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VAN DE REDAKT]E

0p ons troranj enumnê nrr ls enlhouslast gereageerd. Nie! in
de laatste plaats door de Baarnsche Courant, die hel arti-
kel van Hans Bronkhorst ongevraagd in haar blad plaatste.
In dit nuÍnÍner Thomas Cleij aan het woord over spectacu-
Iaire vondsten aan de ooslelijke Eem-oever.
E11y Witsenburg lardeert de geschiedenis van de Baarnse
walervoorzienlng mel de bezigheden van een volmaakte en
zuinige keukenmeid Aaltje, die nog geen strornend water lot
haar beschikking had.
Lodesrljk van Deyssel bewoonde achtereenvolgens twee huÍzen
in Baarn. Hans Bronkhorsb beschrljft Van Deyssels levens-
perlode in het eerste huls rrvillelta'r. In het december-
nunnner volgt de levensperiode in zijn tweede huis.

Enkele leden reageerden enthousiast op onze oproep kopii
Ín te sluren. Daarvoor onze dank. Wii hadden duldeliiker
noeten stellen da! alleen die stukken voor plaatsing in
aanmerking komen d1e betrekking hebben op de geschledenis
van Baarn en direkte omgevin8. In dit nuÍnner vindL u uit
deze reakties een boekbespreking van mevrouw J.A.H. Beeke
uit Veenendaal .



HET KERSPEL TER EEM

Inleiding
In de zomer van 1986 zou in verband met de normalisatie van
de Eem een bochL i.rorden afgesneden. Het ging om de bocht/rfb. 1). Dlt afsnijden gebeurde deelsurJ wc vvr rc u-a avL rc^ \ d

met behulp van baggerschepen, deels met dieplepelkranen. De
door de dieplepelkranen op hopen gezeLte grond leende zich,
anders dan de bagger die meLeen werd afgevoerd, voor archeo-
logisch onderzoek. Dit leek niet onwaarschij nl ij k gezien de
Iigging van de afsnljding nablj het voormalig kasteelterreln
van Huis Ter Eem. Hier werden al eerder vondsten gedaan.
Ook nu werden vondsten gedaan. Zij \rezen duidelijk op de
aanwezigheid van een nederzetting. Aan de hand van deze
vondsten bleek het nogelijk Le zijn een stuk geschiedenis te
neconstrueren.

Afb. 1.

Si LuatietekenÍng van
,.1ê rferli i.liho

i 3 ligging van Huis
Ter Eem

2 en 3; ligging van
de twee vondst-
concentraties.



Historie
omstreeks 1100 is men begonnen hel land langs de Eem le ont,-
ginnen. Becente vondsten van Pingsdorf-êardewenk ten noorden
van Amersfoort bevestigen deze theorie (1).
De ontginnlng startte in Amersfoorl en ging langs de Eem
naar hel noorden. Toen men vrij ver van Amersfoort verwij-
derd was kregen de pioniers behoefte aan een eigen neder-
zeLELnB, Men koos een punt op de oostelijke Eem-oever.
Rond dlL punt ontstond in de late 'l 2e eeuw een nederzetting.
Dit punt was om twee redenen gunslig. In de eerste ptaaLs
was de Eem hier gemakkelijk over te sleken. De tvreede reden
hterd bij de graafwerkzaamheden al snel duldelijk. Ter hoogte
van de p]êk vraan de nederzetling moeb hebben gelegen komen
op sommige punlen zandruggen aan het oppervlak. Deze dek-
zandnuggen waren hoger dan de rest van de omgeving en boden
dus een goede Ínogelijkheid om droog te wonen. Een historisch
ber^rijs voor deze zand":uggen is de naam Themenesse, welke
voor het eenst genoemd urordl in een akte viL 1269. De pio-
nlers woonden op een nes = landtong blj de Eem.
De bisschop zag het belang van deze nederzetting en tevens
oversteekplaats van de Eem en hij lieL een kasleel bouwen,
het Huis Ter Eem, hrelke voor het eerst genoemd Ííordt in
1252. De eersle melding van een nederzetting dateert uit,
1254, maar de nederzelting zal toch wel ouder zijn dan het
kasleel. In die eerste vermelding staat,: JURISDICTIONE ET
DECIMA IN oRIENTALI PARTE ECCLESIE DE EMA (2) . Blijkbaar
heeft de nederzetting aI een kerk. Het zwaartepunt lag rond
het kasfeeL op de oostelijke Eem-oeven.
A1s er in het jaar 1300 hulp r^rordt beloofd aan Amersfoort
wordt er ln de akte niet mêer gespnoken van kerspel Ter Eem,
maan van Eembnuckge. Blijkbaar is er inrniddels een bnug over
de Eem. De nederzetting kreeg in de loop van de 14e eeuw
stadsrechten. Eembruckge bloeide. Deze bloei wend wreed ver-
sfoord toen de Geldersen ín 1527 hel dorp met kerk ver-
r^roeslten. Het kasLeel bleef behouden. Hienmee eindigt de
dorpsfunktie van de oostelijke Eem-oever. Wat nog restte
van de nedenzêLling verhuisde naar de westoever. Hier is de
nederzelting nooil meer tot echte bloei gekomen.



