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1. Van tle Redal<tle
BaarnÊe Per8oonli jkheden III door J. Krul.alenler
z Herl.nneringcn aan Schoonoord (slot) door E. lïitsenburgHorêman
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VAN DE REDAIflIE

IIet derde nunmex van deze vierde jaargan6 is dan uiteindelljk
weer gereedgekonen, tot 6rote opluchtlng van onze klelne
(te klelne) redaktie.
Ilelaas waÊ de hosveeLheid i-ngezonden kopii door de lealen
dl-t keer zeer ninimaaL, zodat de rubrlek rrDoor url van Seringe
onvan8 is.
iïlj wiUen daaron alle lezers hierbiJ nognaale opwokken on
toch vooral ook eens een klelnê biidrage te leverenr zodat
trBaernett nog wat neer glans en kleur gaat kriJgen ln de

toekonet.
I'locht u er bovendien iets voor voêlen on tot tle redaktl-e toe
te treden, dan zouden ivlj dit zeer op prijs etellon.
O-O-O-O
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Hel.nut Rlchard Í/ar der Flier
BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN

(1827

-

1899)

Op 26 novernber IB2? aanschouvide llelmut Richard van der

Flier

in.Baarn het levenslicht'.
A1 heel jong bl-eek hj.j graag en goed te t.ekenên.
Na oorspronkelijk opgeleid te zijn voor huisschilder, legde
hij zich a1 gauw toe op het de coratie- s childer en . Hiervoor
ontving hij lessen van de in de vorige eeuw bekende Hilver-

Rijk.
hij zich verder tot kunstschiLder.
v,rerkte
hij
oorspronkelijk in de geest van
Als kunstschilder
maar'
later
werd zi-jn i'Ierk neer lnpresde romantische school,
sionistisch en vertoonde het grote verrvantschap met het uerk
uit de Larense en Haagse School.
Vooral schapên waren zij4 gel-iefde ondervlerpen, zodat Van der
Flier ook r'ref rrde schapenschilderrr 'zerd genoemd (zie afbeelcr_n8 z.r.
De Oudheidkaner is in het.gefukkige bezit van enkele schapensumse meester James de

Door zelfetudie ontvrikketde

o

stukken .
Van 1B5J

dàr Fli.or regelmatig blj rr[11irr
rrPulchrirr
in Amst crdan en bij
in Den Haag.
Hierna doet hij mee aan de jaarlijkse expositi-es van rrde Salonrr
te Parij s.
Veel van zijn vrerk is naar Araerika verkocht en daarbij naal.'t e

-

1BB4 exposeert Van

hij goede prijzen voor zi-jn schildorijen, zodaL hij als een
niet onvermotend kunstschil-der te boek stond.
Ilij woonde en vrerkte in de Kerkstraat tegenover de St. l[-colaaskerk (zie afbeelding J en 11). Helaas rverd zijn !ïoonhuis
ín 1922 afgebroken voor de te bouv,ren Bonifaciusschool.
Achter zijn huis liet hij een soort bergje aanleggenr zodat
hij vanuit zijn atelier de schapen in hun doen en laten kon

bestuderen en schetsen.
De heide (dê Oosterhei) en Veiden lengs de Een vornden de
achtergronden voor zijn schÍlderijen.
In 1E97 vrerd hij door een beroerte gêtroffen, r'raarvan hi-j
naar ten dele herstelde. Zijn rechterhand bleef verland en
zijn laatste werk heeft hij dan ook net de l-inkerhand
geEchil-derd. Zj-jn dochter hielp hen hierbij door verf en
pengel-en gereed te naken (zie afbeel-ding 1).
ï{et Stedel-i jk Museun in Amsterdam en het nuseun Boynans van
Beuningen in Rotterdam bezitten l'rerk van hen.
In het Stedeli-jk Museum bevindt zich een schilderij Aan de
llol-ensteegn geheten uit l-B9l-. Deze nolensteeg 1a6 bij de

voornalige Eense

mo1en.

-2-

Bijna /2 jaar oud overlecd V;.n der Flier op 5 juni 1899 in
Baatn.
De Oudheidka:ler is i-n het bezit van enkele fraaie schilderijen en schetsen van hem, terwijl ook enkele neubels uít
zijn atelier hier aanvrezi I zijn,
In 1978 organiseerde de Íerkgroep Oudheldkamer een 6uccesvolle tentoonstelling over zi-jn rzerk.

