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Door wj.e wêrd Baafn toch ntret gfoene grafr genoemd?
Dat moet een cynlsche knl.egoor geveeat zíjn met tr€l'nlg oog
voor de natuur I
IÍiJ als redaktie zl.en J-n deze tLJd van het jaar de cchl'tterendate kleuren g1.oen en dê prachtig:ste tuln€n en rre
dachten aan de tul.nen van vro€gêr. Een groot giedê€lte van
dit numme? gaat daarom over dezê verdusnen tulnen.
De vroegere Baarnse fotograaf, Adr'iaan Boer, heêft er h€el
wat gêfotografeerd in het begin van deze eeuw, vaak mèt dê
landhuLzen en tlul toenmaligê bewoners erbl-j. ïte vondên op
dê roruelmarkt enkele fotorE van ziJn hand. Daarom rchrLJven
ríê ovêr trem en zLjn werk.
rDen nLeuwe J.ente. en een niêurr geluidtr. Ons nieuwe gêluld
ls de heer H. Kabe]. uit Ámeterdam, die on].anga J'id werd en
onzê geslaagde excursie naar Edam en De RiJp voorbêrêidde.
zi.in artikel ower de r'a].vl.svaart drukken IÍe hiêrbu aft
zodat alle lêdè.r triêrvan kênnL9 hunnen nem€n.
Hêt .LE voorJaar en ttet gaat goed eet de Historisclr€ Kríng.

Jubêl

.
,

rondom

I

Eén van onzê J.eden won de poëzlêprlJ svraag 1!84 van l(asteêJ.
Groeneveld, eên andêr lJ.d ooggtte succes nret de beuêrking
van de Baarnse notulênboeken.
Veel ge lulc wêneen we werder onze 1eden Mêta R€ÍtBma (onze
vaste mederrerkster) en Jan van der Laan met trun onlange
gê61otên hut.elijk. Het eêr6te HLstorische KrLng-huue1iJk
naar nl-Jn rèten.
Iíè stevenên nu af op ons tienJarig jubi].eum, maar daêr tusgendoor organLseren ïê Írog even e€n Koningin Emma tsntoonstcllíngt
eên ondêrrêrp waaraan tevens ons volgende numEer BerLJd zal
ztJn. IÍJ.lt u hiertoe nog êen blJdrage leweren, dan gaêÍreê Lnzenden voor 1 september aoBr ean de redaktiê. Dn tenelotte
nog êen drlngeÍrd verzoêk van onzê penningmeeater of, u de ewentue€l nog niet voldane kontrr.butie aan l.em wilt overneken.
Een verzoek waaraan wij gaarne voldoênt. tenslottê vêrzor€it hlJ
voór óns alle h:lerbL

19ADRIAAN BOER

Koninginnedag jl. kocht ik op de Baarnse roro&êlmarkt voor een
gerlng bedrag een oud fotoaLbum uit 'r 1910. Hêt bevatt6 êên
kollèktí.e sctrittefende fotore, waaroider versctrei-d.ene wan de
oud-Baarnaar eÍr internationaal bekende fotograaf Adriaalr Boer.
Dê h€rkomst wan dit albr.rm is tot nu toe onbekend en ook rêrden
er slechts twee fotois a1s I'Baafns:r trerkend. Eén wan deze foto|s
stelt hêt mannelijk pe:'soneel vool van het voonoaligê Badhotêl
en ís ook afkomstlg uít het ateLíer wan Adríaan Boer.
trtle rdaÊ toch deze fotogre-af , lraetrvan de Oudhêidkamer divê?se
prachtlge fotors bezít? Dêze vraag fascineerde ons etl duB zijn
ve op zoek gêgaan om Írat mcêr over hem aan de weet te komen.
Adriaan Boer werd íí 1875 tê Rotterdam geboren en waÊ e€n typl-ach
woorbeeld van een scif-laade man. Op 17-jarige J-eeftLJd verloor
htJ zlJn vader ên moesi aIs oudste zoon voor zijn Eoêder, broer
en vier zustêrs zorgen. Híj kocht daartoê in Nljkerk een dfogisteriJ, maar opende al spoedig daarnaast een eenvoudlg portretatêlLer, omdat hlj eno::n gcllnt.Jrê s seerd was in dê fotografie.
De oorzaak wan deze interesse 1ra9 een mahonlehouten kiJker voor ,
aterêo-fotors, die hij ars ki-nd op een kerstvLering cadeau kreeg.
UiJ wa3 zo geÍnponeerd doi:r' ïiet pracl'tige effekt, dat h1J zijn
J.even lang een liefhebber van de :, tereo-fotogpaflê l-s gebleven.
De kennls die hlJ als vakrJan nod:lg had. dêêd hij op uit ê€n groot
Amerlkaans werk, èen I'seli j-nst?uctj-on l-ibrary of practical
photographyrr. Het bostond. uit -iien delen en was een komplote
kursus in de vakfotografl-e uit e.,in ti.jd, waarin er nog geên
orrkelê op]-eiding ln Nederir,nC bestond" Adriaan Boer 1êêrde zijn
vak na de dagtaak -i-n de Cr.ogisterj.J. vaak door I s nachts tê
studeren.
Hêt atelier 1n NLjkel:k rrerd. wogons goedê gang van zakên en de
betere mogelljkhederL Í\a?-r' het viliadorp Baarn vef,plaatst, $aar
hlJ door zijn 'rralcr:lan s cirap c,:r. ariisticiie:i.t spoedig de aandacht
van de hier wonendê rijkê fo-nnÍLi.e s op zich vestigdê. Hondêrden
portrêtten werden <ioor hear :i-n zijn atelier aan de Teding wan
Berkhoutstraat of blj Ce kl,anten ttrui s gêmaakt. Zíjn atelLer was
als eên gezellage huiskame= ingericht, zodêt de klanten zictr op
hun gemak woeLden, vraardoor hei portretteren beter vêrliêp.
HIJ heeft in dezs perj-oic o.lk vaak aan het trof van Konlngin Dmma agefotografeerd^ Veêl van dit iÍe rk werd ultgêvoerd niet Ln de
veÍ'gênkêll-Jke en in die tijd vx'1J slappe z{lverdruk, maar in de
onvergarrkelijke koo1d3uk, -caardoor dle fotoIs nu na 80 Jaar nog
zo fris lijken alsof ze pas gi-steren ziJn gemaakt.
Adriaan Boêr Iras irr de eerste plaats krrnstênaar mêt êen groot
valoangcfrap, maar tevens was hij een intens onderzoeker.
HJ-J mocht gu'aag êxperimenteren en ]-as hiJ in de buitenlandse
litêratuur ower n{ouue procédée, dan probeerde hiJ ze zelf en
kon zê vaak werbeterei:. ZiJn mooi.ste stukken zijn gêoaakt in
de combtnatiegomdruk, een toonsctreidingsprocédé, waardoor drie
drukken, één voor de sclr.aduwen, dén voor dê hal-ftintèn en 66n
voor de lichten, ower elkaar heen werden gedrukt.
Graag droeg Adriaan Boer zijn keryris ower aan zijn lser1lngen
ên aan de amateur-fotografen, bijw. wan de N"A.F.V. (Nederlandse
Amateur Fotog:cafen Verenl-gl-ng). op 18-jarige leeftiJd verzorgdê
hLJ ê1 een rubrJ.ek in tret weêkblad voor fotografiê. HiJ had een
uLtstekênde stlJl van sctrrijven en uêrd later redakteur van het

tijdschrift

rtDe Camerarr.

Jeugdportr€t Adri.rn Bocrr .ÍEcdtukt oP
dooÍ hem zelÍ gctÍ2.kt pl.titraPrpier plm.
1910.

Hêt kunstzinniS€ rtelier r.n Adri..n 8o€Í in
Baarn. Hij rv.s eefl der eetstrn, die dc
mensen nict in €ên kotd r.ído€nd, oíbekend
atelier fotografeêÍd€, maar in hun eig€n
omgeving, wsar z€ zich oP hun g€m.k
voeld€n m gerÍakkeliiket gelegeíheid
tot e€n go€d Poritret.
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belangrijke opdrachtgeverc waB
Dirk Hornsveldr de dahliakweker.
Een

Voor hem verzorgde AdrLaan Soer
de fotors voor de reclanefolders.
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ïn j anuaríL 1914 richtte h{j zijn eigen tijdsehrift [Focuetr op.
Iruaidde].s was zijn ate1i€r naar B].oeoendaa1 vertruLsd, omdat hiJ
een ultnodlging had gêkregen om leraar in de fotografie tê rÍorden
aan d-é toenmal.ige Kr:nstnlJwerheidsschool te Haa?]-em.
HoerrêI' u-iteindeliJk zijn benoeming nÍet doorging, is hiJ toch
door mLddel van ziJn tiJdschrift en zijn l.ezingen een doorgewer
gerío.rdén. vàn een boog ideaaL in de fotografle.
HiJ krgêg glote bekêndheid als portrêtfotograafr. rraar ook als
fo to-lfaaf van schÍJ'der1jen.
Ook in Bloemendaal wêrd hij bíj de vooraanstaande faml-líes vanwege zJ.Jn prachtigo portretwerk zeet gewaa,r"deerd.
In 1921 verkoctrt Adriaan Boer zljn atelier, oudat itPocusn te
veel- tijd vergde en rdctrtte cie N.V. UitgêvertJ tr'ocue op.
Naast het tl jdschrift rrFocusrr gaf hJ. j nog drLe andere blad€n
uitr rrBedrl j f s fotog?afie rr woor do vakfotogLafen, ttDe Fototrandelrr,
studi€blad voor de fototrandelaren en daarÍraast het beginnersbla'adJe |tFotovreugdrr "
BiJ zJ-Jn ul-tgeverij verschenên ook nog enkele bekênde fotoboeken
van zLJn hand, zoals: rrDe fotografie verêenwoudJ.gdrr, tPortretfotografiê woor de anateuro, rrvêrgrotentt en enkele bundele
nFotokritiekJesn. ZiJn Laatstê boek ras [Fotors met J.nhoudrr,
dat in 194O werscheen.
Vlak, voor de Tïeede WêrêLd.oo?log stiêrf Adriaan Boer, 65 Jaar
oud, na eên zeer. $erkzaaÍr leven, Zl-Jn beengaan betekende eên
groot verll-es voor de international.e fotografJ.e.
J" Kruldênl"êr.