VondsLen

Helaas iras er doon de wljze van graven door de aannener niet
veel anders te doen dan emmersvol scherven te rapen. Er ble-
ken twee vonds tconcen traties te zijnt één dlcht bij Huls Ter
Eem en één veel noordelijker, Bij de plek dicht bij Huis Ter
Eern (afb. 1, nr.2) k!íamen behalve scherven ook palen en
andere funderingsres ten naar boven, Ult bronnen was als eer-
ste vermelding het jaar 1254 bekend. Het is daarom verrassend
daf er bij de graafi^rerkzaarnheden (nr. 2) scherven uit de 12e
eeuw naar boven zijn gekomen (3) (afb, 2).
De aanwezigheid van deze scherven en een over het geheel ge-
nomen redelijke hoeveelheid scherven uit de produktieplaalsen
Pingsdorf en Andenne duiden erop dat de nederzetting rulm 50
jaar voor de eenste vermelding, dus aan het einde ván de 12e O
eeu',í, is ontstaan, Deze datering l1jkt heel waarschijnlijk,
gez-ien het fleit dat in 1170 de Allerhe i l igenvloed pfaatsvond.
Deze vloed sloeg zo veel veen weg uil het Almere-gebied, dat
en rond de zo gevormde aanzel tot de zuiderzee een veel belere
afwatering van de veengebieden kon plaatsvinden (4). Door deze
afwatering bleek het mogelijk de veengebieden in de Eem-mond
te ontginnen én te bewonen. De geheel onverwachte Lweede con-
centratie van vondsten (afb. i, nr. 3) bleek mede gezien de
vondsL van spinsteentjes afval van een woonplaats te zijn (5)
(afb. 3a). Het afval is iets later dan dat van de eerste plek
en dateert uiL heb nidden van de 13e eeuw. Een kaant uíL 1624
leerde ons waarom de 13e eeuwse mens juist die plek had ge-
kozen om te wonen. 0p deze kaart slaat namelijk een watenloop
\'êFqêtd diê n}.ê^iÊs hi i .lê r'inílnlaats .lê Eêm inSLfOOmde.
De 13e eeuwse mens zal deze waterloop ÍJaarschiinlijk zowel
als ligplaats voor zijn schepen, als ook als vuilstont hebben
gebruikL. OpraerkelÍjke vondsten van deze plek wanen twee loden
gewichten meL een onbekend gebruiksdoel (afb. 3b)
De gnote hoeveelheld scherven die bii deze plek ook naar boven f'
kwam leende zich en goed voor om pnocentueel bewerkl te worden
(afb. 4). Hierbij vatt op dat het percentage import aardehlerk
(Andenne en Pro to-s teengoed ) vrii kfein is' Legen een grote
hoeveelheid kogelpoL. Deze kogelpotten werden lokaal vervaar-
digd en vallen in de l3e eeuw op door de, als versiening' aan-
gebrachte vingerstrepen (afb, 5). Gezien het kleine percentage



Afb. 2.

Tekening van diverse laat 12e eeuwse scherven'
schaal 1 :2.
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import-aardewerk en de grole hoeveelheid kogelpotaardêkrerk was
het kerspel ln hel midden van de 13e eeuw een vrij agrarische
gemeenschap en nog nieN de latere doorvoerhaven naar Amersfoort.
De afsnijding heeft dus scherven opgeleverd ult de late 12e, de
13e en hier en daar ook uit de 14e eeuw. Recentere scherven
ki^ramen nieL naar boven. Toch is bekend dat de nederzetting op
de ooslelljke Eem-oever tot ln de 16e eeurd heeft bestaan. Waar-
schijnlijk zullen de laNere kerspelbewoners nreí zo dicht bij
de Eem hebben gewoond, maan achLer een op een zekere afsland
van de Een gelegen dijk.

Afb .
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f:

a, Tekenlng van vier
b. Tekening van twee

spinsteentjes, schaal 1 :2
loden gewichlen, schaal l:2



Afb.4.

Cirkeldiagram van de gevonden scherven.

Slot
Uit de vondsten is gebleken daL de ontginning van de oosLe-
lijke Eem-oever ter hoogte van Baarn omstneeks het einde
van de 12e eeur4r moet hebben plaatsgevonden. Het beeld aan
de hand van de vondsten wordt vrij abrupt aan het begin van
de 14e eeuw afgebroken. Het lljkt dus traarschiinliik dat de
Een omstreeks die lijd bedljkt 1s.
Aan de oppenvlakte is heden niets meer Le zlen van de laat-
mlddeleeuwse nederzetting. Uit de vondsten bii graafwerk-
zaamheden b11jkt dat de grond wel voL zíL meL stukies die
kunnen bijdnagen tot het verder oplossen van de puzzel rond
deze nede"zeLtlng. Ik zou mijn verhaal willen besluifen met
de hoop uit te spreken dat bij de komende ruilverkavellng
van het Eemtand nekening gehouden wordt rnet de archeologische
r,Jaarde van dit gebied. En ik hoop dat de archeologische
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resten niet verloren zullen gaan door nieuw !e graven slolen
en nieuw te bouhren boerderijen.

Thomas Cleij.

Afb. 5.

n

Tekening van een randfragmenl van een inheense kogelpot,
schaal '1 :2.



3)

Nolen

1) In het voorjaar en de zomer van 1986 vond er door de
AwN-afdeling Vallei en Eemland een opgraving plaals bÍj
Weerhorst ten noorden van Amersfoort. Bij d1t onderzoek
rlrerd een mogelÍjk 11e/12e eeuwse nederzetting gelokali-
seerd.

Vertaling: Het recht en de t.jend in hel oostelijke ge-
deelLe van het kerspel Ter Eem.

Datering door de provinciaal archeoloog van Utrecht,
W. J. van Tent.

