Nieuwtjes over
oud archief.

Nieuwtjes over oud
archief in woord,
tekening en foto's.
Vanaf deze plaats
nogmaals veel dank
aan de goede gevers!
Een leuk cadeau voor
onze bibliotheek.
Op een dag klopte er
iemand aan bij de
Hofhut, en gaf een
dun boekje cadeau
aan de tuinwacht van
dat moment. Het was
een exemplaar van
het tijdschrift voor
streekgeschiedenis,
"Nederlandse
Historiën" genaamd,
jaargang 18, februari
1983. Zelf alweer
vergeeld van ouderdom.
Daarin staat het
verhaal over het tol
tussen Elspeet en
Nunspeet, met een
Zuiderzeestraatwegtarief waarbij in 1875
voor elk passerend
los paard, os of ezel
5 cent betaald moest
worden, en voor elke
bokkewagen, geite- of

hondekar een bedrag
van anderhalve cent.
Maar in hetzelfde
tijdschriftje staat ook
een stevig artikel over
'Henk van Laar, een
vergeten pionier.' Ook
de heemtuin op het
Paasheuvelterrein
van de AJC in 1935
wordt uitgebreid
genoemd. Citaat:
"Tussen de
Paasheuvel en de
boerderij ligt een
wonderlijk landje. Je
komt er wat moeilijk,
't staat er vol met
oude afrasteringen,
een beekje werkt zich
erdoor, akkermaalshout snijdt je de pas
af, het is hier zo
moerassig dat je niet
verder kunt, daar
verspert een ruig bos
brandnetels de weg,
elders houden de
braamslingers je
tegen." Het moeras
zou een vijver
worden, er kwam een
Polderwei, een
kalkrijk en kalkarm
stuk, een lapje
duingrond, een
hertenkamp, enz.
Dat was in 1935.
Maar het artikel is
geschreven in 1983

en vervolgt dan:
Momenteel is de
Heimanshof verwil derd, maar er zijn
plannen om de 50
jaar oude tuin te
fatsoeneren.
Een werkgroep
coördineert het werk.
En kijk nu eens aan!
denk ik dan. Ruim
twintig jaar later
hebben we er toch
maar weer een
prachtige tuin van
gemaakt!
Archief in beeld.
Kort geleden is er een
duik genomen in de
archiefkelder van de
Paasheuvel. En
daarbij kwam een
bruingelige rol papier
tevoorschijn met
aangevreten vouwen
en rafelige randen.
Het was het
allereerste originele
schetsontwerp van de
Heimanshof,
handgeschilderd in
lichtblauwe en groene
kleuren, en zwierig
ondertekend door
tuinarchitect Bleeker
op 6 juli 1935.
Op deze tekening
behoort het hele
kampeerveld 'Onder
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de eek' bij de
heemtuin. En daar
loopt een beekje

midden over het veld.
Dat was een goed
idee geweest en zou

in later jaren heel wat
drainagekosten
bespaard hebben!

En dan nog oude
foto's.
Het was een gezellige
drukte op de kunstmarkt die op de OudAJC-Paasheuveldag
gehouden werd. Er
waren fleurige kramen
met allerlei creatiefs,
en veel volk dat kwam
kijken en blij was weer
oude bekenden te
kunnen ontmoeten.
Ook de heemtuin
verkocht er planten en
ansichtkaarten van de

tuin. Opeens stond
daar iemand met een
fotoboekje voor de
kraam. Of we deze
foto's wilden hebben?
Natuurlijk wilden we
dat graag!
Ze waren genomen
tijdens het graven van
de vijvers in de
Heimanshof. We
zagen jongeren met
petten op, met
scheppen en houten
kruiwagens schep
voor schep geulen

graven en wallen
opwerpen. Langs de
rand van de tuin is
een aanplant van
jonge boompjes te
zien. Ook zijn er foto's
van het moment dat
de vijver klaar is, met
een kaal eiland in het
midden. Daarop is
goed te zien dat bij de
ingang van onze tuin
al volwassen beuken
staan. Die zijn nu ook
alweer 70 jaar ouder,
en dus echt oud!
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