Bron:

Adriaan BoerrlpionLe:. der krrnstzi:ni6e fotog?afiè, door Dick Boer
(uttgave: Focus N.v. r Haa?lem).
o-O-O-O
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E}I TUÏ}IEN
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Br ziJn altijd tuinen geweest" Dat begon al biJ Adêm en Eva,
diê in hêt ParadlJs leefclên tussen lral.l-erJ-eL geboomte ....
begeerlijk om te zlentt " Die begeerliJkhsden nerden hen noodlottig, rant toen Dva wan dê appel had gesnoept werden ziJ en
Adam verbannen uit de Hof van Eden. Overl.gens ke{den dê Grlekên
dê T\rl.n der Hêsperiden, vaar eên boom met gouden appele bêwaakt
werd door êen kronkelende draak " De Hang€ndê l\rinen van Sêml.raml.s,
i.n fêite glooiende terrassen, zorn zeshondêrd Jaar voor onze
.iaartelLl.ng door Nebukadnezar aangel.egd, sprekên ook nog altiJd
tot veler verbeelding. Die werbeel-ding Ïrebben wiJ trouwens hard
nod:l-6 a1s uiii ovef de bomen- en bloemenpracht van eeuwen gêleden
w1llen spreken. ïo1 zljn er van de wroegste tiJden af boekên
verschenên op tulngebled, maar er val-t zoveêl tê vertellên ovê?
dle stukken gelel.dê natuur, dat wJ-j nogal eêns in de ÍEr I'aa
eeng gfeer terech.tkonen.
TuLnèn weerspl-egelen min of meer het levên. Je most met zevenmÍJlslaarzen door Eur'opa stappen om een gJ-imp van de riJkdom op
tuJ.ngebied tê kunnen opwangen.

31 -*+je etaat even - adomloos - stil bij de Roneinse
villa wan HadrÍanus I stormt woorbij de eeuwen naar de ïtalíaanÊê
Renaissancepracht wan Vllla diEste in Tivo1i; ve?bíjstert Je over
de tuinen wan Bomarzo in de buu.rt van Vitoz'bo, vol gêheimzJ.nnige
figuren en gt'iêze]-ige monsters die uit Ïret groen opduiken en
waa?aan Hella Haasse zotT'r -roo:treffelijk
essay wijdde.
Dan vliêgên wiJ de grens c1rê! naar ilet }.rankríjk wan de zêventíênde eêuu, rraar orxniddêLlj.jk de naan l-e N6tre zich aan jê
opdringt, p1us de Tuilêrleën. :{aarvoor de beroêmde tuinkunatenaar
een rrarm plekje 1n z1-jn hart had, plus ilatuur1ijk ook het
Versal-lles wan de Zonnekoning " I t tlas a.j.t.maal zeer s.tatig en
forrreel - de zojuist geprezcri le N6tre vond bl-oomen elgenlijk
ov€rbodig - en de aanleg wan die onvoorstelbaar fraale parken
werd tot ver over de grenzer'. gskopieerd. Ook in ons land.
?ot de actrttiendê eeuir zlch aarulel-dde " Toen kreeg m€n ook Ín
Engêland genoêg van a.l- die mathematl-sche
en slrmêtrisctre vormeÍr.
tr{en begon de wloeiende 13.jn te propageserl. zeker, Blerr}reim en
Chatsworth adêmden nog de F:'anse geest, maar de natuurliJkê
tulnen begonnen wan l1evorlede veld te winnerr, zêlfs in FrankriJk,
waar Voltaire gch:.eef':
Nêêm

Italië:

trJarCJ-ns , 11 faut que j e vous fuie
Trop dr art rre révolte et mr ènnuie. rl
Da''r b]-erf zeir-er tie'E onberoerd door de

gtroschaal wêrd
aangeJ.egd. rrDutch Garde;rrr , noêmde Eran in de achttiende eeut de
kl-eine lustboven aan de o"i-erziJde -ian } e I I(ariaa1 . Dr r.tordt ïe1
eeng beríeêrd dat onzê tt'inkuns t ui-i noodzaal-- is geboren.
Dê mênsen moeatèn eter"r e:. verzo:gden a1Íj ba b enigszJ-ns kon eên
stukJe grond rondom hurr ïon-j.rr8. Bi.i {.1e k1oocte!.tuin begint zo iÍr
beétje dê doorbreaii r :-raf.Í:t de nui"ige r'oestuin, de kruidentuln
ên de boomgaard hrl-Jgt dê siê::tuj-n een pLirhjc toegeríêzen.
De bloemen, díe daal rlerden g.:kweeki, wal'-'en in eerste instantiê
bestemd voor }..et a.ltr.tat l-n Lapo1 of ke?k.
l,Iat de kloosters ve:.mcchicn k(.!1 Ce acLei ook prestê::en I
Buiten de slot6racirt werci'.,}r: vai: ].i€vc1"l-ccie fr:raie ruÍnen aangêlegd, dl-e uitgroeide:l tot parlíen.
ïrrmldde L s zl-jn wij in ei.geir oEgef i-ng beland. In tlóonsteden der
oranJes van A. Scïrel-lart en Thoo .ie Vlies staat opgetêkendr
'"Op 26 Aprll 1671i wordt de :roJpacte ge';ekend van rreen trofstede
met zijn bepotinge en beplan'uinije cn a1:1. r'È gêne aêrd en nagêlvast is, geLegen aan Soestdi j elc. Ir He1, Ï'as Prins l,Il-].len III van
OranJe die deze hofstede lcocht, Na de aankoop kreeg Maurits Postt
zoon van de beroemde architect Pieter Post, opdracht om eeÍr
jachtsl"ot te bouweno Eï' lrerd eeí si-êrtuin €n een paf,k oml..een
aangê].egd en dat I'as tret begin wan or:s eigen dierbare Soestdijk.
Het sLot zou in later jarên ri'orden uitg:ebouwd tot paleis en de
van Anna Paulowna IeJ-gentijderl
tuinen wêrderr tl.jdêns het verblljf
Bn ons elgen land?
mingên van buitenaf,

hoerrê1 :reel tocir op kleinere

veranderd "
Baarn kende
in dè vorige êeurl nog êen aantal- parkên. Naast SoestdiJk strekten zíctr de eigendommen- uit van de landtreer Deutsz;
het dorp werd verder cmzoomd door rle parkên van Sche€renberg en
tr'aaa Elias enefzijds en vcrderop <ioor Groeneweld en Buitenzorg.
Het MaarschalkEbos lag iets d:.chierbij. Ook Pijnenburg mocht nog
tot Baarns bèzlt gêrekend worden. ook hier go1d dat rrde rijkenrt
de toon aên€aven ! Dat zou door de jaren tt€en nog ]-ang zo bliiven.
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Drg vee1 is êr van de negentiende eèutrse pracht niet owergebleven. Toen, daÍrkzlJ de spoorweg, Baarn ïerd opengebroken
meJ.ddê zich eên andere grandí:ur: die ven het moderne landhuJ.smet-tuin. Vêlê gr'oÍrdên rrêrdên verkaveld: tret SchoonooTdpark
we,rd he1êmaal volgêbound! het plttoreske thèefruisJ e Ín het
lrlaargchalkabos, waar wolgens zê€;ge': Antra Pau1o1'na .rré1, .êens theê
placht te .dpiinken, vêrvLel van 1íeve?lêde. Tïêe bezl'e-riqwaardigheiden hielêêir echter r:og lang stand: Reinhard Scheerrehberg li€t
toen de ttChínolserieënrr hoogtlJ viêrdèn in onB tand en ê1ders,
een tïêetal hul-zen bouïên: Pekj.ng en Canton. De materialen
lièt hl.J uJ.t China -{-mporteren en w1ak voor de vorige êêusríi.ssê11n9 w€rrezeÍr er 1n ons toon nog weinig: aanziênlLJke dorp
de exotische behui-zJ.ngen, dle moer dan honderd jaar êên bezíenswaardLgheid zoudên. vormeii. Pêking hiê1cl het prêcies een eeuw uÍt
(wan t79O tot 1890); Canton, drie jaar na PeÈing van dê grond
gêkomen, werd in 1910 pas af8êbroken.
Over P€king w€rd weinig meêr g€sproken. Er kwam in het êind van
de neEentíger Jaren een fraal"e woonstêê op dê plek waar hêt had
gestean en de partLcuLLere tuin moet eon wreugde voor Ïret oog
ziJn geveest. Nu nog zL jn dê Baarraars bLiJ Blet rtlrunl PekJ.ngtuln en toêÍr ênige jaren geledan l..et plAn têf sprake krram om een
deel van het parkje. ten faveure van êen schouwburgcoEpl€x op te
of,fêren, wae. de. weront',laardl€iLng zo g!'oot, dat tut êên anderê
oploesing ï€rd bês1oten.
Va.rr Hu1zê Catrton bêzit de Iii6t..'rl.sche Krlng behalve foto t s nog
veraclt€Ídene pape?a6sên,I"'aaruLt enkeLê'reten6waardighêden vle1en
te p€ufen..,.At, spoedJ-g na dê voitooiing wan hat [aardÍge1 opzlenbar€rldó' gebouvrlt, zoals de kroniêkschriJver h.êt noemt, trof de
Fransê vlo'edgol.tr van onrust ook Schêerenbez'g. HfJ raêkte l-n
gêldnood eÍr beg]-oot om Canton te werkopen. ïn augrrstus 1808 rrerd
êen :ovcireêÍrkomst geteker:d, vaa!'bij Koni.ng LoderriJk Napoleon
èigélnaar werd, Twee Jaar Later lrerdên bêide rrrar.i.teLtenn te huu?
aarlgêbodên. Het palei!: SuesiriiJk onderging eensêlfde lot en daar
vond Een èen gegadigdê vc.ï" Canton bLeef eclrter onbewoond.
Na I Juli 181J herkreog dê Prj-.rs wan O:'anj e zijn dome1n, vergroot
Eet d€ belde Chl-nese h.ui=en.
Even atokt hêt verhaal . Pas tír 18?2 wordt de draad l'eêr opgonomen
a1s Prins Hêndrik Cantcn ovÊrdoe'r aan .Je inmiddel-s opgerichte
Baarngclre Bouwmaatscfrappij . in 1890 wsïd de direkteur van de
De].imaatscl.appl-j tê Árrsteíden!, P.tt. Jaassei.t, dê trotaê eigenaar.
HiJ rroonde er tot rijil dood 1:r 19Oi+. Zoon Au€trs t erfde bet
wonderliJke huis, dot zó bouw'vaj-lig b.leek 1o zi jn dat hi j hêt
ll-et af,brekên. De architecten Scili en Have::kamp kTegên opdracht
om een ruime, moderne woning te ontwerpen en in april 191t tÍêrd
de gevelsteen !-ngemetseld do;r rrmejrrffrouw Amelie Janssen, oud
zes Jaanr. Ook werd eon in Go';isch schrift uitgewoerde oorkondo,
rrLn looden bus gêslotentr, j.n één der muren veillg opgeborgen.
In 192Or'twee Jriar na de dood van August Janssên g:ing hêt huls
ow€r ean de Levenswerzêkering Maaischappij Conservatrlx.
Het Cantonspalk, ':met boomgroepen, sier- en moestul-n, plantênLaasen, plneturn en boorcgaardrr, r-;as nièt bij de koop inbegFepen.
Tot zíJn dood 1n 1918 was de eigena4r vrijwel dagelJ.Jks te vLnden
l.n zl.Jn lusthof. HiJ hleld van zijn bezlt en was.er zê€r prêc1ês
op. Ontdektê hLJ biJ zijn rondsande].Lng op één der paden eea
lucLfer of een papiersni-ppertJ ê, dan.:Urok hiJ ê! een krlngetJê
oEheen met zlJn wandelstok err a.Ls hlJ naar hul.B g:ing dan werd
dê bêÏrêerder opged?agen die smêtten tê l-aten verr,/i-J derên.
tvandaag heb 1k drie kringêtJês gêtrokkenrr, zel trLJ dan verv-J.Jtênd. Het zaL ïrem misscl.iên ook wel ewen moeitê hebben gêkost
om toestemlng te geven voo1. êen hindertuinfeeet in l! 12, rraaraan treel de Baarnse Jeugd nochi; meedoen.