J. Kruidenier.
o-o-o-o

Bij de afbeeldingen:
Afb. 1. De schilder op latere leeftijd
afb. 2. Schapen op de hei
afb. J. :.Íoonhuis (zij-aanzicht) met atelier
afb. 4. l'Íoonhuis (achter8evel)
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-7HERINNERINGEN AAN SCIIOONOORD (SLOT)

Hoe breng je schfunmen ïrêer tot leven? Dat is een moeilijke
op8ave. Bovendien ].oop Je het gevaar je fantaeÍe de vrije
teugel te gunnen en wat kriJg Je dan? Een schlnnenspel3 op
zichzel-f boeiend maar hlstorisch niet veranttroord.
Het idee on de bevJonêrs van Schoonoord de revue tê laten
pasEêren 1s aanLokkelijk. Maar.... wat yíeet het nageslacht
nog van de heer Scherenberg, de fanilie Saportas?
Dè burgerlljke stand rrerd pas ln 1810 ingevoerd; vó6r die
tiJd leefden veLen, gervild of onge!ïild, êen beetjê in de

anoninltêit - de kerkregisters daargelaten.
Zo taeten we dus 1n het duieter vrat dle eerste el6enaren
betreft. Vernoedelijk trok de elgênaar van de tapijtfabriek
het lancigoed aan on zijn bezlt te vergroten. 0f de dlrekteur
er later zijn donicilie had is ook ale vraag. Verhalen van
vóór 1818 ontbreken geheel-.
Pae biJ de fanilie Elias - Faas El1as sinds 1815 - begint
voor het huis de lïoonhiEtorie. Uit schaarEe gegevenÊ bliJkt
dat Schoonoold neer dan viJfenveertig Jaar uitslultend aLs
bultenverbliJf diende, De gegoêde Amstertlanmers zochten graag
hun rust buiten de stad. ZiJ vonden die in Gooi en Sticht,
vraar zlj frieee lucht en stilte vonden. RuEt.... die ondergingen zij i-n park en tuin, in de vernaarde koepels, sraat nen
1n voLnaal<te af zondering kon nljneren (vemukkeliJk r,voord ! ),
dichten, 1ezen, schetsen, borduren. :riaar vaak ook de thee
ïÍerd gebruj-kt; een Bo deverÊ chi j nsel waar veel vraarde aan vÍerd

gehecht.

grota onmekeer voor Schoonoord k\ïam in 1864 toen de jongste
dochtor Faas El-ias voorgoed haar intrek narn 1n nïtJk A nr. 92rr,
zoals het felt verd geregistreerd op 8 oktober 1864.
ZiJ bracht een gezelschapsdarne nee: Geertruida Mu11cr, Cie de
freule tot haar dood terziJde zou staan en ene Catharina de
Groote (!), dle echter a1 spoedig naar Arnhem vertrok.
Het Leven op rrde Plaatstr, zoal6 het buitengoed in de volhsmond heette, moet vrel rustig ge!ïeeÊt zijn. Uit overleverlngen
vreten wij dat Hanne6, de hulsknecht, er jarenLang in touvr uas.
En een foto ln de Baarn6che Courant van el.f jaar geleden
toonde one Christiaan van der Schaft, eens palfrenier blJ dê
famiLle Elias.
Van de freul-e zelf ontbreekt el,k conterfeltsel; zij venste
niet geportretteerd noch gefotografeerd te vrorclen. Beschouwde
zíJ zoj-et e aLs trlJdelheld en najagen van de vrindrr, zoale de
Prediker zegt? A1s dlepgelovige vrouw kon dat best eens vtaar
ziJn. Jaren geleden sprak lk i-emand, dle aIs klein kind de
freule nog had neegenaakt. Zij beschroef haar a1s een rijzige
dane, vrlendeliJk en een tlkje neerbuLgend tegenover de
kleuter (een dochtertje van êên der veldvrachters in het dorp).
Vriendelljk, neérbuigênd.... je ziêt het voor ie.
Dê

