêna tÍ'iëfende vfienden VOnden er een
pleisterplaats, hocke y - en tennisvnj-endjes over-
nachLLen er herhaaldel ij k. Maar ook deze periode
.fi n.r v.^Fhi i ên uêêr nêê< ,.1ê trFá.o. Lráf- gaan we
met Schoonoord doen?

In 1 960 ki.íamen we weer thuis. VJi j , dat waren ml jn
j ongs te zus ter en ik met ech tgeno ten. Voor ons
beiden, die hier geboren en getogen waren, was het
een echLe thuiskomst. Wij kenden alles in en oÍn

^ne h|li drimnia nê hêiriê m^nnên ol^niáên.lên
-r: r'^níiÊn ên nóni i oênóêa lrrn ?niioêhvcLLL, zfJ 

^urruurr 
u burruuë

Hel huis was grondig gerenoveend en pasklaar gemaakl
voo r Lwee families. 0m uit eigen school te klappen
is nie L makkeli i k.
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SCHOONOORD

Voorgevel.

Er wofden te Vee I hêri nnêy.i nr'ên I ..)ssêw.]eld en waL'. '....:
hee ft een bu i tens laa n de r daaraan? Wij beleef den
êr' mêi ónq al l ên o.êl llkk ioê ir}.Ên iêílên .rn 7 i i^ ^fhaar manier. Zoals een familielid dichtte:

berug op '! nesb
Naar Schoonoord na de restauratie
Voor zoete rus t en recreaLie.rl

Zoete rust was er lang niel altijd bij, r,rant de
ílêr.hê.l s l^rd^n .nn:ê Lr L'j id nnên e^. r i eder die
wilde komen. In den beginne !vas trnet als vroegen"
.'ê4 \t)Ak o.êh^^rdê L,f eet.



Natuurlijk was daL nieL helemaal waar, v./ant ieder
hA.l zi in nf haar eip'ên inbrênc" Miin man le1dde
gaarne de rrtour de 1a maisonrr en wist allerhande
h i i'^hdàFhêrian ..n fê r.'i irên êh ,, iluf.Jau,,uu, uc wrJ u-. Lc reggen.
De tuin boe i de hem niel overmatig, a1leen onkruid
L^n hi i niÊi r/êlên Ilr'ên Lnn hi i zóêf hnênc'ên mêi
het schoonmaken van perken en grin tpaden. Mij n
zvlage" was oaarentegen een enthousiast tuinler. Zó
bezorgd om zijn beziL, dat en geen sLruik mocht t
worden verwijdend al was het ding zo dood als een
niên Hi i oê1.^fdê rl I i i.l .lil ên in hêf voorJaar

o^!t Fh^^i^h 
^^r. 

À^ ,r'i ihtzêt.têFór vs" dorr auu ó, versrr hlJL,^vruv,
h^d ".; in snê. i a l ê aendachl. Met eVenVeel znrc" al s
'ai in \radên in rrnoeoon t'iidpn k^n hii dê flessen
inspekteren en rangschikken en b nach t hlj met een
tn^f e oê7i.h1 êên zêêF hi iz.n.iêy'ê i^anot_*. o*ng naan
boven bij spec iale gelegenheden . Wij genoLen ervan
mee. rrDit huÍs vraagL om fleestenrr zei hi j breleens.
En die werden dan ook gev ie rd, vaak op luisterrijke
r"r i izê hinnêns - pn builenShuis. Er Vonden verlo-

ti ihên ^1.rf s Tê.1vlngs- en nuwerLJísr-- , .--ere verJaêr-
ê ^-hr^iÀihd r^1 cotè ll io.ê qrrnên1..^msÍ ênuóó ód, u,,'Èi uv