\q-zjIn hetzelfde jaar dat Conservatrix het huis betrok, werd het
park door de nabestaanden Janssen geschorrkeïr aan dê Staêt der
Nederlandên. Van toen êf aan heette het officieêl de Hortus
Botanicus wan de Rijkê Unlversiteit te Utrectrt, maar die naam
uerd en ïordt door de BaaÍTrse bewolking nooit gebruikt. Het is
en bliJft nonsl Cantonspark. NatuurliJk onderging het tal vart
veranderÍngen, uaar men li-et de oorspronkelijke aanleg vriJwel
onaangêtast. Dat het publl.ek er door de vreek zo maar mag
wandelen is een groot voorrecht. De tentoonstelllngen dJ.e er op
gezêtte tijden rrorden georganiseerd trekken t-etter1ijk duizenden
lieflrebbers. De geructrten, dat deze uniêke tuin zal rrordên overgebracht naar de Ulthof l-n Utrecht stoppên wiJ dlep l-n ons
binnenste weg.... Ondertussen gaan de prachtige expositles door.
ïIie trer{nnert zLctr niet de orchideeënslrow die nog geên Jaar
€ie].eden uerd getrouden? l{Lj bliJven genieten!
Andere Baarnsê parken werden al eens êerder in Baerne beschrevon.
'I{e rdetên het nog wel r hêt rrbergJe van freule ElLasrr I de karpervljver, de rhododendroahagen, de orangerie van Schoonoord.
Ook ower Groeneveld, rrdie playsante buytenplaat6 bestaande uÍt
een modetne Lchgysinghe benewens een bassecour, stallenl tuynrlans- en boerenwoningen ml-tsgaders orangerie, met respectJ.eve
tuynen en boomgaarden, bosschen, Írandellngen en weylandenrt,
uerd, zeker Ln de afgelopen jaren, het nodige gepubliceerd.
BiJna al die fraai.e l.uJ.zen met parken moesten op den duur pl-aatg
maken voor een andere woonstijl. Wij wemeldden reeds dat, nadat
de spoorwegen Baarn in hun net hadden opgenomen, het dorp een
ander aanzien kreeg" ?rokken de welgeetelde AmEterdaromers in de
achttlende eeuw naar de Vecht, hun nazaten l1etên fret oog val.l.en
op Gooi en Sticht. Ef ontstonden vil].aparken; de lruizên, in
velerlei stijl maar nooit ontbloot van een zekere rrdeftJ.gheldrr,
lagen ln parkachtige tuinen, lraarirr ook dê stalLen en tuinoangwóningen waren geproJekteerd. Namen noemen heeft geen zin, dê
eigeÍraara zj-jn bLjna allemaa]. dood of vef,trokken, truÍr êlgendommen zl"jn wersnipperd, tuinen en parken zijn opgeofferd aan
de woningbouw. Oudere ingezetenen krennen nog enthousiast praten
ower die vroegere glorie: van de schitterende tuinen langs de
Van HèutszLaan, Amsterdamsestraatwêg en in lloog Baarn.
Al- die particuliere bezittingen verelsten een tuLnbaas met één
of meer hulpJes. fn de kassen werden de perkbJ.oenen rwoor buitenr!
getrokken. Er scttolên onder die tuio].ui ware bloensLerkunstenaars
die heel wat tlJd besteedden aan het samênste11en wan boekêtten
ên bloemstukken of tafelversiering rrwoor binnenrr.
Sons vallen er namens Hoogrolde, Overbosctt, Parktrijk, Ekeby,
Vl.lla Suzette. De tongen komen los, men herlnnert zictr bekende
tuinba'zên; voorop rrde EngeJ-se tuinmanrt van hêt Badhotel, zo
geheten omdat hJ.J rrzorn Bno?retJê bad en er altljd zo rêchtop
blJ lieprr. Anderen volgens Hooyer, bekend gerdorden door zl-Jn
boekJea over Baarn, Rawerrhorst, Hornsveld, Voorthuizen, Bastlaatlse, Roest. Zij allen gingen he].emaa]. op in hrrn wêrk.
Maar ook deze gouden tiJd ging voorbij. Baarn gLng een nieurre
fase tegemoet. De afbraak begon al in de Late dertiger Jaren.
Dè grote tuinen arerdên afgestoten, de huLzen gingen tegên de
grond of bLewen, vaak een beetJe benepen, op een veêl k].einer
terrein achter. 8e werden gemetanorfoseerd tot kantoorgeborrwen,
l.nterrraten, beJaardenpensions.

kijkje in het nog altijd prachtig:e
ï,inks de uit 1650 daterende coLonnade.
Een

I'CaÍrtonspark.
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twee fotot s'van ttCanton.It
Soven: Het oude Canton. Onder: Een oude foto van de kassên.
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Al-Ies 1g nu kleinschal1g geworden 1n ona dorp. Vrijwel de enige
tuin, ngg we]" inl het hart. van.de gemeêni€., die hêt zêèr ].ang
heef,t
uitgelrouden was dj.e van: Ccnime)!. ogrspronkêliJk li€pen de
.
tuLnen
Írotarie Schouten aan de EemrresseÍ'weg en varr dê
' fami].ievaít
S.terneberg in cle McLj-eruss iï'aat zotn beetje Ín eLkaar
ov€r., Latêr, toeÍr Conimex in iret norarishui.c k!Íam, maakte tuinbaea Intl.orn achter de gehouwen een fraaie.hof. HiJ spaarde de
. 1>rachtige bomên, oolt dcor inerrroulr Schou-ten met veeJ. liefde en
-,. kênnis lran zakên ui-t8ezocht eri boetseerde.e bijgestaan.door dê
tveedê man.!í1lLem varr Geidoïr êen tu:n, waari maarweinígen ïeêt
..
wan hadden qmdat het gelr.eei- i:rpaaciig tas. gesitueêrd.
HêJ.aas is ook dit otrrhje L-.ca::- Baarr- -,roorigoe.d verdwenen; er
. ziJn eêr,r dl-enstencentrr e::, kloine ;roningen woor in de p.laats
gêkoeert. NoodzakeJ-ijh, naar lreJ. ye::dïiet1.g. . . . .
Ondertussen zijr: de Baarrrse tuinen over het ê1gemeen inge, . krompgn tot k1èine b3ohjes, ríaar. vê1en toctr nog echt pl-eziêr
aan belewen en waa?in heel wat .731 je uurljes wordon besteed.
..r , : De vqortulrrkeurlngen ,ta:. rJe K(lnir):Ii jkê Plaaischappi j v.oor
,. fuínbouw, vêroorzakên eeir paar keer,per..Jaar nog een l+chte
.opwlÍ.rdingrbiJ velen3 ïI:Le l:on:t he: bêste uit de bus?
r:,i,r
,i .. i0$a; J. end is zo klean 9+ zg 'irol , eÍ' is ?"êaI< nog Eaar zo weinJ-g
plaats'om.,Jê uit te le-rerr. j.n oen.tgirrl..Mgar.Ire SlJq rtel .itaventief I Als je het boek l':4t Mi..jn Tr-r.ir: In Dê !'JoJ.ken. vaÍr. An Rutgers
wanrder Loeff goêd lrei;r:de.ri, .:;"":r. zíe. je tot hoevèe"l me{rlgeen
, ., i.n;stgat is om te '; er'"reÍhel- LJken ?p een, hgeJ. kLein.stukje grond.
,,Tot J.n À4sterdanr irlr..eier: ,:p de gekctê pi.ekjes, .bul-nêrt op; ge'woon
in €eÍr straat waar eer-. pae.r teqê1s ui- i rl.eii; troitóir zijn gelicht
.
of op het pl.atte ciak -.::n êen c'rd llrri.s j.n:de binnênstad.
Zo ver 1s fret i;r Baar-:-1 ge -"-ul!kj. g nog' :,íet. . Qns dorp vordt doof
vele buitenstaanderÉ ncg al-t:t.jri beschou1rd.,al.s een bijzonder
aantrekkellJke gf,oene oase. 7.ai:v ors hopen dat dit zo mag b1iJven
.