a

Zij moet veol van haar omgeving hebitren gehouden. Zij r,vas om
x0aar eens nooj- te zeggen een weldoenster en zeker op
kerkelijk gebied gaf zij nrct 5ulle hand. i'1è1 moest men haar
precies inlichten waar het om gi-ng. Mijn grootvader, destijde
president-kerkvoogd van de Hervornde Keïk, kon smakeli-jk vertelfen over zull<e gesprekken. De kerkvoogden werden ontvangen
in de rrzaalrt - t-ri j noemden die als kinderen de rrgalonrt, liÍeer
later zou het geiroon de rtachterkauerlr ,./orden.
Aan eeí ronde tafel gezeten 1ïerdeÍiL de noden en verJ-angens
van het col-l-ege besproken. Sorns gin6 dat goed, naar het kon
gebêuren dat cle f.rcule na diep gepein€ de 8edenknaardige
lToorden sprah: trlÍijne Heren, ik ben er teugenrr. gn dan konden
de heren o nve"ri cht erza-ke vertrekken.
Dat zij de kerh een goed hart toedroeg, blijkt uit het feit
dat zij na iLaar dood behalve het door haar vader gestichte
hofje het voor die dagen fi-kse bedrag van J IOO.OOOr-.- aan
de Hervornde Geneente van Baarn nafiet.
Hoe vul-de zij haar dagen? iïe tasten ved.erom in het duister.
Veel- tijd uerd er kennel-i jk besteed aan handvierken in aIle
Êoorten en maten. Daarvan hebben r,vrj de beruijzen 20 jaar
gel-eden nog kunnen zien bij een nicht van Geertruida l4uller.
Het ïras àl kruissteek en gobelinlrerk vat de klok oloeg,
plus gebreidc bcddesprcicn en gchaaktc tafelkleden, monogramuen op kloekó linnen zakdoeken eir met de hand in rood
garen genun erde vitte kousen, uileraard zel-f 6ebreid.
Mij werd ook eens ríuzieh aangeboden uit haar boedel, voornaneli jir kerliolijkc bunlers. Speelde zij orgel of pj-ano?
Nieraand die het ons rneer kan vertellen.
Het l-even zal 'ureL hal-m zrn ganget je 6eêaan zi jn in die
laatste ti.--nta1len jaren van de eeuw. Althans op Schoonoord...
het

Dat zou anders vorden na L9O2. Vader kocht het huis aan de
Noorderlaan, ingeschreven als C. 197. Later iverd die laan
omgedoopt tot Faas XJ-iaslaan, ter ilagedachtenis aan de freule.
En nu kom ik op gevaarlijk terrein. .lant het beschrijven van
je eigen fa:nilie kan al ga.uv ontaar.den j-n al te persoonlijke
hêrinhêtiyrp'pn in scntimentaliteiten ze1ís. En wie is daarVan
Bediend?

bruisend leven in dat eens zo stille huie.
Vier kinderen. brachten het nodige vcrtier en daarbij vormde
een uitgebreide famifie een gezellíge achtergrond.
In het begin van deze eeurï rïaren logeerpartijen aan de orde
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vol-doende personeel rond on het de gasten aangenaan te maken
cn je zat elhnar nooit in de veg. i{atuurlijk hecrste er een
zehere orde, opgelegd van rrbovenaírr. Er waren vaste uren om
te eten, te spel-en, om je huisv/erk te r;raken en orn te nuÊi-cereni Ik kan ine geen dag zondcr nuziek in huis herinneren.
Twee kinderen speelden piano, twee hadden vioolles, er ,taren
zeer muzikale ooms en tantes - niet zo naar annateurtjes naar
soms rcet gedegen olleidÍng - en de avondjes traarop muziek
vrerd gernaakt ontstonden veelal spontaan.
Het

r,.rerd vlel- een

-9verre neef beheerste de dwarslluit; oom6 en tantes zongen
de engeltJee uit.de henel-. Later, toen rvij groter waren,
uiddelbare scholieren en studenten a1, werden er triors
{Sevornd, forneerdgn ne een rrllauskapellerr, zongen Bijn oudste
zuster met een half dozijn vriendinnen lietljes van Dalcroze
en Franse Bergerettes. !,taren ze uitgezongen, dan lrachtte er
rs zoners thee in de tuin en dan was er altijd nog wel een
uurtje over voor een spelletJe croquet of rr jeu de grAce , een
8pe1 met fluwelen hoepcltjes die je op tlee stokjes noest
opvangen. Of daar veel gratie blj te pas knram lras ver6 trvee.
.Ie kon ook tennissl-agen gaan oêfenen tegen de l-ange zuidnuur,
of klapbe66en plukken en opeten of je êlgen tuintjc tussen
boomgaard etr broeikas gaan lrieden.
Maar je Leefde niet Loutcr en alleen voor je plezier.
Een