De veenontginning langs de Eem lijkt qua dalenlng en
qi I rrAl.iê ?.('êr1 ('\. diÊ ven Kê\rênên 7iê \fêndên H Schaf te-

chihetóêhl-iÁe u^FA^ 11 r'.h.Ê dê 
^.êhi<È^Fiê

bruikelijk voorwerp in de huishouding. Men gebruikte
voor het in elkaar draaien van vezels tot een draad een
handsplndel. De spindel bestaat uit een stokje met een
Iênp.+ê lran ónoêvêêr 20 cn on êên <ninefêêniiÊ l)OOf heL
steentje loopt een opening waarin het spinhoutje wordt
vastgeschoven. Voor het vormen van een draad wordl hel
spinhoutje, waar aan de bovenzijde een pluk wo1 of vlas
bevestigd ziL, LoL rolatie gebnachl; het spinsteentje
dient daarbij als vllegwiel.

4)

5)

Geraadpleegde llleraluur :

- AWN, mededeljngen Vallei en Eemland, 10e jaargang nr. 3.
- J. Baart e.a., Opgravingen in ArnsLerdarn, Amsterdam 1977.
- A. Johanna Maris, EeÍnnes, rechtsgeschiedkundige onlvJikke-

Iing van gemeente en waterschap, Utrecht '1 947.
- J.V.M. Out, De beide Eemnessen, TVE 4e jaargang nr. 2'

Ínei 1 986.
- H. Schaftenaar, Keveren en de veenontginnÍng ten oosten

van Mujden, TVE 5e jaargang nr, 2, mei 1987.
- A.C.J. de Vrankrijker, De Eembrug, Baarn 1961 .

o-o-o-o
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UIT MIJN KE U KEN

Een boek van Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid,

SoÍns is het toeval je genadig. In het laatsle nummer van
Baerne werd gevraagd: ItHebt u een goed boek gelezen...
schrooml dan nieL uw ervaringen op papier te zettentr. Dan
kom je ts maandagsmongens de Oudheidkamer binnen en het
eerste r^rat je wondl vertoond is,.. een boek! Een Baarns in-
gezelene schonk de Hislonische Kring een kennelijk vaak
Sebruikt exempl,aar van Aaltje, de volmaakte en zuinige
keukenrneid, voor koks, keukenmeiden en huismoeders. Het be-
trefl een kookboek dat al in 1804 het lichl zag en dat, 1n
1867 een veertiende druk beleefde. Nu zeggen een heleboel
mensen naluurlÍjk: Wat heb je nou aan zotn boek? Zij denken
vermoedelijk ultsluitend aan recepten ull lang vervlogen
tijden. Zij denken verkeerd: dit boek geefl een uitstekende
kijk op hel leven van vroeger. Het is niet louter een kwes-
tle van rozenkoekjes, sjeusoep en herteborsti tussen de
rêoêls donn 'l êên iê \/êêl over het leven Van alfe dáo in rlê
vorige eeuw.Aaltje schreef volgens haar zeggen voor ieder-
een en ln haar boek zijn ook opgenomen voonschriften om de
honneurs waar te nemen, dè kunst om voor te snijden, een
rangregeling van r^rijnsoorten en tenslotte, mirabile diclu,
een huisapofheek. In het oer-boek van 'l 804 komen deze ex-
trars niet voor; zij werden van lieverlede ingelast.
Hel eêrsle begÍn was moeilijk. Er bestonden weliswaar enke-
le kookboekjes, maar in het algemeen ging het voornamelijk
om geschreven necepten, die van moeder op dochter over-
gingen. Aallje dacht slim te zijn met haar keukenboek, maar
vóór het tot publikalle klram kreeg zij een teleurgestelde
brlef van een rrwelgemeenende vrlendrr, wiens naam verzwegen
werd. Hij schreef o.a.: I'Wel, hoe hebt gij er loe kunnen
komen om eên keukenboek buiten mljn r^reten te vervaardigen?
Ik had dit niet, van u gedacht, daar wij inmers zoovele
jaren meb elkander in één huis gediend hebben?r' H1j venwljt
Aaltje "achterhoudendheidrr, ook heeft hij vernomen dat haar
handschnifL rreene juist niet algemeene goedkeuring weg-
draaEtrt.
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Hij heeft zelf een manuscripL gereed liggen en vnaagt ofde schrijfster rnet hem een werkje wil sámenstetfen. rHoor
meidlief, ge hebt verkeerd gedaanr, is zijn slotwoord,
maar hij wil erg graag met haar sarnenwerken,
Alzo geschledde en op 24 juni 1904 schrljft een opgeluchteAaltje dat de sanenwerking uitstekend is verlopen. Het
boek raakte op dên duur uit,verkocht en de uitgàver vnoeg
om een nieuwe bewerking. Er waren inrniddels verschillende
andere Aaltjes opgedoken. IEr zijn menschen die mij op mijn
ouden dag in de wiêlen rijden, maar ach, daar stoor ik rnijniet aanrr, zegE zij gelaten in haar voorwoord. Uit eenbrief van 1839 van Aattjers petekind en erfgename blijkt
dat, er sprake moet zijn van rlvíislende partijen, die door
de uitgeven tot rust zijn gebrachtí. Weer kwan er dus eenauthentieke Aaltje ult en het exemplaar dat nu tn de Oud_
heldkamen is ondergebracht staml, zoals reeds gezegd, uiL'1867. Het wend uilgegeven bij Noothoven en Van coor te
Leiden en kostte de niet onaanzienlijke sorn van Í .t,ZO.
A1 bladerende kom je tot verrassende ontdekkingen. Hygiëne
speelde ook meer dan honderd jaar geleden een belangrijkero1. De schrijfster houdt de lezers in haar inleiding voor
dab zuiver gereedschap de spljs we1 doet srnaken en dat hetI'wasschen van vleesch en het nauwkeurig verLezen en wasschen
van groententt van het grootste belang was. Dat wassen moest
gebeuren met regenwater. En dan besef je eensklaps dat erÍn de negent,iende eeur^/ nog geen waterleiding bestond. Men
werkle met pomp en regenton. Wij, met onze uitgebreide
pLens- en badkultuur, kunnen ons niet meer voorstellen dater zotn honderd jaar geleden nog zulnig mel il,ater moest
worden omgesprongen, getuige het kinderversje:

Hoe heerlijk is de zaterdag
Hel einde van de rareek
Í,Ianneer ik mij weer wassen mag
fn rt kuipje op de bleek.