tot in J.engte Varr dage.:r..
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A1s ïe over tuLtlêil en i,:i:.iaan-'- e g i:1 yrce8er iijd praten, kan
Baarn bogen op êen ri;ke hj-s"orie" fets daarvan kunnen wê terugvinden in kasteetr Gv:enerreld" waai' oaquettes laten zien hoê de
tul"n 1n Lê Nótre-stl-j.i p'aats naa-ktg voo:' d€ Engelse landschapÊtuLn. Ook de symmêtr:ê i1t de tu:uen.\ran paleis SoeEtdijk verdween om pl-aats te maLlen voor - overigens fraaJ.e - v{Jvers en
boomgroepen. En al" even onher::e:rbaar veranderden na verloop van
tiJd de tuinen wan bi;w, Prins }Ie:rdrlksoord en PJ-Jnenburg.
Toct! rea1iseren.ïe ons :r1et of :rauwelijLs cia'u ong êigen Baarnsctrè Bos oftewel nDe EL1'l ''tr één wan de best bewaardè voorbeel davan zo !n 18e eêurrse tuj-:i Ls. Jan:ne:', dat na de aanleg van de
spóorliJ4..gen stuk werc afeeitap'r om pl"aat.s te makên voor vÍllabouw, .rnaar toch. . . . de hoofdlí jnen zijn..er. nog..
A1s H{ slo?ische. Kring z:jn r,re dam ook bl,Jzonder bllJ net lret
l".erste1p].an yan Staat Írbc s5e11êe:', -r.raarover u..i4 de , BaatÍrsche
Courant wan 14 mei jL. hebt kuru:en lezen.
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Het Baarnsche Boe ln zlJn huidige vorm darrken wÍ.J in fêite aan
de. Ámsterdamsê patriciër en wrJ.Jgezel ï{i1.1-em Gl.deon Deutz
(t6gl - 1757) en waarsctrijnJ-iJk ook aan j-dêegn van zijn moeder,
Boreel, die Ln 1733 overleed. of zijrt vadêrr Jean Deutzt
' Mèria
1n 1719 owerleden, ook reeds plannen dienaangaande had, rteten
rÍe vooral-Ênog rtiet. In e1-k geval bestond in lfJJ rêeds de atervoimlge aanl-eg ter plekke van waar nu de Grote Kom ligt.
DLt bliJkt ons uit een tekening bij een request aan de Statên
van Utrecht om enkele lanen (waarondêr êen stul< van de huJ.dige
Amsterdamsestraatweg en de van Heutsz].aan) te mogen aanleggen
(zle tekenine). In 1lJ6 wer.]-en.ên de Staten toestemming en bliJkbaar is fret rerk Ln 1740 uitgevoerd, r'ant op 15 en 16 Jutri vindt
inspektie p].aats door Schout en Gerechte van Baarn. Enke].e afwiJkingen wan tret orJ.gineLê kontrakt worden daarbij overigeng
gekons tate e rd.
Na Gideonr s dood Ln 1757 komt De EuLt met bíJbehorende g:ronden
dobr openbare verkoping op 17 JulÍ 1758 in trot bèzit van de
Prinaês-Gouwernante Anna van Hannover, rre duwe van PrÍns lJ1llen IV.
Volgens Plul-m liet zij de Lindekom, de Grootê Kom, de Troon,
de Berceaux en de Comedie aanlêggen. ?JaarschiJnlijk gaf ziJ nog
wêl de opdrachten daartoe, maar de resul-taten ltêeft ziJ zeker
niet kunnen aanschouwen, rant zij owerleed kort nadien, op
12 Januari 1759, Ií Den Haag.
Hoe dan ook, l-nteregsant voor onB is het oE in dlt verband eên6
te lezêÍr vat to In viJfti€ Jaar gêleden Dr. Ir. J.T.P. BiJhouwer
la rrNederlandsolre Tulnen en Bultenplaatsentt (utte. Al.lert de
Lange, 1943, HeernEchutserie ) over rronsir Baarnscfte Bos schriJft.
DaarbiJ is een plattegrond afgêdrukt (zie afbeeldLng) van het
Baarnscïre Bos kort na de aan1eg van de spoorlíJn.
Dr. BLjhouwer schrJ.J ft:
ttBezlen wij .de kaart, dan bliJkt onmiddelliJk dat de êÍgenaars
van plan rraren êrgêns tussen de Praamgracht en de plaats waar
nu dê l-aan naar dê Naald Loopt, eên hoofdgebouw te zetten even
ten westeír van dê boerderij dus. Zo ver is het nooLt gekomen,
het werd owerbosch van SoestdiJk, zonder dat dê hoofdlijnen van
het park werden gêrri;izl-gd. De rtversieringenl dd'e ongetwlJfeld
'waren beraamd, b].êvên ecïrter achterwege. Ondanke het feit dat we
h1er dus een stuk rerk hebben dat in 1758 niet af was en noolt
werd beëindigd, ís De Eult é6n wan de plaateen waar wij lret
zuívêrst de sfeer rran het 18e eeuwse buiten kusrnen ploeven en
r,raaf wij dè nobêle werhoudingen het beste terugvinden.
De grotê l.oofdas zLen wij het fraa1st in het gedeelte vlak ten
noorden wan de grote vljver, uaar het een 6tatige laan is gebleven. Ower ïret Êpoor, waar twintig jaar geleden nog de rrklaptrekJesrr het oude recht-wan-de-rreg demonstreerden, is de hoofdlaan gerrorden tot een zandweg tusaen de achterhekken van 19e
'eeuttae
vi].l-ars en de twee uitzichtspunten, v€rlt rÍaar men, toen
It bos nog Jong rras, ovêr de gêttele Demwallei en dê Zuiderzee
. êên panorama trad, liggen als verloren treuvels tussen villalanen,
bloemisterljen en kleine voorstadsbebouwj-ng. Onve?getêllJk is
de grotê wiJver, tussen d.e zware beuken- en eikenlánên, ;€t zLJn
typl.Bch 18e eeuvse vorm.
Gáan !Íl-J daar zitten op êen van de bankên in de hoofdas, dan
krrnnert wij zonder enige moeitê ons voorstel].en raar de ontwerpèr op de hoeken de beel.den dêr .vier sclr1kgodiÍuaên wilde
plaatËen en waar aan l1et einde de fontein met de tritonên of de
zeemeeralan en -mln betroorde te worden gebouwd.
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'Verwolgen wij de hoofdlaan naar het zuiden, dan stoort de
bepl"anting mêt sparren, die dê afmetingen te veel- bebben werkleind, docl.. na eíke1e tronderden meters is ook deze fout in
l.et ondertroud weer achter den rug en komen wij bij de nog al"tijd
aantrekkel-ijke restanten vail de oude berceaux. Mooler en gaver
zlJn die op Marl.ëndaal, tussen, Oosterbeek en Arnhem, maar de
Baarnsche zijn beter bekend. Eén dezer berceaux ,1eidt naar de
zogenaamde Ronde Kom, een sterk verdiepte vijver, met lindebomen
oBplant, in een ruimte die door een zrrrare beukenlaag is omgeven.
Ook hl-er êen typl.sch 18e eeuws tuinfragnent, dat ons herinnert
aan de €?avure s van Hêemstede. Tot woo? kort lagen dl.cht biJ de
zuidel-ijke laan de restanten wan de Comedie, een groene hof,
omsloten door beuken-bercearrx met poorten en openingen.
Het was een zeer fraai openiucht ttlêatertj e, êeÍr salet l-n het
park, waaf ongetwijfeld charades op l..un pl"aats waren. De ongewende b.eukenbomen wierpêÍr ectrter te veel- schaduw, waardoor de
berceaux begorrnen te kwJ-jnen en de vele stedelingen die er doorLreen renden woltooiden de afbraak. De Comedie is thans gerestaureerd, trelaas ec}".ter op een wÍjze die wan het 18e eeuwse
karakter niets heeft overgel"aten. Met dat aJ. blíjft De DuLt,
tret Baarnsche Bos, een lustoord woor dê natu.rrrlie fhebber en een
vraardevoLle vertegênaroordiger van onze oude buitens.tl
?ot zover de heer Bijhouwer.
-tá."
Dat Prinses Anna van Hannovcr
crfgcnamen geen bêtroefte
"tt
hadden om de plannen van dê familie
Deutz tot bouw van een
buiten tussen de Fraamgracl'!.t en de Konings.laan aan het, eind van
de lengte-as te realiseren, lígt woor de trand. Voor tten werd
rrDe Eujlttr overbosctr en - met uitzondering wanide Grote KoÍn kunriên we erover discussiëren of.de aang€bractrte ve?fraaiingên
als Lindekom, Troon, Bertceatrx en Comedie in feitê geen verstoringê'n (zij het aangename ) van tret originele slrmmetrisch patroon
zl-jn. N1èttémi.n mogen rrij BaarnaaÍ's ons gelukkig pri.J zeÍr met dit
unl-eke boÈ - of moetèn rr'e zeggen tuin? - zeker nu het dankzij
StaatÈbbbbeheer weer j-n oude l'rister hersteld zal worden.
1

G.H. Grootendorst-DocirnekamD
GêraadpLeegde bronnen:
Gem. Arcfrief Baaln, Notul-enboeken Gerec.ht Baarn
T. Pluim - Uit de Gesctriedenis van Baarn
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Dr. Ir. J.T.P. Bijtrouwer - Nederlandsche Éinen en Bul. tenplaat s en
Dr. f .H. vaïr Eeghen - Inventaris w.tr. archief van regenten en
. regentessen van het Deutzenhofje.
blhoeve van degenen die één en and.er graag in chronol,ogis ch.e
' Ten
wolgor{e áien staan, het volgende overzic}rtje:
-I
Rond t64O was trDe DuLttr in tret bezit wan de Amsterdamsè
-"
í
pat.r1cl-ërsfamílie Mr. Joan Bicker en A€Íleta de Graeff.
II Op 20 december 1654 trouwde l-n de Nieuwe Kerk in á,msterdam
hun dochter GeertruLd. Eicker (gedo Nieuwe Kerk Àmgterdam
8-1-1631+, overl . Kasteel Asèumburg l/1, begr. Nieuwe Kerk
. A.msterdam .1j- 1;1,702), dj-e t.et als bruidschat
meebracht,
Eet Mr. Jean Deutz, geb. 29/11.- ged. Nieuwe Kerk Amsterdam
9-12-1618, koopman en baÍrkier, keizerl;ijk factor wan tret
kwikz5.lver, overl . 2J, begr. Nieuwe Kerk Amsterdam 28-61673, zooíL van Hans of Jean Deutz, geb. Keulen 24-12-1581,
koopman o.a. in OostindLsche wa?en, owe1J- .,6,.b.egr. Vesterkerk Amsterdan 9-9-1638, en van Elisabeth Coymans, geb.
30-1, ged. Nj.euwe Kerk Amsterdam 6-2-1596, overl . 14, begr.
Westerkerk AmsteÍ'dam 21-2- 1653.
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III

Eén van.hnn kl.nderen Ís vervolgens eigenaar wan nDe Eultrt,
t.w. Mr. Jean Deutz, dedert 1696 vriJheer v€in Aseendelft,
g,eb. 26-6, eied. Nieuwê Kerk Amsterdarr 1-f- |655, schepen en

.birrkiegr. keizerlijk factor van het kríikzi].ver, overl . 19,
begr" Nieuwe Kerk Amsterdam 24-11-17 19, tr. Nieuwe Kerk
Amgterdam 1-4-1692 Maria Boreel, ged. NieuwèziJds Kape].Ámsterdam.. 18- 1- 1669 , owerl . 22, begt. Nieirwe Kerk Amsterdar 27-2-17 33, dochter van Mr. Jacob Boreel en Isabell.a
OoJrmans.