Er

vJaren dagen

dat

v/e werden opgetronneLd om Coperwten

of

tuinbonen te doppen of on sperzie- en snj.Jbonen af te halen,
dle bij mandenvol door de tuinman op de etoep vreriten gedeponeerd. Je zat dan mot ztn allen onder de grote bruine beuk.
De vol-1e tellen \ïerden in de kouken afgeleverd, vraar moeder
geassÍsteerd clooï hulshoudster en 5edienetige, hêt nyêterj-euze
trweckentr kontroleerde. De rijen ffessen groente en fruit
vornden van lieverl-ee een helrleger in de provisiêkarncr.
l,le aten er de hele wlnter van.
Al leek r0oeder nooit veel meer te doen dan monoSranmen borduren op linnengoed of brieveil schrijven, toch lras ziJ de
ÊpiI van het huishoudelijk bedrijf. Iedere nor6en zal zij aan
de eettafel net dc boekjes van slager en kruidenier voor zich
en nog hoor i-k rle vreende litanle: zand, zeep, soda....
:'!anl- zo eenvoudig Vas het huj-shouden nu ook 17eer niet in die
dagen. Er \:ras Geen eLehtriciteitI nen had vrede mct lampetkan
ên -kon. In de keuken ,Jïas men blij als in het najaar het
kolenfornuis het gastoestel verving, dan hadrlen re de hele
vr'inter Ía:rll water. 41 rvat rrluchtjesrr afgaf, zoal6 vi6 bakken
of kool- koken, gebeurde in de stenen schuur. Toch een aardÍg
eindje vervrljderd van het huis, maar. ... kookluchtJes moesten
vrorden geweerd.
De kledon werden bowerkt net stoffer en bLik en theebladeren.
Eên of twee keer per jaar reed er een hoog, wit vehlkef de
.tuin in. Het v;as een enorn apparaat net slangen, die door de
relnen naar binnen rr'erden geleid en het naakte een ang6t-

aanja6end geluid. Dat vas de voorloper van de stofzuiger en
reinigde de tapijten Brondig.
Misschien uas het levên, ondanks het genj"s aan hul-pniddelen in
hui6, toen toch vel minder geconpli-ceerd. Jc accepteêrde
koude handen en nintervoeten, je tlrapeerde rs zomers takken
van de noteboorn boven je bed on mugi3en te verdrijv3n en
boven do eettafel hingen kl-everlge \.rli cgenvange r s . Er vrerd
gewaesen op een i;rasbord, 8edroogd op zolder en ge6treken &et
bouten, die je zo van het fornuls vfak blj je vrang hield ofl
te voelen of ze sarxr genoeg iíaren. Een g;riezelig gezlcht wae
,t
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-l_1 Er kvan elektrisch licht, etofzuiger,
brooalrooster, ja zelfs een radio vol-gde al snê1 .
Schoonoord deed nee aan allerhande nieuwi6heden. Er hoefde
geen groente neer te yorden in6ernaakt, er Etonden nu bLikken
op de schappen. lirat bleef vrae de fruitoogst: tulp- en
notaï'isappêlen, drlo soorton renêtLen, peren net prachtige
namen: Beurrê Hardle, Soldat Laboureur, Louise Bonne drAvranchee,
l.rj-llian Duchesse , Beau Le brun. l,Íoeder kende ze allenaal en
sorteerdo ze in vakken op zolder.
Maar rvie moesten daar nog van êten? Zoon en clochters vraren het
huis uit, logeerpartijen l.rerden schaar6er. Gelukkig nel(lde
zich een nieur'.re generatie. K1eLne kinderen hol-den veer in de
tuin, hingên geboeid over het hehje bj.j de eendenkon, ravotten
net geítJes, di-e grootvader r'leenderr.van boer Paridon.
Er verden vreer kastanjee gezocht en beukenootjes geraapt.
Op zoltler speelden ze verstoppertje en verkleeclpartiJ en vornden
I'Ia 1918 werd all-e6 anders.

strijkijzer,

een opwindend tijdverdrijf. Hoeden a1s rvagenwielen, flur,relen
Êchoentjes met torenhoge hakken, boarÊ, zijden onderrokken....
l'rat :sri.lde j e nog ne er?
En toen kvam de Tveede r.Ierel-do orlog. Iiet vrerden vreemdè j.aren
net een hui-s vol stceds uissel-ende gasten, genood of opgedrongeri. Iri a1le kaners zaten fanj.lieleden of andexe Vluchtêlingen. Het eni6e dat ons bespaard bleef wa6 Duitse inkrvar-

tiering.

Na de vèrschrikkingsJ aren t40-t45 r,'rerd het stil op de Plaats.
Na de dood van L'riJn ouders drci-gde er 3er1 leegte te ontstaan,
die echter spoedi-g verd opgevuld door cle konst van een neef,
die net heel zrn fanilie uj-t Sunatra repatrleerde.
iTeer draafden er vior opgroeiende kindoren door de gang en
langs dê trappen. ï,ater zou er nog een nahomertje vergchijnen
tot vreugde van al-len, die Schoonoord een 6oed hart toedroêgen.
Het jonge nageslacht ras bijzonder sportief aangelegd; werd
er niet gehockeyed of getennÍot, dan vonden er pingpongwedstrJ.Jden binnenshuis plaatb. Er stonden soms drie tafels
in de achterkaner speelk]aar. Er \íerden weer feestJeÊ en
partijen geBeven, Het huis nocht cr dan nlet jonger op rJorden,
de jeugd die er verkeerde, zette er een onweerstaanbaar sternpêl
op. De spreekwoordelijke gastvrijheid. vierde ook nll r'Íeer
hoogtij. Iedereen lras vrelkon, van jong tot oud. Repatriërende
vrienden vonden êr een plej.storplaats, bockey- en tênni6*