afsche i d ujL heL zakenleven, een zi lvenen bnuilofL,
êên l,.raón'AAn ,ítè1. mt1z. iêk seviêrd hêf. kon haaSt
nlel op.
Het kon wè1 op.
.n êón v'.'à.1à í1ar h l êVen ti"Jee zuSLerS VendnietiA Á
en r,íat verl oren in het nu veel te gnote en erg I eeg I
Lijkende huis achter. Met in hel achterhoofd de
Lrêf.ênc.han S.hóónónnd nlet. te kUnnen behOUden.
0n de rhou d van hu is en tu in vergde Le veel ene rg i e,
\r i n íl i n o n i i k h ê i d hrrln diê maan qn^r'ariiqCh Le
krijgen r,ras.
Beiden bes e f ten dal er een eind gi ng komen aan een
beziL, dat meer dan drlekwart eeuw de trots en vreugde
van de hele familie was geweest. Er kwamen dromrnen
oêoadiÉldên om SaboOn^^-À !ó l.\ê-i-t t i-ón tOen Uib-
eindeli ik f.of. ve nkoo n r.rên.l bêsl.)t.ê'r. ,Iê Ieidde de
nensen rond met een gefonceerde gl imlach op het
gezicbL en decideende vaak aI bii het binnenkomen:



trDie nietrt of rrdat noOilrr
Tenslotte werd Mr. Van der Werf uil Soest de - mag
ik het zel9en? I gelukkÍge eigenaar. Hii en ziin
vrouvr waren van meeb af aan enthousiast over alles
wat huis en tuin bebrof . En zij gingen vol verve aan
het opknappen en inrichgen. ZÍi proefden bllikbaar
meteen de sfeer en gingen met dat Sevoel als lei-
draad te $rerk.

/{) l.Iii trokken ons terug en waren zeker van één ding:
Schoonoord is weer in goede handen.rr

E. Wltsenburg-Honsman.

25 februari r Sj.nt Mathi js
Al is het tol nu toe geen trechtetr winter geweest,
dat de winter lang kan duren bI ij kt ui! he!

' Ír^1..ên.lê |Jê.liê.

rrMet SinLe Malhij s
Was er geen ijs
Maar zeven maart
Reed vader. Aart
Met slee en paard
0ver de vaartrt

T.).h zàl hêt ^lf.i id Iente worden !
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HERINNERINGEN VAN EEN BAARNSE JONGEN AAN
ZIdN SCHOOLTIJD. ( Ve rvolg )

Graag wi1 ik van de mlj geboden gelegenheid gebruik
maken en in dit nummer vanrrBaernerr opnleuw het een
en ander vertellen betreffende mijn Baannse tÍjd
in de j aren 1 923-1926 .

Zoals ik reeds vermeldde, was ik lid van het toen- ío,

mal ige kinderkoor ! : rrDe kleine stem'r. Blj het berei-
kan vAn êên hênaa l.lê I êÊff i i.l L^n f.nhên ^nde zangvereniging van de volwassenen. 0ok hiervan
had mevrouir Béthe de leiding,
^' À^ '^,,ó^r +i iÀ -af het kindeJ.kOOf een rrii\/.\ên.ino
We stonden dan 1n de grote zaal op het podiurn. Het
optneden was altijd succes-vol.Dat r,,ras te merken aan
het applaus! Vooral het 1íed: rr Tn heel de ombrek
melden de klokken het uur der rus t ,r, sloeg in bij heL
nrhl iêkl Ti i.lêns è'.' ^^t17e r^iêrdên r^rê oêf r,rl-.1êêr'd ^nsinaasappelen, om de stembanden te smeren ! Hel reper-
toire r,,as grotendeel s ontl eend aan de i n di e tijd zeer
bekende zangbundel getiteld: rrKun je zingen, zing dan
,êê|í n^ <^h^ 1óh -^ in de mll i lai re diens t werd óók
uit die bundel geput.
T.l dê iLrêê iaarl i iks f.êrllpkêrêndê fêst.iVite-iten
\Êhn.níiÊn l.iê viêrino vàn K^ninoinnèètao en het SinL
NÍcolaasf eest.
Ri i hêt êên<1-oên^êmdê fê<f i in L'êF.l nên 1r^^v. hêi ÁI
schoolgebouw 1n een rij opgesteld en kreeg een vlag-
oêl iê i n .lê han.i oê.lFrrlzi Én .lan hêo^n .lÊ f^.ht mêi ón
dê -all1.ê êên ínêni c|iê L^êq.h^rrr"rêps náap het feest-
terrein. Daar kon men meedoen aan verschillende akti-
vi te i ten: zaklopen, touhitrekken, koekhappen en wat
dies meer zij ! Er waren kranen waarbij versnapeningen
ên vêrflri ss. npên í I i rn^na.lê ) I',ênílên 'ri f.p.êdeeId.
HeL terre in was dan ook tj okvo1.
De tweede festlviteit belrrof de S i n t - N 1c o I a a s v i e r i n g .
n.f r,^n.t ntà.f < in 