Zelfs in het begin van onze eeuw kende nen nog lang niet
overal in ons land de zegeningen van stroÍnend hrater. Eentachtigjarige vertelde rnij dat men in haar huis aan de kust
elke dag duizend slagen met de pomp moest doen on de water_



tank te vullen en wle naar de WC was geweesl moesL dertig
èraórrr erJ
Ons dorp was voorlijk op het gebied van waterverschaffing.
Tegen het eind van de vorj.ge eeuw werden er j.n Baarn hoe
langer hoe meer statlge behuizingen en dure villars ge-
bouwd, die vaak op een eigen waterins tall atie konden bogen.
In 1883 beslool de gemeenteraad om over le gaan op waler-
lêi.iino- Fn sinoen hnieven uit naar de Utrechlse WaLer-
leiding Maatschappij en na vele besprekingen en ta1 van
strubbelingen was hel op 24 april 1885 zo ver: er spoot
een prachtige (tijdelijke) fontein in het Amaliapark. Heel
Baarn liep uil om dlt r4ronder te aanschouwen. Het was de
enige feestelijke noot b1j deze gebeurLenis, omdaL burge-
neester Tedlng van Berkhout in die v,teek was gestorven. Men
had natuurlijk wel gehoopt op enig ceremonieel-, want Baarn
was de bweede gemeente in de pnovincie Utnecht die doon de
U.W.M. wend bediend. 0p 1 mei werd de leiding officieeL in
gebruik gesleld; het feest van de kraan was begonnen!
Veel aftrek had de nieuwlgheid vooralsnog niet,; men ge-
loofde niet zo erg in drinkwater uit een kraantje. Van
lieverlede zegevierde de noviteit en nog geen twintlg jaar
later v.rerd de noodzaak ingezien van de bouw van een waLer-
toren. Door het grotere verbruik, waaraan ongetLrijfeld het
Badhotel nede debet was. kwam de walerdnuk wel eens in het
gedrang. Tn 1903 verrees op het hoogste punt van ons dorp
- de Sophlalaan - een imposant bouwwerk. Iedereen kon nu
naar hartelust lappen.

Ondertussen z$roegde Aaltje in haar tijd voort Ínet emrners
en akers. Zij wist niet beter. Wel was hrater een noodzake-
11jk iels in haar keuken, Alles moest voor het gebruik
gnondig gereinigd worden: met vlees, vis en groenlen moest
men terdege uitkijken. De slagers van toen kenden geen
koeLcel, de visman evenmin en gnoenten waren weliswaar on-
bespoten maar er zaten nog aI eens wurmpjes en andere on-
gerechtigheden in. Dus ging alles eersL in de teil, daarna
kon mel het toebereiden hronden begonnen. Hoe? Lees maar
eens het klaarrnaken van een wildezwijnskop. trBrand den kop
in êênê hêlíJêÍ'ê vlam pfl r",-i if l-êm rlen s+.êrk mêi, een Cichel-
steen opdat all-e haren eraf gaan, schrap hem vervolgens met
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een mes af en rnaak hem schoon zooafs hel behoorl,rr. Zo gaat
het relaas een poosje voorL en tenslotte komen hrij aan de
lngrediênlen voor het gerecht toe: grof spek, welbeslreken
met zout, peper, gestooten nagelen, notemuskaat, gebakte
uien en piebenselie. De kop wordt daarna gevu]d met grote
en kleine uien, gele rapen, paslinaken en cilroenen en
gekruid met laurier, marjolein en rozemanijn. HeL heenlijks
werd Ín een serveb gebonden en in een koperen ketel met
rJaler en wijn te koken gezet.
Naluurlijk at men niet iedere dag zorn delicatesse. Men
hield het op kalfs-, rund-, schape- en vankensvlees.
Sommige gerechten klinken ons wat vreemd in de oren: kalfs-
karwei blijkt een stoofpol Le zijn van 1even, harl en
nieren. Ook had men blljkbaar een vocrliefde voor varkens-
ên <.h.nên^Fên óf e^pelz hi ên .lê n^r'f êrn^nn! i ê êên Lr.\.rn.l iê
mee?

-Ln de alfabetische opgave staan soms vreemde namen: binjees,
amulet, aspersieboonen. Tomaten kende men nog niet. Wel
komen we de artisjok tegen die met een saus van fjjngewre-
lrên taFrnrêhnn^.i r.ri jn r^rrf.ên hnf.ên sni Lên. nó^t.muskaat en
een paar eierdooiers werd opgedlend. Smakelijk eten!
0p een eilje meer of minder L{erd nieL gekeken; tien of vijf-
tien stuks in een necept vormden geen uitzondering. Ooit
1r.6 rrêi l ^hhêFerr oêh^^n.i? Hêt hl i il..t êên r/rêno'qêl tê 7i in lrrnr óvLrvvr s, rrvw vrrJrrv

'-'i in mêl- ,-,àtêr 1-Lr..1 f rl.l^iên< lran êiêr,ênll ên LIri srrilzên

dat boven het vuur werd dikgeroerd. ZoeLigheden werden ook
in eigen keuken vervaardigd en likkebaardend lees je over
tal van Laarten, waarbjj de Tooverkoek, waarin een pond
gruttemeel en veerbien eieren werden verwerkt, sterk tot de
verbeelding spreekt. En waL te zeggen van een rljsLschoLel
met appelen, die Rep je de brui heel? 0f van hoerendrekies,
een vriendelijk koekje? rt Is allemaal te veel om op te
noenen .