vriendjes overnachtten er herhaaldelijk.
l.íaar ooh deze perlode ging voorbij en wecr rees de vraag:

rvat gaan we doen nlet Schoonoord?
In 196O kwamen we vÍeer thuis. i]ij, dat uaren nijn jongste
zuster en ik net echtgenoten. Voor ons beiden, die hler geboren
en getogen waren, va6 het een echte thuiekomst. r.'i j kenden
alles 1n en on ons huis op on6 duinpje. De beide manneri
glorieerden in het bezit, zij konden er nooit genoeg van kriigcn.
Het huie vlas grondig gerenoveerd en pasklaar genaakt voor twee

fanili-es.

ult eigen school te kfappen 16 niet nakke]i jk. Er vÍorden
te vêêL herinneringen loegevoeld en r,rat heeft een bui-tenstaander daaraan? :,rÍ j beleefden er met ons al-len Selukkige
jaren, J-eder op zlJn of haar nanier. ZoaLs een famiLielid
On

dichtte:

-

J-ê: -

rr...... terug op Ít nest
Naar Schoonoord na de restauratie
Voor zoete rust en recreatie.rr
Zoete rust vÍas er lang niet altijd bij, vrant de deuren stonden
opnieuw wijd open voor ieder die wilde komen, In den beginne
rvas rrnet af6 vroe6elrr een vaak gehoorde kreet. Natuurlijk Íras
dat niet helemaal waarr want ieder had zijn of haar eigen
Ínbreng. Mijn rnan l-eidde gaarne de [tour de ]-a naisonrr en wist
aflerhande bijzonderheden aan te lvijzen en uit te leg8en.
De tuin boeide hem niet overmatig, alleen onkruid kon hij niet
velen, Uren kon hij zoet brengen met het schoonmaken vaIr
perken en grintpaden. Mijn ztyagêr was daarentegen een enthousiast tuinler. 26 bezorgd om zi jr-r bezit; dat er geen struik
nocht vrorden verwijderd al was het ding zo dood als een pier.
Hij geloofde altj-jd dat er in het voorjaar r,re1 weer groen aan
zou gaan groeien, Ook de lvi jnkelder had zijn speciale aandacht.
Met evenveel zorg a1s nijn vadêr in vroeger tijden kon hij de
flessen inspekteren en rangschikken en bracht hij net een
trots gezicht een zeer bijzondere jaargang naar boven bij
speciale geLegenheden. 'rl j genoten ervan nee.
rrDit hui-s vraagt om f eestenrr zei hi j trel eens. En die rorerden
dan ook gevierd, vaak op 1uÍsterrijke lvijze, binnens- en
buitenehuie. Er vonden verl-ovings- on hu-lïeli jksfesti jnen plaats,
ïedere v3rjaardag gaf aanlej-ding tot gezellige Êamenkornsten,
een afschej-d uit het zakenleven, een zilvelen bruifoft, een
kroonjaar, met inuziek 6evièrd.... het kon haast niet op.
Kon tvet oD.
Op een kwade àa6 bleven twee
-È1ef,

zusters veïdrietig en vrat verl-oren
in het nu veel- te Brote en erg leeg lijkende huis achter.
14et in het achterhoofd de ',vetenschap Schoonoord niet te kunnen
bchouden. Onderhoud van huis en tuin vcrgde te veeL energie,
vindingri jkheid, hu1p, die raaar sporadisch te krijgen vas,
Beiden beseften dat cr eèn elnd 6ing kornen aan een bezit, dat
neer dan dri-ekwart eeurv de trots en vreu6de van de helo faui}i-e
víaÊ geïÍeest. Er kwaren dronnen gegadigden on Schoonoord te
bezichtigen toen uiteindelijk tot verkoop 'iras besloten.
Je leidde de nensen rond roet een 6eforceerde 6iinlach op het
en docideerde vaak al bi-j het binnenkomen: trdie niettl
6ezicht
of rdat nooit .
Tenslotte werd i'{r. Van der :.lerf uit Soest de - nag ik het
zeg$en? - gelukkige eÍgenaar. Hij en zijn vrouÍÍ r'raren van meet
af aan enthousiast over alles wat huis ên tuin betrof. En zij
gingen vol verve aan het opknappen en inrichten. Zij proefden
blijkbaar neteen de sfeer en gj-ngen net dat gevoel a1s leidraad
t e vrerk .
l?ij trokken ons terug en lvaren zeker van êên ding:
Schoonoord ís weer in Aoede handen.