ÏlÍ

In 1733 i s. eigenaar hun zoon Wil-Len Gideon Deutz,. ged,
terkerk .Arns terdam 6-9 - 1 697, burgemee ster, banlcier. en
kêl-zerlijk factor wan Ïret kffikzi]-ver, overl . 27-6, iiég'".
lf è s

Nieuwe Kerk Ansterd'an t+-7-1757.
BIJ openbare verkoop op 17-7-1758 korirt llDe Eulto dan iÍr het
bezit van Prinsés'AÍrna vên Hahnover, rredirue.'van PfLns
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VOORLOPTGD BEVINDINOEN ONDERZOEK ZUIDERDIND

Tijdens de jaarvorgaderÍng op 13. maart jl. kwam o.a. het onderzoèk ter sprake, dat door de werkgroepen Arcl.eologJ-e en Oudheidkamer gezamenlijk werd ingesteld bij de bewoners wan,het Zuiderêl-nd. Gelrraagd werd naar oude perceelsnamon en l.rrn eventuele
frerkomgt, naar ewentuele vondsten en mogeliJke concentratieg
bakstenen, puin, . kêlk. e.d. in de bodem en andere biJzonderheden,
diê - gezien het wersachtingspatroon - opvalLend genoeEd kururen
:rrorden. Julst omdat er Langs de Dem en het Zuidereind overal,
grasland is, valt er, wat de bodem betreft, ï'eiÍ!1g of ntetb te
zien. Ons werd echter bijna altLjd toegezêgd dat we een telefoontJe zouden kriJgen uannêêr de desbetreffende eigenaar/pachter
tret land zou gaan scheuren. lle krratnên een aantal- oude perceelsnamen aan de wêet en in de meeste gewallen ook de lJ.ggLng ervatr. _
fn enkele gewal-len echter verschildèn de inlichtingenbronn"n wat I
de llgging van een perceeL betrêft van menlng. De namên ze]-f
spreken soms voor zich, maar in andere Cewallen vraag Je Je af
I'aar zorn naam vandaan kan komêil. Dat Íras blJv. het gêval met de
naam Keulse Vaart ( genoemd doof de treren Bouraneester en Huurde .man) woor het watertJe dat even ten zuiden van en lrrurrel evenvLJdig aan de RiJksrreg loopti Vanzelfsprekênd lias dê naam Bloembergstêeg voor een weggetje tussen de boêrderij van ilLe naam
(Zuldêreind 6) en het Visgat êven ten noorden van de RiJksweg.
De volgende perceelsnamên krdamen (door diverse berÍoners genoend)
van noord naar zuid gaand (zie bij gaand kaartjê) aan de orde:
1. Het Slot
Spreekt woor zl.ch, .wênt..het betreft hier de plek waar ooit
.lret Huis ter Dem stond. Scheuren wan het g?asland heêft geen
zín' aldus de eigenaar, de Lteer H. Hop, .want hct . trbarstrr rp
wan de stenen..IIet betrêft hler trouw€ag ook 'rbesclleflrdrt
gebièd (R.o.B. ).
2. De Koekampen
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-343. De Zuidwenk (1et wel: mêt eên k, niet mot d of t).
Ifêntacker of rrêndeakker i s . n]. . de akker of, strctók op":he t
eindê van eên stuL land waar de pLoeg gekeerd wordt.
4; De Haarakker
Dit is een sma].]-e strook wat hoger liggende. grona (afjt3ef)
langs de Haarrrêtering en ZonseÍreg.
2.

t K1eine Gat
%;rlfir ig-e líaaí, v/aar de weg met een gaote boog ornheen werd
gelegd, waar oen aantal. jaren gelcden afval van de Ocrietfabriek werd gedumpt ên mogelijk ook afvalr van de Heugaveltfabriek. Het staat thans niet meer iïr open werbindlng met
dè Eem.en in fêite zou de weg hier weer op de oorspronke].i-Jke pl-aats gelegd kuÍrnen rÍordeÍr.
Ten tijde van de dumping kwamen er, aldus de heer Bouwmeester, stukken ween in de Eem boven drj,jwen. Frappant is,
Vooral biJ hogere waterstÉrnd, een praclxtlg vj-jfhoekíg poeltJe. Zui.ver toêval-? Of hebben we híer, te maken met êen
vroegeÍe fortlficatiê,
rdaarbij wé op een oude kaart in de
Oudhe idkame r dê naam Grimmestein vonden?
t

De Kleine Streek

Smalle strook land bij

rt Kleine Gat.

7. De Grote Kamp
E. De Korrkamp
naam zegt het a1, e? lag inderdaad een laagte, eên koll
.. De
dus
9. De Veulenskamp
10.

s4@'
Ra, raa,

ree is o.a. symbolisctre uitdrukking voor ?rêt meten
van land, het trekken der grenzen van landeigêndom, rooLlijn (denk ook aan Hollandsche Reiding ên rt Raboes aan de
mond van de Eem, de grêns dus wan het land). Of boes mis' 3:chien. eên verbastering van bos, kan zljrt?

rr"&-@@

Dit stuk land ligt volgenB de treer Bouwmeester op
rt Raboes plaatst.
. waar de treer C. Brouwer

dê pLek

De Schimmels

door ons 1 t/n 5 genunmerd. De heer C. Brouwer
geeft strook 5 aan en de Ïreer Bouwmeester de strokeD 2 en 3.
De treer G. Kuyer, nu wonend op Grihmêstein, vee! een ander
Gêmakstralve'

percee]..

13. De Achttierrmaat of Achttiendammaet
Dammae t komt van dagnaat en betekent eên stuk gÉond dat één
man Ln één dag kon afmaaien. Komt in Drênte ong'eveer overeen
'O,56 na. fn onze omgeving zou
i:re t 0167 ba en in Twente rlêt
een damnaet of ,dammat 4OO roeden zijn. A1s tret u lets zegt,
een rnorgen waê 600 roedên. Dê rioeilijkheid blj"jft natuurlljk
dat ook roeden pêr streek verschilden.

14; De Krop
Betêkent o.a. knoest of kfrot. Zou erop kunnen duiden dat er
vêel knoesten in de bodem zaten of weJ.lictrt op tret voorkorren wan knotwi].gen.

aq

-415, De'Grief,'
Ran 6:á;

grof zand of steêfigruis betekenen. Modht het eerl
werbastèring' zl.Jn wan Grient, daarover. staat'in het Middelnederlands Handwoordenboekr zandgrond, strook grond net
bonen beplant , tuin, de buitendi jkse gf,onder! .-d-ie met rLJ ehout (wilgen e.d.) bêzét ziJn, langs de benedenriwíeren.

16. De Kloppert

Geen l-dee wan de herkomst.
Van de percelen 14, ,15 en 16 woten vre sJ.echts dat ze ergens
tuggen de Gf irnÍre Ste ins eweg ..en de Seldertse I{etering lagen.
Vergchl"ll.ende mensen hêbben voorwêrpen in huÍr grond of langs de

w.o. trltêraard weel sclrerwen, een munt, tiÍrnen
lepel, ijzeren putlepel aan langè steèl met als tuLt een uitgezaagd dri'ehoekj è, zalfpotJes en'z.
Dê heer TtriW. van de Hengel van N€iteLenburgr, Zuiderelnd J!, vond
een êtuk nátuu?stêen,in de vorm van een fraàíe gelijkziJdige
drÍehoek van + 15 cm en I 4 cm dík met in het mLdden een fraai
roÍrd gat. MogellJk bètreft het hier een nêtverzvarl-ngr Ïroewel het
la
daarvoor eigenliJk te mooi, te regelrnatÍg van vorm is. De heor
^
Van de Hengel wees ook op concentraties rr sertiêsafval í , ooit per'
schLp uit Á-mersfoort aangewoerd. Verder llee-rft.. h1-j t-e.,wetên rraar
Hanelenburg gelegen heeft, geziên een concentratie stenen ln de
grond. De Arwe gaat er zeker kijken. Betreft hêt echter stênen
1angs de dijk, dan ie de kans uitermate groo.t dat deze vàn elders
zijn aangewoerd alE dijkverzraring.
De heer C. Hi]-horst wan Nieuw Wolkenberg vertolde, dat in 1951
ln tret kader wan de ruilverkaweling dichtbij zl-Jn huis een + 1 m
dlkke laag grond is afgegrawen door de Ned. HeLde Mij. Daaruit
kwanen zotír 20 (maar het konden êr ook 30 of 40 zijn geweest)
putten van baksteen. Ronde 6emetseJ-de putten, waarvan de epecle
overigens gernakkelijk losliet. Helaas zaten do putten niet erg
d{epr. ,uqnt er ,{s nu. nl-ets meer van t€ vinden. ook vond hiJ in
ziJn grond ]Íqleens dikke knoeeten oud trout. ZoIn oude zwarte
knoest ligt biJ zlJn .iÍrrit.
De tteêr Bolruhul-zen in'de aangf'enzênde boenderlj vertelde dat er
veêl stenen in de bodem zitten nabij de ÍÍaai bij zijn hul.s (nr.
2f). MogeliJk betroft dit een stuk grond, grenzend aan dat waarvan dê heer C. Illlhorst sp?ak, in '1951 door d.e HeÍde MiJ afgeEem gevonden;

grêvêtl r
De boerd.erij Grlnmeetein, nu berroond door'de heer G. Krryer, heeft
eên keLder diê ouder lijkt dan het huis. Eén en ander ia rtiet
eenvoudl.g te ,datereÍr t €ez.íen l..et pleisterrerk, maar de kelder
.