Maar onze voormoeders moestên ook waken over de gezondheid
van het gezin. Gelukkig beschikte men over tal van huis-
Íniddeltjes. Hondend jaar geleden draafde rnen niet met
allerlei kwaalljes naar de huisarts, zoals velen van ons
tegenwoordig plegen te doen in de wetenschap dat de ver-
zekering loch hrel .beLaalt. Je ging nieL zo maar naar de
dokter toe. A-Ls je last van hoofdpijn had legde je een
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citroenschil op je voorhoofd en pootte je voeten in een
leiltje warm water. Kiespijn bezwoer je Ínet een rrwolleLjerr
nagelolie, ook r,íilde heL rrrooken van labakrr er wel tegen
helpen. Voor brandwonden beslond een ingewikkeld recept en
bij flauwvallen en bezwljmingen, een veel voorkomend euvel
bij jonge vrouwen in die tiJd, hielp geest van anmoniak.
Als je dat onder je neus kreeg was je gauw weer bij je po-
sitieven. Koorts kon rnen bestrijden door een ei, dat op
denzelfden dag gelegd was, te klufsen me! veel zout en
daarmee de polsen in te smeren, Wint,erhanden en -voeten,
hoest, hardlijvlgheid, harlklopplngen en een bedonven maag,
overal wi.st men r^re1 raad op.

Als je dit allemaal leest - ook aan het lnleggen van groen-
ten, hel pekelen en roken van vlees, het maken van jams
$rordt ruimschoots aandacht geschonken - dan ben je toch
heimelijk blij dat je in 1988 leert. We zijn verwend met
koelkast, oven en 91111; we gnijpen luchthartig naar kanl
en klaar rnaaltijden en diepvriesprodukten. Taarl, koekjes
en ijs halen wlj bij de banketbakker en in de apotheek kun
je terech! voor alle mogelijke geneesmiddelen. !'lij hoeven
geen waten te pompen, geen fonnuis aan te maken; r^re draaien
de heetwaterkraan open en gebnuiken de magnelron. Aaltje
had heel wat meen werk fe ve"zeELen Ín haar lijd, maar zlj
deed het kennelijk met plezier en liet anderen daar graag
in delen.

E. Wltsenburg-Horsman.

o-o-o-o
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LODEWIJK VAN DEYSSEL VOND ZIJN EERSTE BAARNSE
JAREN NONVERGANKELIJK STRALEND VAN SCHOONHE]D
EN GEDRENKT MET POEZIEI'

0p de driesprong Jacob van Lenneplaan, Dillenburglaan en
Waldeck Pynmonllaan staan twee huizen tegenover elkaar die
achtereenvolgens vrenden bewoond door Lodewijk van Deyssel,
dle leefde van 1864 LoE 1952. Van 1893 tot 1918, dus in
totaal vijlentwjntig jaar, heeft de beroemde letterkundige
tachtiger daar op Hoog-Baarn gewoond. Lodeh'ijk van Deyssel,
schuilnaarn voor Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, was
de zoon van de koopman, lellerkundige en hoogleraar Joseph
Alberdlngk Thljrn, d1e een belangrijke rol speelde in de
katholieke emancipatie van de Lr^reede helft van de voriBe
eeuw. Zoon Kare1, die in 1864 in AnslerdaÍn werd geboren,
werkte aanvankelijk in de boekhandel van zijn vader, tot
hlj in 1881 voor een literaire carrière koos. L. van
Deyssel, zoals hij zich toen ging noemen, wijdde zich zijn
verdere leven aan de 'rHooge 1Íteratuur". Zijn werk heeft
een heel sterke autobiografische inslag en toen hij, 29
jaar oud, met zijn vrouw Catharina Horljaans in Baarn ktdam

wonen, had hij al naam gemaakt als schrijver. Hij had slerk
de aandacht getrokken met zijn naturalistische romans Een
llefde (1888) en De kleine Republiek (1889). Het laatsÏ:-
genoemde boek was een evocatie van zijn kostschooliaren op
Rolduc. Maar ook in Een Ijefde vertelt hii veeL over ziin
elgen leven en dat boek ls tob voor kort steeds herdrukt.
Evenals die andere Tachtiger Frederik van Eeden blijft Van
Deyssel nog altijd goed leesbaar.
Het is de grote verdienste van Dr. Harry G,M. Prick' con-
servalor van het Nederlands Letterkundlg Museum in Den Haagt
daL b riefwissellngen en veel andere teksten van Van Deysse]
met veel toelichling Írerden uitgegeven. Prlck heeft de
schrijver voor nieuwe generaties toêSankelijk gemaakt en
hij heeft deze " hero iesch-in div -idual is t ischerr dandy ween
laten spreken in een reeks boeiende publikaties.
In zijn Baarnse jaren was Van Deyssel met Albert Verwey op-
richLer en redakleur van het Tweemaandelij ksch Tiidschrift'
dat l.rerd voortgezet als De Twinti8ste Eeuw, welk blad len-



slotte werd opgenomen in De nieuwe Glds. In Baarn schreef
Van Deysset zijn schetsen-ÏfT-ëëi'-Kindlleven ('1 902), beter
bekend als De Adriaantjes en Het l-even van Frank Rozelaar
(1911), lhree wenken die later doon Prick naar hel hand-
schrifL en voorzien van inleiding en aantekeningen opnieur,r
werden gepubliceerd. Van Deyssel had in die jaren ook een
uitgebreide brlefwlssellng met de arts en schrijver Van
Eeden, de loneelspeler Arnold Isi.ng Jr. en de letterkundige
Albert Verwey. In die bnieven kornen hre herhaaldelljk Baarn
tegen, maar een ware litenaire goudmijn voor de Baarnse
tijd van Van Deyssel is hêl brerk Gedenkschriften (met name
Deel Tl), dat in 1962 door prict< iááFTêTÏáiEEëhrift en
met veel annotatles Ís uitgegeven. De teksten van dal
lweede deel schreef Van Deyssel ln de jaren dertig en veer-
lig (veel in 1937).