E. :,'it s enburg-Horsuan
o-o -o -o

I,IAAR EN WIE
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Slagerij J. Blokker
Brinkstraat
tegenr.toordig
chemische

wasserij lA

Meubelmakerij

E.

Geuchies

Brinks traat
tegenwoordig

drogisterij
v/c íors E
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GENEAT,OGIE

Zoals vefen van u welficht reeds in de Baarnscho Courant hebben
gel-ezen, !/as êr grote belangstelJ-ing voor de lezing door on6
rnede-Iid, Ir. J..,'. Niermans, over geneal-ogie.
Op bijzonder prettj-ge, hel-dere en vaak geestige wijze wist de
heer ltliermans achtergronden en ervaringen ult eigen genealogisch onderzoek - neer dan 5O jaar gefeden bracht hij zijn
eerste bezoek aan een archief - te scheteen.
Er rverden vel-ê vragen gesteld en velen gaven zich op voor de
door de heer Nierllans te gcven kursus. Eerlijk Bezegd ineer dan
het dubbele aantal nensen waarotr) het beÊtuur in stilte hoopte!
0p dit nornent hebben JB teden en niet-leden zích opgegevenl
Gelukkig bl-oek de heer Niermans dit grote aantal geen probleen
te vinden. In zijn l-an6e loopbaan heeft hj-j voor hetere vuren
liever Eezeed 6rotere gezel-schappen, gestaan. Het enige nadeel
- al-dus de .heer Niernane - is, dat vragenstell-ers misschi-en
nlnder gemakkelijk aan bod kunnen konen dah in ean kleiner

.gezelschap.
Een probleen was natuurl-i jk ook de lokal-iteit, ,,vant het
besproken lokaal telt naxinaal J0 pl.aatsen. Dankzij ons nedelid, dc hcer Blok, dio ai.n do 'aldhein iulAvO verbondcn is,
werd. echter ook dit probleem opgelost. .'e kunnen voor onze
kursus 6ebruik maken van het veel ruimere tekenlokaal, waar
.

6enakkelijk 6toelen zijn bij te plaatsen.
Vanaf deze plaats dan ook gaatne onze hartel-ijke dank aan de
heren Niernans en Blok voor hun inzet "

G.H. Grootondorst-Doornekamp
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De werkgroep Oudheidkaner

heeft na cle tentoonstelling AfficheÊ

in OorlogstiJd niet erg aan de r,ve6 getiunrerd, naar toch niót
stilgezêten. onder feiding van Kees v.d. Steeg zLjÏ] 9 borden

en 20 poten gomaakt. Dankzij de 6aÊtvrijheid van de '.lal-dhein
kon het. timtleren, schavên en schuren daar gebeuren.
De nog ongeverfde boralen werden 2 keer gebruikt voor tentoonstellin8en in en door de IÍAVO. Daarna zijn ze in'de kefder
gokornen en zi-jn ze d,aar Beschilderat. Al1es bij elkaar een reuze
klus. Het geeft toch vrel voldoening afs het rverk achter de r:ug
ls. Het plan is om de borden oventueel uit te lenen aan diverse
verenigin8en als die erom vragen. ',rel ïiordt een kLeíne huur en
Ëtatiegeld Bevraagd. 0ndanks dat er geen cent arbeldsloon j-n
zit, kost het allenaal bij elkaar veel geld.
Dj.t jaar zLjn et lveer eniêe schilderijen gerestaureerd.
MAVO
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heeft hct plan om in nei 1981 een tentoongaan
te
houden over de Vumsche in de Vuursche.
stelllng
Er sordt 1n trelgetrrr kollektle gezocht en er ziJn a1 aardige
plaatjes en geschriften gevonden.
Mocht u iets hebben of vreten over de Vuursche en di-t voor de
tentoonstelling beschikbaar ïíi1len 6tel-1en, dan Sraag bericht
naar mevrouw l'Í. Kuyt-Suit, Van ','assenaerlaan i-6, tel . 18065,
of n0evrouw J. v.d. Brink-van :lijkvliet, Prof. Meijerslaan 1O,
De Oudheidkaner

tel.2Ol-61.

J.