bestaqt ul-t tvee naast elkaar llggênde tongerrelwen, die door een
smal ,gange.tje -- op zictr rd€er toÍrgêwelfje - werbonden ziJn.
Dat boerderij Bloêmbêrg (nr. 6) enke1e eeuwen oud is ïisten we
reêds uLt archl-e fs tukken. Het huis is duideliJk op een terpJe
gebouwd.
De treer A. Bourrneester

vist van rdljLen de heer P. Brouwer (oudste
broer.vqn de hui{lge bewoners wan Bloemberg), dat er restanten
wqn beborrring In de gnond zltten ter plekke van de oprit van de
nLeuwe Jactrttraven. 'Hi.j,wertetde .eweneens dat aan de noordzijdê
wan it K]-eine Gat, .waar de Loocil Jk begint, een gemêtselde stenen
boogbrug te zíel;- was. Een brug die zijns inzíens te mooi waÊ als
oprit voor een boerderiJ. Of dit met de toch wel geheimzinníge
viJ fhoek in I t Nl€i-ne cat te makerl kan l.ebben?
I

qí
-1'-Rest miJ nog u te vertel1e4 dat het initiatief
tot. dit onderzoek
wan de heer J. wan der Laair kwam. Het werd gekoppeld aan een
pl,an van de uerkgroep Oudheldkamer om een onderzoêk te doen naar
oude boerde?LJ- en weldnamen.
Mewrouw B. Reitsma en ondergetêkende bezoctrten dê aanwonenden om
l.un Eegevens op te tekenen. Dat, b€tttkende niet alleen enkêl,e
nuttige, maar ook bl-jzonder pretttee' dclitenden en middagen.
Mede ul.t naam van haar ên rrit naam:var! dè beide werk€roepen hee].
harteliJk dank aan al.len die aan. dít ondèfzoek hebben meegewerkt.
En moctrt u, bÍj Lezíng }'an dít voo!.lbpige resultaat, nog iets te
binnen schJ"eten, wij zu].].en het graag vernemen. DÍtzelfde geJ-dt
uiteraaf,d voor a].le lezers van dit bLad, die mogêlijk op- of
aarunerkingon hebben, tips of feiten weten. ïtriJ kunnen êrwan l"eren.
.

l

G;H. Grootendorst-Doornekanrp
o-o-o-o

fn de kranten heeft u tret allemaal kr:nnen Lezen. Met name in de
Baarnsctre Courant de kop rrJ. Krul.denier wj.nt poëzieprij svraàg
Kasteel Groeneveldtt. JaweJ-, Íonzêrt red?kteur biijkt êên poget te
zljn. De'Jury, onder voorzitters-chep .van Jan V*sser, had.bijzonder grote waardering voór de poétische bindin$ dl.e Jaap wist
te leggen tussen werleden en heden, t.r'. de lange rechte oprijlaan
als navelstreng met tret verleden. AIs rrzondagsdJ.chteirr staat erbiJ.
Ja, ik weet niet hoe dat biJ u overkont, meiar de wooiden rrzondagsdl-ctrterí en rr zondags schl-lderrr doen mij - nisscl..ieri onterieóht .'
a]-tijd aan amateurlsEe denken. En er wordt .natuuffíjk atféén maar
mee bedoeld dat lemand niet van zí Jn/traan^ dièht- of Echilderkunst
troeft te levên. Hoe dan ook, als je het presteert als zondagsdictrter de eerste prijs te krijgen, waar ook wakmensen trebben
ingezonden, moet je toctr wel van goeden tr.uize komen.
Jaap zelf, poËêt ja, maar gezêgend ook met êen grote dosls hr.rmor,
bLijft er onpoëtisctr nuchter ondêr. Hem werd naar zJ-Jn rroeuvrerr
gev?aagd, waarop hij beschelden antwoordde, dat dit nog niet zo
erg veêlomvattend J-s en preciês in het kleine metalen boekomslag.je past, dat trij als prijs kreeg. Een fraai klej.nood, verwaardi6d door Milou van Dam.
Dat Jaap een vlotte pen l..ad wisten u en wij overLgêns a]. lang en
we tropen daarvan nog 1ang te kunnen genieten.
Ja, a1s bestuur zeg je het hoogul.t tl-jdens jaarvergaderlngen,
maar het mag beBt eens zwart op wJ-t staan, dat wê de redaktieleden uitermate dankbaar zijn voor wat ze ten gêrievê van ons
al]-en presteren. Dat geldt voor Jaap Kruidenier, maar uíteraard
ook voor de heusê vakv-rouw dle we in mev-rouw E. I{Ltsenburg frebben.
Dat zij belden nu versterklng zullen kr5-jgen van êen vakman,
de l..eer H. Bronkhorst, is cipnleuw een reden tot êpplaus.
Om tenslotte rreer op Jaap terug te komeÍt, mijn rrprofiol'atrr ! moge
erg prozatsch kllnken ten opzichte wan zijn (trLerna volgende)
poëtische ontboezemingen, maar het is welgemeend ên van Banser
trarte !
G.H.

Gro
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t endors t-Doo rnekamp

mede namens

aLle bêstuursleden.
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Het bekroonde gedictrt:
GROENEVELD.

Posel-don liggend op de ballustradê

bewaakt de ronde binnenplaats.
Geroede ?amêÍt, die geflJ.terd 1lcht doorlaten.
Een witte zÉaanr bezeíIt het groene Ifater

Bespiege].ing van vroêger en voor later.

Daar klinkt geratel van de kale lri'el-en
Een koete beklirot de stenen brugi
Het paard s].aat vonken van de trl.e].en
Cerrorpên leiêsels ower de bezwete rug.
De llerên zijn wêer aangêkomên
De Ha3gêlaars varl Groeneveld
Het personeel staat onderdan:! g . i: .-,., .
voor de kerrkenlngang opgestel-d.

Een tuiÍrman zet uitheemse plantèn
.in het voosjaarsll-cht op het bordes.
Het bos staat opên voor de lente
Een nieuw geluid, een nieuw Sezicht.

.

Daar komen ze weêr aangêreden
net a].s toen
En oude paden rf,orden Ifeêr betreden.
Als nawelstren8 rret tret verleden

.De Amsterdammers

De lange recfrte oprij].aan.

O-o-O-O
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TALVTSVAART

De walvisvaart heeft altijd tot de veí:lre'eldlng gesproken.
I t Zou één spannend avontuur gewee,st zli,Jn 'voor hen die zich aan
boord van een walvisvaàI'det. lt-evonden.
IÍie z:LJrl met de' Jacht op r'aÍLvissen bêgonÍrêrt? Dat waren de Basken,
die zich á1 wanÉlf de'|2ê eêrrrr.bê,zig hielden met de walvisJacht.
Daêónà r.at9ên het de Eígelsen, díe in de l7e eeuw dê Jacht openden
op dê'á:e 'grote zoogdÍeréïr, omdát het spek vah een gedode walvis

vêel traàÍl leverde, dat voor de verl-ichtlrig dlende.
Na de Engelsen begonne,n ook de Nederlandorsrin het begJ.n van de
17ê eeirÈ aan de rralvisvangêt, aangelokt door de verhalen over
ge'tíbl,dLge wangstenr .-Í'í- 1612 vertrokken llol1andse scl.epen naar l.et
koride noorden ter wa'lvísvangst. In 1613 gevol8d door een nleuue
Hollànilse 'r'loo t van 5 walvisvaarders, d..e ectiter in gevêctrt kríam
met Engel-àe 'schepen dfe geen concur?êntl-e wensten wan d,Le
rrDutchmenrt en b'lJ dit zieege'*echt l-n diê koudê rratefen. namên de
Engelsen 2 Hollêndsè sctléËerl'ad t l3.OOOr--.fut beslagr Als antÍroord richtten de Hollandê?s de Noordse Cómpagïrie op om zo
stêrker te staan tègenover de En6elsen. Deze NoordÉê Oompagnie
k?eeg het monopoll-e (,wari Oe Stêten-ceneraal ) op,de ualwisvangst
woor de kustên van Nova ZemËIa , tot Straat DaviÉi i,! =Vddr de kusten
stond er dutdeliJk l-n hêt octrooi en de walvlsvangst iá open 'zee
hoordè daá.r 'nÍet onder.
|.
De Nederlanders Joegén vooral op deze zoogd{eren 1n hot kustgebled rond Spitsbergen. Géén wonder dat zê daar op hêt eiland
met de naam Amsterdam l..rin. lróo f,dve stiging .Smeerenburg vestigden.
De ïalvissen uaarop ze jactrt maakten, ztroEmen onder de kuEt of
zêlfs in d.ê 'baaien wan' SpÍ-tsbergen. Ze weldên daar Bevangen;
daaLía naàr de kust gesleept en op de kust in s trrkken gesneden.
Ult het spek wan de dieren werd in de traarrkokerijen wan Smeerenburg traan gewonnen. Men sprak van traan of smeer, vandaar de
naam Srdeereíburg.
Deze'ïoÍ!n tan !,ralvisvaart rras niet erg gevàarljijk en vrLJ eenvotldig. r'Men ,rdachtte de r'àlvlssen biJ de kugt op en nad.cÈ .nen ze
gedood had, trok men.de gédode dieren op de kust en kón,.hèt
flènzen (=-'net spek.iri repen snLjden) begiirnen, vlakbLJ. de traankcjkerl.j. Het aantal bemarulingsleden op een ectrip wan dê Noordse
Compagnie bedroeg meestal 80 en.4O van hen rrêrkten als Jagerrs,
êen krrnst die ze afgekeken tradden vair de Basken. De andere hê].ft
werkte bij het flenzen of in de traankokeriJ.
Na Jarenlang vlsÊ€n áan de kust en ín de baaíen waren de walwl-ssen rónd Spitsbergen ul-tgeroeid en moest men verdêr de zee op
voor €ien'a'êdèll.Jke vangst. Dlt had. tot gevolg dat dê traankokeiiJen op SpJ-tsbergen hun economische be].angrijkheid verlorên.
Dê afstand tussen de p]-ek og zee, uaar de dieren, gevangelr waren,
ên dê traankokeriJen op Smeerenburg werd te groot en daarom werd
tret lonender het spek l-n dê:schepen te bèwaren en biJ terugkeer
ln Holland te koken in bijv.rtÉaarlkokeriJên te Oostzaan. Van het
morropolië trok men zictr nietá,méèf iáan,. zodatl,de wal.visvaart vriJ
wê:td vbor iedereen na 1642.,,Mèteert nam .het aantal :walvi.gvaardêrs
stêrk'toei Maa|de achepén'moestèn nu aaá.andere eisen voldoen.
Ze moesten nu de wÍ.ssen ?ièhtervol-gen trrssen,het poóJ.iJs ed het
risl.ko wan ' lekstotên 'uèrd' dus gróot.' Om dLt gevaar te werrk]'einen
webd de bbeg v€in. het bchi.p',, irëO?díen, varÍr êen tweede eikênhóuten
huid. Dit betàk€nde *el lre r,dat. het bouwed vart zo In sctrlp duurder
'werd, maar daar stond' IJèeÍ', têg€inóVen. dai' men ina 1642 aan lf O tot
l+J bemanningsleden voldoende ,trad. ,Deàe,40 tot.4j zeeliedên v1ngên
dê walvissên, flênstén.liet spek err sloegen het spek, op i.n tonÍren,
. diê l.n het ruirn ópgeslagên verden om,if.ater thud-s uitg€kookt te
wcirden tot traan.
.
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Maar het kon gebeuren dat het spek maanden 1n vaten gezeten had
alvorens het thuis verder verrerkt kon rdorden, zodat h€t spek
soms reeds tot ontbindíng was overgegaan, hetgeen de kwaliteit