^^- 
dh^^f o.ênóêot óm dê6twv. Ladrr ór uu

ieeilingr:n iian de diverse scholen te kunnen herbergen.
Op heL podium was een zetel geplaalst die aan de
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troonrede deed denken. Zoal s te doen gebruikelijk,
liet de janige bisschop enige tijd op z ich wachLen.
Dat behoort bij zo'n s tatus ! Als Sint dienl men zich
Lê hón.iên aan hêi nnoLokol ! Het Vereist een hele
studie voordat men die rol naar behoren kan vervuflên.
0mdat de oude tenslotte wel eens zal overlij den, is
men onfangs ges tar L meL een s i n t e r k 1 a a s - o p 1 e i d i n g !
nn diê krrrslls Iêênt mên do fi ina l,.nêên ieS van het Vak
Maar dit t,erzljde. De Baarnse Sinte rkl aas schreed
het toneel op, gevolgd door:i jn zwarLe assisLent.
llêl t è2 ^no rDn rlê V i rlàê?ên êh.lê Lrê(' I\1, .lê hê.rr^ê i ino
door een meneer die daartoe uiLverkoren was, nam de
oóêrihêil io mAn nl eAfs on .le vnnsf.ê1 i iLê ZeLel en
werd hem het welbekende grote boek overhandigd.
Dit was het moment waarop bij hen dle wat op hun
kerfstok hadden, het geweten begon te spreken.
7i i rnnêst'ên hi i rlê Sinf rt ó. hêf maliê rr komen om te

à^1 'è lz^n.lên Fê12ênên ^h\rri iL'i l-
Iic| ên nnêtf i.| vênhli if in qnániê ,lq " i i

hun leven nie I wi l den beteren ! Daarna begon de uit-
nêi ki np vFn tlnlrrimê'lrr AAn .lê bi i/.andèa braVen.
Hun aantal was gering, dus daL was snel a Cgehandeld.
Fr r"rêp.iên L'.r t^ê^^qeêl i ikê I ri ê.1êr,ên oê"o - iongen en
dan was de bijd gekomen dat de Slnt afscheld noes b

nemen. Buiten v.rachtte zijn paard, viaanmee hij de
n..htêl i i lzê 11nên 

^1rên 
.l .lzên nl a. ht tê I 

^nên 
í | l

Een levensgevaarl ij ke gewoon te ! 0f men aIs zes-
iAnio'ê nncf in de Sinf. oêl^^f.lê ureef. ik nieb meeI'.

''^r ^s rnar wcl p'ê'as. i nêcfd dOOfósvéf w4J

z-L jn verschljning. Het progranma werd voorbgeze b
riêi hêf ^nfnêdên v^n " n' rnet al wasu vPUr uuu" Suuurrc
het een grandioos fees L waarbi j men royaal werd ge-
trakteerd.
Even regel matig als de hoogbejaarde bisschop, ver-
schenen in de zomermaanden 'rde wl tpe ttenrr . De 65+'ers
onder de Baarnaars zullen zlch dat orkestje van DuiLs€
sLnaatnuzikanLen ongeLwij feld nog weI herinneren.
7;; àr^èoêr, ittê rrlêf nêf fênrr \t^n.laa? diê hênrmino
tsun muzikale prestaLie was goed, dat moet nen er-
kennen !
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i{at bet,nef t de g e m e e n t e r e i n i g i n g : aan het einde van
de Mauvestraat u eïi nï--ZTZÏ--êE uilnisbelt. Het was
daar dan ook een druk aan- en afrij den van de vullnis-
wagens. Ze werden getrokken door zwaar gebouwde
paarden. Het tuig waarmee ze yoo? de wagens waren
gespannen , besiond voor een deel uit, kettlngen.
Liênên diê nàárdên ih êên .lFàf dàh !'êfOOrZaakte
daL een ritmisch, rinkelend geluid. Gevoegd bij dat
van hun hoefslag 6n de ij zenen banden van de wielen, .
was dat t rans por t nu nie t bepaal d geruisloos !