Villetta
EêEëê?Fte huis dal Van Deyssel in Baarn bewoonde was V.iI-
Ietta op de Eemnesserhoog, nu Van Lenneplaan 55. Het huis
1s op het ogenbllk heL best te zien vanaf de Dillenburglaan.
In juni i937 schrijft hij in een terugblik:
I'In Villetla le Baarn Íroonde ik van 1 September 1893 toL
1 Mei 1901 . Het was een zomerhuis, dat wenkelijk niet een
beteren naam had kunnen hebben. Want het was een rrvillarr.
De huizen, niet naar omvang, naar naar hun karakler, te
verdeelen zijnde in kasteel-en, heerenhuizen, villars en
burgêrhuizen, zoo behoorde Vllletta Lot de villa's, èn was
klein, dus niel vi1la, maar Vi1leLta. HeL was gebour.rd in
een tljd, loen er Le Baann niet honderden groote villars,
niet vele voortreflijke wegen waren, maar alleen het dorp,
met een enkele villa daar buiten, en, in de omgeving,
groole kasteelen, buitenplaalsen, en verder... bosschen aan
dê êêhê êh h^1 .lêr< .àh .lê àh.lê.ê ?i idê Hê1- t.,àeurr yvruer oriuur u !-Jvu.
hritte villa, met een naar venhouding grooten luin er om
heen, waarin onder andene zeer oude en zeen hooge boomen,
waarbij groote populieren, sfonden, gebouwd door een
AmslerdaÍnner, die, op een klein half uur afst,and van het
dorp Baarn, voor rs zoÍners i.ets wllde hebben midden in het
boschrr.
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Van Deyssel vertelt hoe hij in die jaren pond de eeuwwisse-
ling onder meer omging met de dlchter Wlllem Kloos (ook een
Tachtiger), met de dichter P.C. Boulens, Frederik van Eeden,
de architect K.P.C. de Bazel, de schilder Antoon Denkinderen,
de componisl Dr. Alphons Diepenbrock en de schilder Jan
Toorop.

De dokter en de pastoor
In Baarn ging hij ook om met dokler Van Leersum en zelfs
met pasloor P.J.C. Kok, hoewel hij al slnds maart 1883 niet
meer praktizerend kathollek was, nadat hij katholiek was
opgevoed. Kees Verwey, die een portret van Van DeysseL schil-
derde, beschreef hem a1s rrheel erg katholiek in zijn doen en
laten, een soont heel hoge deken of kardinaalrr. Maar feite-
lljk was Van Deyssel een extreem ind ividualislis ch en hoogst
excentriek persoon die zich aan geen kerk kon binden.
In de Gedenkschriften beschrijflt hij zijn eerste Baarnse
huis: ïEóïêi-t6-àáíÏi j n bovenzijde boogvormige dubbele-deur,
diê de glazen voordeur van VilleNta was (nu aan de Dillen-
burglaan, H.Br.) stond meL z$rarte letters op den witten muur
de naam van hel huis. Er was daar geen gang. Doon de voordeun
kvJarn men onmiddellljk in den kleinen hall , die gemeubeld was
met een 17e-eeuwsche rrleeuwenkasttr en een EÍnpire-buffet, en
waar hingen de levensgroote 17e-eeuwsche portrelten van den
heer en nevrouw Schaep, in de 17e eeuw gezant van Nederland
ln zweden, geschi.lderd door Palamedesz. Deze Schaeps waren
verwanlen van de 17e-eeuwsche Thljms. Zoo waren hun pontret-
ten in de familie gekornen. Links van dit verlrek was de
kleine eetkarner, uÍtkomend in de wanande, nechts mijn stu-
deerkamer. Daar achter een slaapkaner. Achler een glazen deur
met gekleurde ruiten tegenover de voordeur was een gang,
waarop u1l kwamen links de keuken, recht vooruit een tweede
slaapkamer, en rechts de tnap naar boven. Boven waren twee
kleine zolders en, boven den ha]I, een logeerkarnerLje met
balzon . rl

Dit altes noteert Van Deyssel dus zesendertig jaar nadat hij,
in 1901 , uit VÍ1Ielta vertrok. Hij vervolgt zijn memoines
I'Aan Vllletta heb ik de beste herinneringen. Het had iets
eigenaardigs, lets poëtisch, vergeleken bij de andere huizen
uit den omtrek daar. Vooral komt dal uil blj de herinnering

í'
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aan den in den herfst rood geworden wil den-!,ringe rd, die zich
slingende door hel houlen lat-werk, dat neer hlng van het
dak der warande naasl, en van de afdakies, dle de warande
eenigzins voortzetlen, vóór heb huis. En dan de drie hooge
populieren die boven alle struiken en boomen van de omgevÍng
uit-staken en wier bladêrentorens dat bizondere ritselgeluid
voortbrachten, gelijkend een fluisterkoor, terwiil hun blaad-
'iê< 7i.h Lrên,'l.lên ên cfl^n7ên.l r^rêndên hi i ílê Aànnt''r"--- *---- r^ar 'ówind, om daarna zich hteer te wenden en mat te worden in het
oogenblik hunner onber,/egeli j khe 1d . Zeer hoog opwaarts' naar
den hemeI, reikten die drie populieren.rr Bij Villetta' zo
vervolgt Van Deyssel in zijn terugblik, 'rwas ook een grooLe
oude kastanjeboorn in den luin die, meL de seringe-, iasmiin-
en andere struiken er on heen, een voor den regen ondoon-
dFin.'\eFê têni \f.1n.rílê naa- .li.hrbi i z.^^odè ên hakLe ik de
lange boomen, die ik van De Jong Schouwenburgrs landgoed
Buitenzorg, aan de ándere zijde van den Amsterdamschen straat-
weg kreeg. rl