van de traan nadelig belnvloeddg.
Voor .de wal.visvangst gebruikte men vootra-l- f1uitscheÍien. Deze
sctrèpen hadden meestal een kraanbalk, die dw4rs over het achtersehíp aan beide ziJden uitÉtak. Àan deze kraanbalk werden de
. sloepêÍt opgehangen dle woor de Jacht op de.walvígsen nodlg waren.
Men gebruikte meestal 4 tot 7 sloepen. op dê pl-aatsen, waar de
l{raanbalk uitBtak boven }ret vater r.aren op de huid van het schLp
houten latten aangebractrt om zo de huíd van het schip te be:sohermen a',].s de a1oepen gêstreken ïefden.
Dlk Jaar opnieuw werden de bemanningsleden ,aangemonsterd en
kregen dar. een contract .t€r tekening. voorgelêgd dat nagekomen
. moest uorden. ALe ze dit oontract getekend hadden hield dit voor
. .lren in, dat ze zl-ch ondêrwierpen aan het gezag van de oom&andeur
van hêt sctrip, d.at- ,ze lret morgen- en avondgebed zouden bljwonen,
dat ze dronkenschap vermeden, alanede het gebruilc van wtiur,
, lonten en kaaraen. BLj de aannonstering werd teven6 de hoogte
wan de gàge vastgesteld. . Een cornooandeur ving a]-s gage t lOOr-- à
Í 15Ot-- voo? de rêls, venneerdêrd met Í 25r -- voor het uitru6ten van het schip. Een
ontving Í 5Or-- tot t 60r-. en een ïrarpoenler Í 5Ot-- stuurmpn
tot í 55r-De offJ.cleren kregen meestal een extra bedrag voor iedêre gevangen wl-s en een kleine vergoedÍng voor elk vat traan dat men
proáuceerdel om zà hun iJver tot vangen te prikkelen. Het anéere
'scheepsvolk ontving een maandlooni dat liep.van Í 4Or-- voor een
t Lrnmerman tot t 10r-- voor een kajuitwachter. Niet bepaald een
:

.

vetpot.

IÍ1e woeren nu op deze sctrepen? Het grootste deel van de sèhepe. f-ingen kvan van dê Oostfriese lÍaddeneilanden en verder wan de
Nederlandse eÍlanden en uit de Noordhollandse kuststreêk.
In de bloeiperlode van de walwJ.svangst verscl.aftê dezê visseríJ
aan SOOO tot 1OOOO mênsen werk. Jaarl-iJks had de walvisvloót zotrr
.6000 opvarendea nodig. De schepen die naar Straat Dawis woeren
vertrokkên soma a]. eind f,ebruarí., : terwljl de scl..epen naar SpÍtabergen 1n april. ïrun thuisltêv€n ve!]-ieten.
Vaak gebeurde het dat een schip tussen het iJs bekàeld werd.
Ook was het lJs waaraan de schepen vastgelegd werden, onbêtrourdbaar. Hêt ijs kon plotseling gaan lrwerkenrr en de. in hêt 1j9.
: bekne1de schepen rÍerden dan meegeslêurd naar tret Noorderi, verdêr
de Poolzee op, wat Boms tot paniek onder de bemanning leLddet
want hêt, gevaaT van bewriez.ing in de poolnachten bestond wel
degeliJk. SomB. r'ras de afloop van een l-n rt lJs bekneld geraakt
sohip ranpzall.g en vond tDen de bemaÍrning later. Trertrongerd en
bevroren. aan. Soms moest ook he.t beknelde schip opgegewen wordên.
.

Iedere commandeur had daarom de plJ-cht schlpbrerrkelingen, in de
Pool.zee aangetroffen, aan boord te nemerr.
En dan de gewaren tijdens de. jacht.
,,Zod:'"a men een wa1vis zag; klonk de kreet rrVal, valn. Dan moesÈ
ledere schêpêling onmiddêILijk plaats nerren ln [ziJnn sloep.
' In l-edêre s1oep zaten wier roeiers_ achter elkaar en had i'erder
. aan boord de harpoenl.er voorin en een s tuuroan aan tret roer.
De harpoenier roeide mee tot men v1ak bij de vis wês.
Ilas men 1n de,buurt van de pl-ek gekomen waar de walvl-s het laatst
gezien vas, dan ging men op rrbrandwaghtr l1ggen. Zodra nrr de
walvis weer bowen kwam om adem te halen (het zijn ímmêrs zoogidieren), 'dan roeide men zo dicht mogelljk naar do te vanger-r vls.
De sloep probeerde hierbiJ een zo gunstie mo€el-iJke posltie ten
opzictlte wan het dier l-n te nemen en hierwan kondên de ].everls
van de sloepbêBanning aftrangen. Zodre nl . een rralvis €etroffên
vêrd, sloeg dêze met zijn staart j-n het Íond. en één klap van de
staart was woldoende om een sloep in stukken te slaan.
'
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op deze oude foto uit de collectie van de Er. C. v/d steea,
dLe we belaas in ons vori.ge nurnmêr niet neer koad.en plaatsent
zien we links laet 6 rn. lan€ie bordr dat r,te van de Intenclant
varx Pa1êi6 Soestdijk ontvingen. (zÍe Bae:rle jre. I nr. 1)
Eet hing: ooit boven het wandelpad aa^n de Amsterdanse straatltêg
en droeg als tekst:
I'DEZE 'tr,AAN
GANGERS.

Ís

VERS0DE]$ VOOR

ALIES grTcEzoNnF:Rn v008. voEt

-

'!

Het verhaa] gaat, dat Kqnin€iiÍ! Uilhel-nina dit bord liet plaatsen,
oadat zij door een fietser was aamgereden.
Eet kostte enkele leden heeL wat noeite dit lange bord.
door de inga.ng v€ul onze oudheidkaner te krijgen. llet behul-p
van de nodi.ge gereedschappen l-ukte het uiteindelijk.

- * -íl
De harpoehiê'r 'wàs.; dq yoornaamótê man in de sLoe.p .en moest zijn
wak goedlÍerbtaant wànt., yan:.hêm, híng veel af. Vóór in. dê slgen,

gepJ.aatst; $óoide hij ziJrr harpoên l.n de rcalvis:. Zodra de vis
géíaàkt wêsi dook, het dl-er. orlder rdater en triok dasrbiJ de.,b.afpoen en de daêraan beweóti.gtle ].ijn net zich mee.i Voor de'lrarpgenier vas l.et nu zàak Omi'de.'liJnen, zeven stuks, m€t êen lengte
wan ISOO m, nl'et te laten verwarren.
Ook moêst dê harlroenier.:ervoor zor.€ert dat de liJn rrriJ kon uit1open. A1s de li,jn:blj,'h€t,uitlopeÍx door' de 6én of andere oorzaak
v€3tlÍep, ilan betekende tlat meestal', vanwe ge de grot,e snplheid
Ítaaímeè dê $atrvi wegznom, dat de sloep kapsslsde. A.ls de Liin
gehêei rtitgerrierd was, werd ,de Éloep soms met,4oge snelhel-d over
de zeq'áétrokkemi, dwars over'de. ijssctrotsren slomg hêen en dat
betekende óok bijiaa altijd het kapseizen:wan de Eloep.. Nog gevaàrliJkêÍ.' rderd het éls de'walvl.s in dqodsnqod.,onder een ijsveld
of grote scl.otsen dook'. Dan.moest d.e har'poeniêr de ltjn direkí
dooíkappen, anders werd de a.loepj dee onder het J.Js getrokLen.
Z^t de harpoen goed vast in de rral-vis, dan probeelden andere
sl.oepen ook dl-ctrter bl-j het aangeactrotên dier te komen en als de
"

