Op den Bor en Schoonoort
De oudst bekende Van den Bor is Willem. Zijn (enige) zoon Lambert heeft minstens 5 kinderen. Van
de zoon Jan en dochter Roeloffgen is bij hun huwelijk de naam vermeld als Op den Bor. Roeloffgen
huwt met Willem Everts van Schoonoort. Zijn vader, broers en zussen wonen op de Heerlijkheid
Schoonoort, doch dat wordt niet verder als achternaam gebruikt. Zou Op den Bor eveneens
verwijzen naar een woning?

21-01-1649
Jan Lamberts op den Bor, wonende Baarn, o.tr. (gerecht) Soest. Gerritjen Roelen, j.d. van Soest
Bron: GENS NOSTRA 1979 p. 307 informatievraag E.G. Middag, Hilversum

06-11-1663
Schoonoort, Willem Evertsz van, j.m., geb. So, w.Ho, en Roeloffgen Lambertsdr, j.d., w.op den Bor
onder Bn, va Lambert Willemsz
Bron: Eemlandse klapper 14 p. 80 Trouwboek Soest

1666
Eerst bekende vermelding van een pand te Baarn als Schoonoord/t treft men aan in de derde acte
van scheiding en deling tussen de Pieter en Jacob De Graeff en hun moeder als erven van hun vader,
uit het jaar 1666, op pagina 24:
‘De helft in twee gelycke ackergens bouwlant gelegen ende gemeen als vooren, wel eer gekomen van
Jan Lambertsz, werdende in huere gebruyckt bij Willem Evertsz ge seght Schoonoort, etc…’*
*Opm.: De vader van Pieter en Jacob kocht dus land van Jan Lambertsz en verhuurde dit aan de zwager van Jan lambertsz., namelijk Willem
Everts (die trouwde met Roeloffgen Lamberts).

‘Als vooren slaat terug op een ander tweetal ackergens bouwlant, weleer gekomen van Cornelis
Lambertsz**, gelegen tussen d’Eultse ende Soestdyckse wegh, onder den gerechte van Baeren, ende
gemeen met ons moeder.’
**Opm.: Deze Cornelis Lambertsz. komt niet voor in de genealogie als zoon van Lambert Willemsz..
Bron: Bijlage Prospectus verkoop Villa Schoonoord te Baarn d.d. 30 mei 2001

15-08-1675
Everts, Thonis (wonend op Schoonoort),
Hij machtigt, voor hemzelf en als member en voogd van de nagelaten kinderen van zijn zuster
Marritgen Everts saliger, alle mede-erfgenamen van Willem Everts., die gehuwd geweest is met
Roeltje Lamberts, overleden tot Baren (=Baarn), Hendrick Laurens Spiegel om met de verdere
erfgenamen te komen tot het maken van staat en boedelcedulle van de nalatenschap. Etc..
Bron: Archief Eemland: Notariële archieven recordnummer 8362 Volmacht: Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a002 folio 19 R

26-11-1683
Spiegel, Henrick Laurens. (Rentmeester en Griffier van de Leenen van de Prince van Orangien tot
Ijsselsteijn; verhuurder)
Zekere huijsinge en schuur, staande aan de Nieuwe wegh in de Eult, met alle land die de verhuurder
daar heeft en gekocht heeft, zowel van Jonker Ter Marsche als van de erfgenamen van Willem
Schoonoort en Jacob de Graeff, waar ook St. Anna Heuvel gelegen is.
Het weiland “over de Eultse wegh, genaamd de Keijsersrackers“ moet altijd beweijd worden, het
hooien of breken ervan behoeft speciaal consent van de verhuurder.
Bron: Archief Eemland: Notariële archieven recordnummer 9323 Verhuur Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a004 folio 40 V

11 december 1793
De toenmalige eigenaar Mr Jacob Anthonie de Roth, oud Scheepen der stad Amsterdam etc..
Ten behoeve van Rijnhard Scheerenberg, te Cedeeren, Transporteeren en in vollen en vrijen
Eigendom over te geven:
‘Eerstelijk zeker Bosch, genaamt Schoonoord, aangelegt tot een buijten Plaats, met zijn houtgewas,
Bosschen en vrugtboomen, Een groote boere Wooning, met zijn Bergen, en apparte schuur of
stallinge, Koetshuijs en Tuijnhuijs, en al het verdere Getimmerte van lootsen als andersins daar op
staande, met al het geen daar in op af aard en nagelvast is, groot zes morgen zes en negentig Roeden
en honderd agt en tagtig gemeeten voeten, daar ten Oosten van de Moolenberg, ten Westen en
Noorden de gemeene wegh, en ten suijden zekere steeg naastgelegen is’
Bron: Acte van Transport uit Bijlage Prospectus verkoop Villa Schoonoord te Baarn d.d. 30 mei 2001

Het tegenwoordige huis Schoonoord zou gebouwd zijn omstreeks 1802 door Scheerenberg op zijn
landgoed en staat tegenwoordig midden in Baarn aan de Faes Eliaslaan 9. Faes Elias was de derde
bewoner van villa Schoonoord.
Bron: Historische Kring Baerne

SCHOONOORD
In de publikatie van A.J. van der Aa van het Aardrijkskundig woordenboek uit 1839-1851 wordt Schoonoord vermeld:
“SCHOONOORD, buit. In Eemland, prov. Utrecht, arr., kant. En 1 ½ u, W. van Amersfoort, gem. en 40 min. N. van Soest, aan den groote weg
van Amersfoort op Amsterdam. Deze buit., beslaande, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte van 46 v. r. 10 v. ell., wordt
thans in eigendom bezeten door den Heer Jan Jacob Kluppell, woonachtig te Amsterdam.
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