
afbeeldingen die voorkomen op de wanden van de dodenkamers van de 
faraojs in de pyramiden blijkt, dat er een Ocimum-soort is geweest 
- gelijkend op onze basilicum - die als keukenkruid gekweekt moet 
zijn. Dat de aspergecultuur al heel oud moet zijn, volgt uit de 
afbeeldingen van gebundelde asperges (als offergaven), voorkomen
de op de wanden van enkele pyramiden. 

BOERDERIJ „OUDERSVRUCHT,, 
door P.J. van den Breemer 

De oudste en laatste boerderij van Soesterberg staat aan de v.d 
Gnendtlaan, en wordt bewoond door de heer G.W. Stalenhoef 
"Oudersvrucht" staat er op de voorgevel aangegeven, doch een nog 
oudere naam van deze mooie boerderij is "Het Putje". In 1816 wordt 
geveild de "Huisinge het Putje, met 4 morgen bouwland". Dus toen 
bestond deze boerderij al. 
Geheel omgeven door de nieuwbouw van Sterrenberg staat hij daar 
als een monument uit het verleden. Vijf grote lindenbomen aan vóór 
en zijgevel geven aan dit huis nog meer karakter. Maar die bomen 
moesten nodig eens worden gesnoeid. En wie weet er meer van bomen 
snoeien, dan ons lid Chris Uiterwijk. Hij kreeg het voor elkaar, 
dat de gemeente, afd. groen en recreatie, dit karwei klaarde. 
De bomen werden ontdaan van hun te weelderig gegroeide pruiken. 
Dank aan Chris Uiterwijk, dank aan de gemeente dienst. 
Een kiekje van buiten en ook een kiekje van binnen van dit stukje 
historie van Soesterberg. Laten wij er heel zuinig op zijn 
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OUDSTE GENOOTSCHAP HONDERD JAAR 

Het oudste genootschap in Nederland, het Koninklijk Nederlandsen 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te 's-Gravenhage, viert 
dit jaar het honderdjarig bestaan. Het was reden voor een feeste
lijke viering, die in de oude raadszaal aan de Haagse Javastraat 
heeft plaatsgevonden. 

"De doelstelling van dit genootschap met ruim veertienhonderd leden 
is de beoefening van de geslacht-, wapen- en zegelkunde. Een bezig
heid waarvoor de laatste jaren een toenemende belangstelling valt 
te constateren. De genealogie en de heraldiek, zoals de wetenschap
pelijke benaming luidt, betekenen niet slechts het verzamelen van 
gegevens van de burgelijke stand. Het gaat er veeleer om "de mens 
in zijn tijd te plaatsen", en eerst de tijd vôôr 1813, het jaar 
waarin Napoleon de code civil invoerde, wordt hier interessant", 
aldus de secretaris van het genootschap Johanna barones van Dedem-
Weijschede. 

Het genootschap beschikt over een bibliotheek van 2000 meter. De 
toenemende belangstelling voor de afstamming heeft te maken met 
nieuwsgierigheid, maar ook met nostalgie in een tijd vol verande
ringen. Men grijpt dan terug naar het verleden. 
Tot de oprichters van het genootschap behoorde de stenograaf der 
beide Kamers der Staten Generaal en heraldicus van internationale 
faam, Johannes Baptiste Rietstap (1828-1891). 