ê3 gEE

9!9 g I g ggE _ ]ESL(9

E9

v.

d. Brink-val liriikvliet
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Bezoek aan de olgraving van een I6e eeuwe schÍp

bij telystqd

0p 15 oktober 19E0 ontvingen r,ri j een circulaire van de A.'.'.N.Naerdincklant, dle ons berichtte dat vri- j door de A. l.N.IJssel-neerpolders waren uitgenodi-6d om op zondag 19 oktober
naar Lelystad te kornen, rrvaar on lo.JO uur Drs. R. Reinders een
rond]eidlng zolt lrerzorgen bij de opgraving van een 16e eeuws
schip. Geen excursiel ieder op eigen gelogenheid.
Bep en Leo Grootendorst, Anneke Hartrvi-g en ikzelf spraken af
dat wij gezanenlijk zouden 6aan en zo ritaren wlj op die zondag
ruim op tijd bij het nleuive viaduct, dal ten zulden van LeLystad
gebouwd wordt.
Binnen een onheinde bourvplaats vondon r,rij een redeli-jk conpleet
houten zeilschip, gedeeltelijk uit de kl-ei op6egraven, dat
ongeveer een neter onder de oude Zuiderzeeboden fag. Het schip
lag scheef over stuurboord. De diepste (SB-) zijde is nog zeer
gaaf. De hogêre (BB-) zijde is aan de bovenzijde gedeeltelijk
verdwenen. i{et nxateriaal i-s van zrvaar eikenhout.
Zeer goed te zíen waren: de achtersteven, het roer, het doorlopende achterschip, dat urede heeft bii8edra8en tot de l-dentífikatie van het schip, verder de zware Êpil op het achterdek,
de z$rare dekbalken, het vrij complete stuurboord 3'angboord net
de naar binnen hellende luikhoofden. De ronpconstructÍe is
dubbelwandig uet een gla.clde buitenr,iancl en een coÊplete s/egeri-ng
aan de binnenzijde ['let zlvafe spanten er tussenin. Van de nast
en de zwaàrden, die er wel geleest noeïen zijn' 1s niets
teruggevonden.

Het 6chip is door deskundi6en, nede aan de hand van oude
prenten, gei-denti fi c e erd als een 16e eeunr6 zBn. Itririidschiptr
'
een zeegaand vrachtschip met een l-en6te van 7? n, een breedte
publikatie
bliikt'
dat
Uit
oude
van J m en een holte van 2 n,
het getulgd is gelreest met een naet, een fok en een groot
spriettuig. Opvallend is het slanke onderwaterschíp achter.
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De inhoud van het schip was apart ln een
atald, tezamen net afbeel-dingen van oude

"o

grote tent uitge-

soortgelijke

schepen.

Het roer en enlge losse planken liggen in een plaÊtic vijver
tussen de tent en het half opgegraven schip. De gevonden
inventariÊ bestaat uit een kookplaats van plavuizen en een
schouv van prachtige geel en blauw gekfeurde tegels, een
vuurtang, vuursLag en -steentJeÊ. Verder uj-t rood aardewerk
kookpotten, een steelpan en een koperen aker. Ook zi-jn er
houten en aardevrerkborden, een baardnankruikj e, een papkom
en tinnen l-spe1Ê gevonden, evenalÊ zj-lveren nuntjeÊ, restên
van kledingstukken, kalkpijpjes en een verzilverde koperen
halsversierlng. Van een mogêlljke lading is niet veel- anders
te vinden dan 40 paar schoenen en kaplaarzen, een bundef
verpakte zeLÊen, nj.euwe ongebruikte bronzen kookpotten en een
kist net grotendeels nog gave eieren.
Met de heer Reinders had ik nog eên dj-scussie ovêr het gebruik
van tlit schip. De zrvare bouw, vortn en afneti-ngen wijzen op
zeevaarL, hoewel een groot spriettuig met zware spriet zeker
níet zo handtg Ls op zee. De vorm van het roer, dat vrij hoog
i-s wegene de hoge achtersteven, maar ook vrij ].ang, wi-jst niet
direkt op zeevaart. Een lang roer vraagt veel stuurkracht,
vandaar dat oude zeilschepen voor zeevaart een hoog, maar vrii
kort roer hadden. Dit vras de heer Reinders ook opgevallen.
l4ogeli jk is dit soort schepen op binnenwateren on de kustvaart gebruikt.
De heer Relnders hoopte dat CRl"Í fondsen bescbikbaar zou kunnen
stel-l-en voor overbrenging van het schip naar het nuseun te
Ketelhaven, omdat dit type daar nog niet aanvezj.g is.
Zeer voldaan over de interêÊsante tocht waren wiJ oni IJ.O0
uur rjr/eer in Baarn.

Bart Braat.
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Donderdag
- Lezi-ng nêt diar€ door onze ere-voorzitter,
novenber
LJ
1960 l4r. C.C.M. Collard, over het leven van
Marie Antoinette (dee1 1).
Plaats: ïIal.dheln MÀVo, Vondellaan 2,
aanvang 20.OO uur.

Dlnsdag

2 decenber

1980

- Verguldavondje o.l.v.

.