In de Gedenkschriften wordl verteld hoe rrmen wandelde van
Baarn iááF-EÏïêiËt.rm alreen over Builensrr:
rro'1 t.wêê_ à dniehonderd mÀrÁ. \,àn m: ih h,,ic \êoon het land-
goed Buitenzorg, bewoond door De Jong Schouwenburg, vervol-
gens door SchÍmmelpennlnck (den Grafelijken, nlet den Baronnen-
tak) en daarna door de fanilië De Brauw, met wie ik ornslreeks
1903 1n't bizonder bevriend zou worden. Men wandelde dus naar
Hilversum over Buitenzong, Snenzend aan Groenevelt, het kas-
teel van Taets van AÍnerongen, door welks prachtige lanen men
de wandeling voortzetLe bot aan Heidepark van Van den Wall
Bake, en zoo door Heldepark tot de eerste huizen van Hilversum.rl

De Baarnse zwane lucht
Na een uitvoerige beschouwing over de schiLder Derkindenen zegb
Van Deyssel hel volgende over ons dorp:
ftDe lucht te Baarn was zeer ttzwaa?tt. De lucht in of bii bosschen
is altijd zwaan, vooral in laag getegen streken. De regen bliifL
ook lang in de boonen achter en de grond onder de boomen is na
negen minder gauw weer droog, dan de grond in rrhet opêne, wiiderl
De menschen te Baarn waren hel eens over de zwaarheid van de
lucht. Ik heb echter niet iernand ontmoeL. d1e dáánórn verhuisde
naar een ander oord. rr
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Van Deyssel hield niel alleen van Baarn om het bos, maar
ook om de polders. En hij genoot van de Zuiderzee, zoaLs
die zich blj Spakenburg vertoonde: rrTo! de wandelingen,
dÍe ik van Villetla uit loaakte, behoonde er ook eene door
de polders over Spakenburg naar Bunschoten en over den Zee-
en den Eemdijk terug, een locht van vijf uur ongeveen. In
geen van beide plaatsen Íras een hóte1, restaurant, café of
herberg. Deze dorpen waren nog van een prachtige ongerept-
heid. Door automobÍlisten gemeden, omdat zij en gemolesteerd
werden. Elke onbekende bezoeker werd Ínet achlerdochl en af-
keer aangekeken. De bevolking nog in de uit zeer oude tijden
afkomstige kleederdrachL. Voon de ruiljes der huisjes de
door de bevolking gemaakte poppen in de zelfde dracht. Het
mooisle oogenbllk dezer wandeling r,ras wanneer men, na aan het
einde van een straat reeds masten en zeilen op schepen boven
den dijk le hebben zien uitsteken, den dijk beklimmend plot-
seling van aangezicht tol aangezicht de zee zag. De zee, meL
de met zware steenen bekleede dijkhelllngen, was foch altijd
Íets anders als de wateroppervlakte van ondergeloopen polders.
Daar was zj:j dan. Daar was men er plotseling vóor, plotseling
Legenover het onafzienbaar vloeiend, golvend tapijt. Het was
maar de h)íder Zee. Men wist dat zíj zeer ondÍep was. Maar
daaraan dacht men niet. Dat zág men nlet. Die dorpjes met die
zee waren even vreemd, en aanlrekkelijk als het Buitenland.rr

Lange wandelingen
Van Deyssel heeft in zijn Baarnse tijd een grote literaire
produktie gehad en hjj onlving er veel vrienden, als Herman
ílírni-ên ílê di.hfên lran Mêi. dê di.hiên p C Fórrtens Uit
Utrecht; en ui t Bussum Farts-schri jver Fnederik van Eeden ,
rreen mensch die ongeëvenaard veel opvattingen en idealen in
zich vereenigderr, rreen zeer buitengewoon manrr. Hoewel van
Deyssel veel tijd achter de schrljftafel doorbracht, zorgde
hij loch ook voor zijn fysiek we.Lzijn, door nu en dan lange
wandelingen te maken. Zo liep hlj heen en h,eer naar Hilversum
en naar Bussum en soms zelfs naar Amsterdam. Wie doet hem dat
nu nog na? Maar hij reisde ook rnet de lrein naar Amsterdam:
0p 14 augustus .1896 vertrekt hij van het station Baarn on
12.23 vur en hij komt aan in AmsLerdam om 13.11 uur, dus een
rit van 48 minuten, nuim drlekwartler. Nu doet de stoptrein



er ook 44 rninuten over, dus hel gaat tweeënnegenti8 jaar
later niet veel vlugger, Wel heel veel vlugger was in die
tljd de post. Een briefkaart die op 7 februari 1899 door Van
Deyssef, blijkens de stempels, tussen 11 en 12 uur ts mor-
gens in Baarn hrend gepost, arriveende lussen 1 en 2 uur ts
middags in Bussum. Kom daar nu eens om. En over de corres-
pondentie van Van Deyssel gesproken: ik heb hier een brief-
kaart voor ne die hij op 22 september 1917 uit Ansterdan
onlvangt. Het schrijven is gericht aan: Weledel Zeergeleer-
den Heer Alberdingk Thijm Baarn. Nader adres r,ras kennelijk
niet nodig. 0p hel Baarnse postkantoor wisl men wie hij was
en r,raar hi j woonde.
Vermeldenswaardig is ook, dat Van Deyssel zlch een strenge
dagorde oplegde. Als voorbeeld noLeer ik hier zijn dagorde
van 29 oktober 1897 z