Zodra ze op de Zandvoortríeg, die toen nog nieN be-
straat was, kwanen, hoorden rnen aIleen het gerin-
kel van de keltingen. Hel deed denken aan de bellen
van een arreslee.
0p die weg had mijn vader een stuk van een grote
tuln gehuurd.Een door een hoge schutting omgeven
s tuk land met een aan tal bomen erop. Mijn vade r
hield er kippen die daar een vrij en bl ij leven
hadden. Zo nu en dan zaten ze in de bomen.hadden
ze h,eL hogenop gezocht! Eén van die kippen had
kuikens. Zodra ik op dat stuk land kwam, vloog ze
^n rri in <.h.\'r.lêr's ên ii.nêl íJên háAn knOOSt in een
rijtje achLen mij aan. 0mstreeks 1929, dus a1 al
jaren na mijn vertrek uit Baarn, schreef de dieren-
bescherming een opstel-wedstrijd uit voor de Leidse

. schoLen. Mel mijn hislorisch ve rhaal over die kip-
pen, won ik toen de 1e prijs!!

ToL slot dank ik hlerblj de redaktie van rBaerne' l\-
voor de verleende plaatsnuimte! |

M.C.Schoufen.

MEDEDELING.
Fe maFonze leden erop attenL dat het Register van
de 12e jaargang (1988) van Baerne weer verkniigbaar
is bj.j Mw. F.Muts-Snel (te1 .17526 ) . Evenlueel 1s ook
het Register 11e iaargang(1987) van Baerne nog
voorradig.
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BAARNSE BIJNAMEN: misschien kenl u ze noÊ?

In kleinc gemeenschappen, dus ook in het vroegere
Baarn, had i ede reen een bijnaam.
Zelfs nu nog worden er in ons land hler en daar
bijnamen gebruikt. Op de B aannse hei gebruikte men

h.5et i,i f <l,,itên.l hi ih.nóh ,-'.-F,.,**, mee oe aan-
gesprokenen vaak vl ijmsc hepp werden getypeerd.
De echte naam kende men rneestal niet en we pd niet
gebruikt. Had men eenma aL een bijnaam, dan behleLd I
hêf naa|ê<ta.hf .tiê t,--r. r i^^ 1^h^ó urcè !drrË.
De be denke rs van deze bijnamen moe ten dikwljls oven
een gro te hceveetheid humo r en creat.iviteit beschikt
hebben. Hoe on bs ton den die bijnamen eigerhlijk?
Soms 1s dit eenvoudlg te a c h t. e r h a 1 e n , m a a n 1n de meeste
gevaLlen moet men er he l aas naar raden.
0ok kwam het voor, daL sommige mensen twee of meer
bi jnarnen hadden.
Namen die be tre kk ing hebben op het uiterlijk:
n ^;; h iT;;;;;-;TT. --.J .'reestal duidel ijk.
Zwarte Kees, ( Kees Hilhonst ) moe t een donkerharig
t vpe gewee s L z, in. H.l j stond bekend als horloge
e'r klo.<kenmaker, maar repareende de uurwerken in wer-
kelijkheid niet zelf . Na de horloges eenst in de
Br lnks t raat te hebben laten herstelfen, b rach t hij
zê iên rÉ| n22n dê 'êVfeden klan t. Daarbi i hêrêkên.lê
hi i vrn7 êl aennê1"ênd êên l-. 1êinê I^ê<l.o , an zrJn ar-
m^ó,'lê 1ó iaêeIni i.lóh,J--... Ook verkocht hij met diL doel rf
kl andes t ien j eneve r die in de volksrnond óók wel wltte
port genoemd werd. Bij con L-ole verdween de fles i'r
een daarvoor bestemd gaatj e in de vloer.
0ok de naam Schefe Gar t verLel de 1e Ls over het uiter-
lijk van CerFi L-Bioerse.
Rooie Thljs, (Thljs van Leeuríen) echter had géén. r'cod
haar, naa r deze kleur verwi jst naar zijn pol itieke
voorkeur. Hlj was n.1. één van de eers te leden van de
S.D.A.P. in Baarn . Zijn Iiefste wens om geme en te -
raadslid te worden, ging echLer ni et jn vervullÍng.
Àlrnên .l;ê hêi r,êl"t" i no hêhhêh 

^n 
hêf hên^.- ---.lp:

*-ffS!!Sig-' ;"k-;"1-i;-F"""k s.".",n0 t.lun Diis),
had een tuinderii op het huidige terrein van
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Bosch en keuning. Hlj verkocht zijn groente in het
begin van deze eeuw in de nieuwe villar.Jijken.
Pie t de Schraper werkLe op heL zandbedrij f van de
fam. -NatEeFl-íáár zaI hij zijn bijnaam wel aan te
danken hebben gehad.
tlêf r^'êmêl íiê .jn .lê nosterhei van de kleine Schilders-
hprini if iês r'l i ê êp mêf. êl káAn v.,.. ?..,rpden dat de
R^.Fh<ê 1r.i1trt ró,,r+?^-^h u,,y- -- JracIl Lr8 uJ LZA6en.nun pr].Jzen
lagen,mede door de grote c o n c u r r e n t i e , I a a g en van
B.T.W. had nog niemand gehoord.
KleunLje Broerse ( Dirk Bnoerse ) werkte bij de fa.
do u d 5íááFa-íí-ó'e LaanstraaL en beschilderde huizen
en ri j tuigen.
Met het Blauwe Konijn werd de schi Ider v.d. Steeg
bedoeld
Namen die betrekking hebqgg_gp_ggq_lichameliik_ge-
brek:
Ván oeze groep was Dove Dorus (Dirk Koffrle) een
duideli j ke v e r L e g e n w o o r d i g e r . Deze f egendanische
dorpsfiguur, dle o.a. hel beroep van omnoeper en
< . h 

^ ^ r < t ê ê n rr ê o ê n i t^êfêndê dn.nl.. in "i;n 
q.hrànqê

vrij e tij d graag een borre f tj e, waardoo r hij soms
mèi: ,i in tà.tdê. ih .r^ r^^-
"rË 

u z aJ rr Ir \rs rIYó

Namen die ironisch bedoêld zijn:
S;hone Rosa was rdaarschTjnli jk- minder mooi dan haar
naam-n-n-e Hertog van Banda (cert Verrnaat), die
stuccadoor was-Tn FífteF5[m, aanvaandde dagetijks
besneurd met wltkalk, de terugreis per spoor
naar Baarn . Hij nerd wel Mies Baann genoemd.

Namen die ons lets vertellen over het gedrag:
De schilder van Koutenik die nogal verwaand en zeer
^^É^,,1 

êh f L'àe r"'êv.d .lê R.n^n oên^êmd

Ook de Paus (Donus Dijs) naO een s c h i 1 d e r s b e d r i j Í- .
toen- aËá6-Étatiqe f isr:rrn één van zi in knecnren een
n iêDr"rê Iádílên meesaf '^* "efhaal de fondeleevu, ,"uu6 df óduw lcu v

dat de Paus 'teen nieur.Je Ieer had doen uilaaanrr.
Namen die een raadsel blijven:
Van sommiee bijnamen is-de-5èTekenis onduidelj jk,
maar fascinerend zijn ze. we 1.
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Wat moe ten wij ons bijv. voorstellen bij de volgende
nanen?
,Tán 

^nên^At 
iê nê ii_ jzeren Duvel,Wil-1eÍn Koekies,

G-qIEryelET]Egr-lsslelqj-T.ran naosEóE,
nni êlz'rê .lê Mêr,h Í nFi .ekus Radstok ) , 0e Vóorn,
Willem Humpes (WilIem Radstok). dle t[inUáás wasrrn-F;i.i ";-n; i r'.a ...jen groot gezin en woonde in een
klein huisje aan de Eikenboswê8.
Daan Mop, De Spreeuw (kees Kofflnie),.een I imme rman ,f,.olelraág stnoopEe.-criet van Halfelf {Griet Broense!'.
Dj rk Hug (Dirk de Zoetefleen tleifreUOer v an'r wi t teportrr en tengevolge van dezerrhobby" door het kelder_
rooster viel van het, café van Jan Handje.
Zj-jn gezícht vertoonde de nodige littekens, opgelopen
bij een steekpantij in een c afé bij de Oranj eboom.
Misschien kunnen de lezeBB deze bijnamen venkLaren
of onze namenlijst aanvullen?

J. Kruidenier.

De gegevens werden ontleend aan de band nr. 40 van
de werkgroep lnterview en reportages: Een inter-
vieh' met W.Birkhoff en J.v.d.pot.