Veenlaan

2 (te1. L2523) of bij

ï;i;.-i!ïl!ïiorst'
Dinodag
20 januari 1981

rievrouw Astro-van

Hasselt. PlaaÈs: onze ei6en kel-derruiete
onder hét Geneentehuis.
i(o6t en: J 3,-- p.p.
De specia]e ouderwetse apeculaaspoppen en
het benodigde vorguldnat eriaal rioeten
tljdig besteld worden, zodat op6ave vooraf
noodzakelijk is. ,ltij verzoeken u daaron
zich uiterlijk zaterdag 8 novenber op te
Eeven bij de heer B. Braat, Gemlt v.d.
mevrouw

van Beerhovenr-aan 5

-.Lezing net dj.ars door onze ere-voorzitter,
i.{r. C.C.i,t. Collard, over het leven van
Marie Antoi-nette (dee1 2).
Keikstraat

i+ï":il"xïË':3:rË';il:""n""o'

ïrloensdàg
28 januari 1!8J-

Februarj- 1981

- Fllnavond in de grote zaal van rrDe Speêld.oostr. Inkele filns over Baarn zullen
worden vertoond, r-raaronder in elk gevalde filn van Voorwaarts ult de jaron viJftlg.
' Bijzonderheden yolgen t. z. t.
- Gepland ie een lezing over het ontstaan
en de ontwilckeling van het nuntstelsel.
ltradere bijzonderheden vo3-gen t.z.t.

I{aart l-981

-

April 1981

-

Mei 1981

Onze ;aariiSxse afgemene ledenvergadering.
Datun en plaats vol-gen t.z.t.

is een l-:zing over de symboliek
schilderijen. Bijzonderheden
volgen t.z.t.
- GepLand is een ]-ezing over de historische
achtergronden van dc verdediging van ons
lancl, waarbi-j de nadruk valt op de funktie
van de Grebbelinie. Bijzonderheden volgen
t.z-L,
TevenÊ heeft de werkgroep 0udheidkamer
het voornemen in of omstreeks de maand
nei een têntoonstelling over De Vuurache
in te richten.
Gepland
in oude

o

-18MEDEDELINGEN

Tot 16 november f9B0 wordt err in de filmzaal van het
Rijkenueeurn tê Amsterdan een film gedraaid over de
reEtauratie van prenten ul-t het IJ.
De

filn wordt gedraald on 1J.00 en on 1!.OO uur.

De heer fr. Kraner stelt op donderdag 20 novenber 1980
zijn oude kaarten en plattegronden van Utrecht ten
toon in de kelder van het Gêneentehuis.
Alle Leden van de ]listorische Kring itBaernerr zijn van
harte welkon !

2..fi z

TiJdens de laatgte bestuurgwergaderhg l.a bê61otên valr deze fraei e
prent (de oudste, die wlJ va:e Baara keaaen ) €èn r€produktie te laten
meken. Deze rêprodukti€ op e€D dubbele kaart I op oud-ho1lands geechept
papl.êr gedrukt en met enveloppe, J.e a1s wenskaart te gebn:iken.
Hêt J.igt i! dê bêdo€l.ing tiJdens l.ezing€n en andêro errênementetl deze )
kaa'rtêrx aa:e bela:rgstel,Lenden aan te biedeu tegea eea bedrag van
f. 1r5O per Etuk.

AIs special.è attraktie wil.J.en ïiJ onze ei6en led€tr, rnedê mêt het oog
op dê komends feestdêgen, €Faag in de gelegenheLd st€11en yooraf te
beete]-I.en. Per 1O stuke geldt dan êen speciale prijs van f. L2r5O.
U kunt begteJ.l.en door over:rrakl,rrg varr een bedrag va.a f . 12 ,5O op postgJ-.ro 4L92L33 t.n.v. Ëistorlsche Krlng: rBa€rnet of 4aar de Rabobank
Baarn t.g.v. rek. 30'47 28292 t.n.v. Historigche Krlng trBaeraêrr, otader
werneldiag lran ltreprodrrktl.es r . Desge!ÍeDgt ook d.m.l/. contaDte bgta].illg
op saá'dag.norgea tussen 10 ên 12 uur of dorod€rdagavond tugsen 20 en
22 uur itl' onze ke].derruimte onder hêt GeEè€'ltelruis.
DE lrierbovèrl afgèbeeldo prent is overl,geae een fotocopie en in ksal.J-telt nJ.et vergeJ.i'Jkbaar met d6 te drukken kaartêre. Dezê wordên overigênÊ niet van êen opgsdrukte wens voorzien en ziJn'derha].v€ nlet alLeen
voor Kerat/Nieurjaar, maar ook voor andere ge!,egealreden te gebruLken.
Dat wl,J U deze aaabL edl.ng Lurur€D doen, darrkên wiJ aan de mêdewerkiDg
wan één van onze J'eden, de Heer F.J. Kra,urer.