wa].wis dan boveÍrkwam om opnieurr aden te halen, dan ïierpen de
zeeluL vanuit de andere sloepen nieurde fra?poenen Ln het lictraam
van het dier. Was de walwis moogestreden, dan ging men het dier
vanuit de sloepen te liJf mêt werplansen, waaÍna tenslotte het
dier van dichtbij met lansen werd afgenaakt.
De gedode nalvis draaide .'zl,qh, dan op ,de, lru€i .en. de staart van dê
vis verd af,gesneden. poor de dtdartwortgÏ -rriààktë -'nen verwolgens
een gat en daarin vrêrd een liJn vastgemaakt, wêarna de sloep tret
gedode dier naar het schip aleepte. Dit s].epen gebeurde met de
staart naar voren, omdat anders de .grote bek Vól. wêter zou'lopên
e4.:omdat.qe!t zo vêel minder weé{sÏánd J.n het rrateb ondeisrond biJ
het slepen. Als de nsleeprr bl-J hèt'schip aankwaó, l'erd de walvl-s
met tourren wastgesjord aan de greie mast en dê fokkeEast.
Dan begonnen de flensers hun ríerk. Met sctroenen; dte van scliêrpê
prrnterr. voo-rz+cn
liepen zê over de huid van' dê Íis en
'gróte rraren,spek
snedeh er
repen
uit. Deze stukken spekr vaí wel 3OO kg
soms, rde?den met takels aan boord gehesen en daêr Ín'klelnerè
stut<ken, dl.e men nvirrkenr noemdê, gesneden. Diè trvíhkèÍrtr werden
weer in kleLnere stukken verdeeld, trhactresrr 8ênoemd;' en deze
hachês werden daarna ontdaan van zwoerd en anêére ohgerechtigheden. Daarna werd tret scbone spek in vaten opgêborBen.'
ook dê walvisbaarden nam men meê naai' huis. Dêzë'baardenr die in
de bek wan de wal-vis groeJ.en, werden verirerkt tót parapluies,
parasolsr. wandelFtokl<en, corsetten, mesl..efteq en' sieraden. ook
nan men .sops botten mee, rtaarin níen ggote gaten boofde om de
.rrkÍ.rookr?: qg rknokkêlo!.ierr uit dêze tcftten'te faten lopen. Deze
Itknokkelo].ie?t werd als genëeemlddel gêbrulkt r
'
Hêt spek glng naar de traankokêrlj en ]tiei werd het spek in een
ketel met een doorsnee wan J m gedaan. Eerst had mên de kêtel
met een laag uater gewuJ"d en, daanna kwam tret spek erln om te
voorkomên dat het spek bJ-J het koken zou aanbranden. TLJdens hêt
koken werd om dezelfde reden het spek constant fondgedraal-d.
AJ.s het spek genoeg gekooki hadr J-iêt men de traan uJ.t de ketel
wia een goot rÍe€:lopen naar een êndere bak, die voot 2/3 deel met
koud water gewuld rras, en vervolgens naar een andere bakr ook
voor 2/3 deel- germ]-d met water. Zo moest de traan êÍkoelên.
Tijdêns dJ.t afkoelen zakte tret trdrabtr uit de traan en triel-d men
zuivere traan over. ïn zorn traankokeriJ rterd gewerkt met eên
meêsterknecht, tvêe kokers, een knecht bii de gootr twee kuipers
en trdêe stokêts. HuÍt loon bedroeg per dag í 1r-- tot f, 1r8O.
De omwonenden van zorn traankoke?ii tradden veel te verduren
vanwegê de starrk en de rook en het roet clie in het water terecl..tkwam en zè het water sterk vervuiLde. ook toen trad men dus al
mi]- iêuz orgen.

-
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TiaankokerLJ€n - vond men o.a. in,ZaandaE, Oostzaan en Jiap.
De walvLsvangst had wisse1wallige ,opbrengsten, wette naast
magere Jaràn. Dit kwam ondàt Bên afftaÍrkel-iJk was van 6en.aatttal

faktorèn die dèn nÍet in de hand, had, ?oals s]-echt wêer (.Btorm
ed'kou), veel. Íjs, r,raardoor tuên niet uit de voeten kon, .en ,de
af!Íezigheid van wEiLvissen.. Het dèêlnerDen aan de wal.vlsvaart wa,s
dus een riskante zaak. Had men geluk, dan.werd er goed wêrdiend,
-tát hêt tegen, dan Leed men flirÍco vér1iezen. De verlíezên waren
oïêir het geheel !ènomen groter dan de winsten. $en hJ.eJ,d met de
rrà1+isVaart vol omdat deze belangríJ}< vas .voor de sclreepsbouwr.
houtzagerJ. j en, kuipe?i j en, ze ildoekrrreveri j en, be gchuLlbakkeri J ên.
De ver1LeËën nl. . dlè men biJ de rdalvlsrraalt 1eed, .\rerden terugvefdlend dboln de ].êveranties aan de rralvisvaartrederiJen.
Na 1765 ktam er een elnde aan de Nederlandse walwiswaart.
':Ín d9. trbaÍtsê tijd wan 1795 tot 1815 krarn de genadeklap toen de
Dngelgett Vàn de 31 ul-tg€varen walvLsvaarders er' Z9.'buitgemaakt
haddèn. En triermee rÍas'het einde g:ekoroen voor de. Nederlandse
.

.

walvisvaaiÈ.

H. Kabel.
: :

NIEII!íE AANTÍINSTEN VÀN DE

O-O-O-O
OT'DHEIDKÀI{ER

loomzaag, 19e eeurt
leeeplankje, gekocht
:.Tekening RLen de Ro]-I-er, gekóctrt
Eên êantal boeken, waaronder enigê qver de. Kbninklijke familie,
gekocht

: :
. JubileurnschoteltJe 1813 - 1913
'
: ir
Jublteruntegel Santvoorae i968 - 1978
Notulenboek van het Gerecht Baatí 175J - 1758, verwerkt in
ordners en 1n modernê 1êttêf,s
Koperen tafelbel
Lepeltje AmaLía Kl<iuterschool 1859 - 1959
Knrltang, te verwarmen óp gasvlam
Notulenboek WN 1925
Notulênboek .Onderling lfaarbor€fonds 193O
ITedenlJ.J st Onderling Waarborgfonds
Zq korren er. steeds meer voorwef,peí in'de Oudheidkamer met het
gewolg dat de kast het niet meer bergen kan. Na de vakantle
ectrter kriJgen we vatl de heer De Ruig een Criêdelig wandmeubel
met; €norÍr veel bergruimte .
,
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LEO GROOTENDORST EN

ZIJN

-í3

NOTULENBOEKEN

Ons lid Leo Greooten4orrct treeft ,vree.r e.en .enoÍlme prestatiq
geJ.everd in het. beJang wan :otlze.r.His,torl:,Eche Kring.
Opnieuff ue.rden door! tlem enke]-e ío.tq.lenboekel van het Gerecht
Baarn beverkt, zodat we ntl kunnên .besqhikken over de delen 1
en 2 van .17OO .- 17.51 en het deel 4 .vaí 1753 - 1758,
.I)eze toèval].ig door hem ontdekte naÈuleílboekên uit tret Gemeente-

rarcl.l-ef verschaffen ons rreer treel wat i4formatie over het vel en
.wêê van onze vroegere plaatsgenotorr. r . .
Het.omrÍerken van het oorspro4keJ.iJke., trandgê schreven middelnedêrlandee sc.hrift tot een goe.d leesbaarr. getypt NederLands
rnoet êen gigantl-sch werk zijn geweest. Hl-e?voor onze hartelijke
,

dank t
Ook de Gemeentê Baárqr heeft, grote waardering g€toond voor tret
doori trem .werrl-chte .rlenk; . Lêo werd inl . onlangs 'uitgenodigd op

het Gemeentehuie..door onzë burgêmeêstêr, de.Ïreer Miedemar die
er bliJk van gaf grote delen van dezê notulenbgêken met interesse
te hebben gelezen.
Wij wensen Lèo veêI succes toe bij zijn evêírtuelê toekomsti6e
werkzaamheden, traaryan ook wiJ als redaktie de vruchtên kunnen

. plukken.

o-o-oro
TITIEE IBAA'R'NSETT SPRAEKïIOORDEN:

. Door. één 'wan,onze Arwe-leden werden tijdens ,een, bezoek aan,tret
Zuidereind bij de familie Brouwer twee leuke uitdrukkingen genoteerd. Of zê typisctr Baarna zijn is ons niet bekend. Toch lLjkt
}..et ons zinvol ze hierbij weer te geven.
1. In kromme voren groeit Lret meeste koren.
2. Mooi verveelt en J.eJ-ijk went.
o-o-o-o
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rondleiding in de kagtelen
Ammersoyen te Ammerzoden en Loewestein. voof de
tonvermoeÍbaf,enn desgevenst nog te comblneren met
een beioek aan het oude westingstadJe Uoudrictrem.
Àrnmersoyen geldt als één vaí dè best be$êard gebfeven Middeleeuwse kastelen in one 1and. Loêvestein spreekt voor zictr, vooral door de tÍJd dat
het als staatsgevangenis dienst deêd.
In verband met de grootte wan de groêp. (max. 20
personen pef rondlêlder) is opgave vooraf rbiJ de
secretarl-s gewenst.
Okt ober
Mede ter ere vatt ons , tierliar:i8r jbêstaan zal ,tusden
18 en 28 oktober de tentdonstellirirg otroningin Dmma
I . ,en,Baarn 1n traêr. tlJdtt.worden geórganigeerd in :het
' kcietslruls van ka6teel Groeneweld.
Nadere biJzondertreden volgen te ziJner tiJd.
Voofts l1€ft het ín de ,bedoeling Ln de maand november een, diê'
avond tê organiseren, terviJl irr decembêr het tradltionele verg"uldavondJ e op het programma staat.
Daarenboven hopên wii - zo mogêliJk op 18 december, trden dag
waarop wÍJ J,n 19?4 biJeenkvamen rnet het doel een hlstorischê
kring op te rictrten - een ontmoetlngsavond met een feestêliik
tl.ntje voor de el"gen ].edên te organiseren.
Uw ideeën, zowè1 wat de tentoonsteJ.ling betreft als de ledenavond ter gelegenheid van ons tl.eniarig bêstaanr zl-Jn van trartê
wél'lcom. 'Bi3 zondertreden vo].gen uiteraard in ons volgêndê tluDmêr.

zaterdag
8 september
9.3O irur
.: :
';
: :

Excursi.e met

de sku'ÍtdJ,ge
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aan de excursl-e op 8 eeptenber naar de kastelen

;;;";;";";";;";

deeLnemen
Anmersoyên ên Loêvestein.

x\ ttij /ztJ l.s in het bezit van een auto en Ïreeft nog --- plaatsen
ovêr.
re) HiJr/zfJ wenst bij iêmand anders ingedeeld te worden.
De bl-jdrage Ln de benzinekosten Ls bepaald oP í 9;" per persoon'
De deelnenere ontwangen t.z,t. nadere gegevens ttruls.
Gaarne Lnl.everen wó6r 1 september 1981+ bii de treer B. Braat t

Gerrit wan der VeênLaan 2.
x) Doorhalen s.v.p. wat nJ-et van toepassing is.