íf

Wls t U dat St. Valen tii ns dag, de
Men zegt dat heL eerste meisie
op 14 februari wordt gezÍen met

dag der verliefden is?
dat door een j ongen
deze zal trouwen !
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ONZE WERKGROEPEN (2)

Víe rkg ro e p A r c h i e f o n d e r z o e k :

Hoewel deze werkgroep pas in
werd opgericht en tot nu toe
bestaat, is er in deze korle
hoeveelheid wenk verzet.

hêf rf^^riàaF 1ràh 1ORÊLl!UvvvrJeurvatl|7UU

nno slê.hls ri i- Á Iêden
ti i.l Fêê.1<

0ver de diverse vernichlingen verLelt de voorzilter
van deze werkgroep, Ce Hn. v. VugL.0mdat er zoveel werk
te doen is,zit de ze werkgroep te springen om n i euwe
deelnemers. Kennis van archlef onde nzoek is niel
noodzakelijk om mee te kunnen doen, we1 inferesse en
enthousiasme. Indien u belangstelling heb t, kun t u
kontakt opnemen met de Hr. H. v. Vugl, de Savo rn in
Lohmanlaan 5. tel .15766.

0p de werkavond van 10 mei j.I. meenden wij een goede
basis voor nasl-agbrerk te kunnen vormen, door een in-
gang te maken op de bóeken van drAulnis en Plu lm.
I )^ht hàt .lê hcrÀ or <.hrê1rêh h^êlzên l

Na een eevoudig rekensommetje bleek dat hiervoor
7 à 8 j aar nod ig zouden zijn, aIs hieraan al leen op
werkavonden zou r^rorden ger{erkt.
l{ij besloLen deze boeken te foto-copiëren en wij
zouden dan regelmatlg een flink aan ta1 bladen mee-
nenen (huiswerk dus ). 0m een gel ij kluidende inter-
preLaLie te bereiken, werden hiervoor werklijsten
samengesteld. Na een moeilijke start, waarin heL
nodig was de werklijsten gnondig le wij zigen, was
het resul taat niet gering. Het gehele werk we rd ge-
klaard in 6 maanden en dit boekwerkje draagt nu de
hààm. rrElênê+^,irrm ^n rlê hànílp'Ês.hnp\rên boeken van
d-Autni
De + 2000 f'olo-copieën werden ingebonden, zodat wij
nu Ioede replica hebben van de reeds genoemde boeken.
Deze copieën Ínochten r.ri j, in overleg met de Hr.v.
Wes te nI aak maken voor rekening van de GerneenLe. Wij
moes tên d1t weI verdelen door negelmatig wat te
copiëren en dat is wat uit de hano gelopen,



20

het was nlet te voorzien dat wij zo snel konden
werken.
Het is de bedoeling dat de originele boeken weer in
de kluis hrorden gpgeborgen en daar hebben r.rl j boe-
gang toe.
Tijdens het bewerken van g.noemde boeken werd de nood-
zaak gezien om een alfabetische naamlijst samên te
stellen. Het betreft hier ongeveer 20.000 namen,
deze zijn inmiddels allen genot,eerd per boek met
toevoeging van de bladnummeringen. Ze moe.ten nu nog fiïverr^rerkl Írorden tot een alfabetische Iijst. Zonder eètr
computer is dit haast niel te doen.
Tussen deze werkzaamheden doon kwamen ook de hierna
volgende onderzoeken in boekvorm tot standi

1. Het g e rn e e n t e a r c h i e f Baarn
2. Vitla Veltheirn
3. Berg en DaI

Dit is het resul taat over 1988.
nne oÍ,.rêniê hê<tà.t Ii t Á 

^ape^hah 
t r.r

M e v r , J . M . v . d . B r i n k - W i j k v I i e t , Mevr . C. EmÍnelkamp-
Brekelmans, Mevr. C. P. v. d VeIden, Hr.M.Muts,
Hr. J. Prins, Hr.H.M.M. v.VugL.
Er is reeds êen begin gemaakt met niêuwe pno jekten
vóór 1 qPq dêzê zi in o.a.

1. Het samenstè1len van DTB boeken van. de kep-
ken 1n Baarn van voor de burge il iJ ke s tand

2. De Zandvoortse Molen
3. De wegen in"Baarn van voor 1800
4. De Tol aan de Eern
5. Kasteel Drakenburg
7. Het bewerken van het gerecht Baarn.

Hr. H,M.M. v. Vugt.
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