7 u. op; 7-7.25| aankleeden; 7.25.7.4at wandelen; 7,40-8t
onfblj!; 8-'12: werken; 12-12.30. wandelen; 12.30-1 : 2e ont-
bljt; 1-1 .30: wandelen; 1.30-2.30: slapen; 2.30-3.30: wande-
1en; 3.30-6: werkeni 6-7: eten; 7-8.30: licht l^terk i 8.30-9:
uitspanning 1n huiskamer; 9-10: lichL werk; 10-10,303 nacht-
t,oilet; 10.30-7: in bed. Van Deyssel noêmt dit: het Goede
Leven ,
In die peniode van zijn leven op Viuelta in Baarn, het na-
jaan van 1897, overkoml Van Deyssel rrhel lolgevalrr, dat hem
zal inspireren tot het schrijven van Het leven van Frank
Rozelaar. Dil lotgeval krerd veroorzaakt door een drieledige
neaktie, een alÍnos pherische , een psychischê en een spiritua-
listische. Van Deyssel zegL daarover: rrDe atmospherische
beslond uit het uitbreken van een langdurige weêrperiode in
deze lage, onden zvrare luchl gelegen en dikwiils sombere,
boschrijke streek, van een weêrperiode, zoo als die wellicht
nog ninmer daar was voorSekomen.rl
'rDe te gelÍjk met deze atmospherische zich voordoende psy-
chische reaktie bestond in het ontdekken van de Waanheid in
de Lieíde door dezen mensch.rr (Van Deyssel zelf).
ItDe spiritual is tische eindelljk vras de overwinning in heL
bewustzijn van de schoonheid der uilerlijke I^tereld op de
schoonheid der geesterabstracties.rr Van Deyssel concludeert
dan: I'DiL drie-deelige en drieledige levenslotgeval viel den
hierbij betrokkene te beur! en veroorzaakl, dat in de her-
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inneningsvoors tell ing de verblijfplaats te Baarn van de
periode 1893-1901 als onvengankelljk stralend van schoon-
hêid en gedrenkt met poëzie gezien hrordt.rr Dat slaat dus
op de tijd daL hij in Villetta woonde. Hij noteert deze
terugblik op 10 juni 1937.

Hel leven des aeestes
0p 11 juli. 1937 zeaE Van Deyssel
sen 1893 en 1901 :
rrln den Villetta-tijd werkte ik

over de Baarnse jaren tus-

op verschillende manieren.
cij wilt we1 zoo goed zijn U er rekenschap van Le geven,
dal hier iemand leeíde, voor wien het leven des geestes de
alles overheerschenden hoofdzaak r^ras. Men had geen betrek-
ki.ngsplichten waar te nemen, men had nlet een bank of koop-
handel te doen gedijen, men had zich alleen met den eigen
trgeestr', - dat is hel geheel en het complex van het ge-
dachten- en gevoelsleven - bezig te houden. Men leefde
lijdelijk, afwachtend. Men r^rachtte af de indrukken, die
elken nieuwen dag weêr zouden rltorden ontvangen, als kleine
bizonderheden, tegenover de afwachting van de geestes-
staten, die zlch wellicht zouden voordoen, als de groote
gebeuntenissen. Met geen der groote dlngen van regeering,
staalkunde, Kerk, r,"as men verbonden. De verbindingen mel
de menschheid bestonden ult het gezlnsleven en het vrienden-
verkeer. Ook stond mên geheel buiten de maalschappel ij ke
zijden van het Kunst- en Le tteren-1even. rt

Dit dan het verhaaf over Van Deyssels jaren in Villetla,
zijn eerste huis in Baarn, waar hij zulke Soede herinne-
rinaen aan bleef behouden.

Wordt vervolgd

H. Bronkhorst.

o-o-o-o
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]NGEZONDEN

Naar aanleiding van onze oproep 1n hel vorlge nummer van
ÍBaernen om kopij te mogen ontvangen van onze leden, maakt
Ínevrourr J.H.A. Beeke uit Veenendaal ons attent op het deze
zomer uilgekomen boek van de heer H.P. Deys rrDe Geldense
Vall-ei'r geschledenis in oude kaarten. Uitgave Hes Utrechl
ISBN 90-61 94-077-x geb.
Een uitgebrelde literatuurlijst mel meer dan 160 verwij-
zingen, een opgave van de geraadpleegde archieven en collec-
ties (o.a. te Madrid en wenen) en een index op persoons-
en plaatsnamen geven een indruk van het vele werk dat ver-
zet is voor dit boek uilgegeven kon worden. Behalve van de
afbeeldingen in het boek worden ook beschriivÍngen met .$
verdere informatle (o.a. waar de kaarlen zlch bevinden) ge- qr

geven in totaal 690 nummers,
Het behandelde gebled ligt ten oosten van de Eem Bunscholen-
Nijkerk en eindlgt bij de Rijndijk Wageningen-Rhenen.
Baarn valt hien dus wel bullen, maar van Ter EeÍn is een
kaart opgenomen en aan dat gebied over de Eem wordL aan-
dacht besleed. De vel-e twÍsten, overslromingen doon dijk-
doorbraken of slechte afwateri.ng in de veengebieden en de
oorlogen o.a. tijdens Phillps lI hebben ertoe gelei.d dat
er veel, meer of minder uibgebreide kaarlen in dit gebled
zijn vervaardigd.
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