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IlÍHOtD VÁN DIT N[r[tMER o.ê.i
Baeren, een Lendgedicht uit Eem-
l-andsch Tempe r door Pieter Pyperrt
op aoek naar BeElustr door BeP
Groot€ndorËt en Jo v.d. Brink i
Den ra.op met een gelulclrl'g'e afloop t
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NIEI]I{ CORRESPONDENTIE-ADRES VAN ONZE VERENIGÏNG

Àls correspondentie-adres vatr de Historische KrLng nBaersteÍ
geldt vanaf heden:

Historische Kring rBaernetr
Postbus J26
Baarn.

Het bestuur verzo€kt iedereen brieven etc., met uitzondering
van kopij woor rrBaernert, tê richtèn aan dit adres.
Bij woorbaat dank.

VAN DE REDACTIE

Helaas stond er in de agenda van het vorig nr.rmmer van alit
blad (november/december) een foutieve datr:m voor de komende
( jaarlijkse) algemene ledenvergadering.
Deze vergaderilrg wordt gehoud.ên op IfOENSDAG 8 MA-ART a. s. in
l..et gebouw lBrandpr:nt n aan de Oude Utrechtgeveg en zal om
2O.OO uur beginrten. Drrs n.iet op |8 maart a.s.
Zie s.v.p. ook de agenda achtêrin dit blad.

stonden onder de tLtel
gêgevens over dlt truie.
geríezên dat bet .troord
dat spijt ons.

1: , , ri!,
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Ultr EEIÍLANDSCH TEITIPD, of
door PIETER PIJPERS.
Uylênbroek rn'18OJ.

BAEREN.

ïe].k een spJ.tse pramiê,
Dle ik in de werte zie,
Door dees Lrooge beukendreèven I

Laat ons Ba€ren binnenstreeveni
Dat nen koaet dáár hulde bi'ê.
fg ft een droom? kan rt wêarheLd wêerzen?

Zyn. ve in.tlt landschap dêr Ctrineezen?
Ifelk een konst verbaast àns bj-er t

tk Ben ben6weld, by rt aanschouwen
Ven dl-e 'rrreemde praal-gebouwen,
DLe e1k opgetogen trouên,
Door lrrrn t?otsê pracht en,izw-ier.
Spoêden ríy ons werder voort
fn dj.t hartbetrorrrend oord.
liÍy zlen nl.ets, dan \rnrctrtbre hoven,
Die eenr Eilden oogst bel,oowen,
Niets, dan wat ona hart bêkoort....
0t Myn gàe | àyt ry niet moede?'

Dat Urs woet zich opraaft spoede
Naar dien gtl.ndÉcben heuveltop,
Door de hand der konst vêrheven....
It Schoonste groen, met.goud doomeevên,
Tol zo verre onze oogen zríeeveÍr,
Doet zictr dáár woor'de oogen op.
Landgenootên t reist toch niet
Driftig naar een wreemd gebied.
IÍat wertoog wílt g'y besctrouwên?

Eischt g:y deinzende l-andldourtent
El.echt ge eênt uitgedolwen v1iett
Grotwerk, troo ggekul-fde booment

Korênákkers, rratersta'oomen,
Al het schoone der natuurt
Pronkpa1eiz en, boêrendalcêtl t
IÍeil-and, zee- en- l andvêrnaalcert. . . .
6l Gy moogt urr reizen staeken;
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CLIo op PInmEIIBttRGH 3 LandgedJ.cbt.
Uitgegeven door Pieter Joïr.



OPLOSSING R.A.A.DSEL

Uit het aantal inzenders van de Jui6te oplossing van Lret
in het oktober-nrrmer 1977 van .rBaernên opgenomen raadcel
is na ].oting de prije wan f 'lJr -- toegekend aan:

Mev-rouw B. Groo t endorB t-Doornekaup
Vat2. Beethovenlaan 5
Baarn.

De priJs zaJ- éên dezer dagen aan mevrouv Grootendorst
worden overhandigd.

INLEVEREN KOPIJ

Kopij, biJ voorkeur gêtypt, inleveren vóór de loe van de
maand. Dezê kopij zal dàn in nBaerÍre! waa dle maand opge-
nomen wofdên.

gestel.d:

e

NIEÏ'WS UI? DD OUDHE ÏDKAI{ER

(nubriek wan de nerkgroep Oudheidkaner)

Tss!ee3:! el1isc- eYs:-9!:ss5g
In de Baarnsclre Courànt van 16 j anuari Jl. stonden de
opêningstiJden wan de doo? .de werkgroep Oudtteidkamer te
orgaÍriigerên k1eine tentoonstelling over de Baarnsê kunete-
naar Prof. Strack6 wer.neld.
Deze tiJden zJ.jn werandeià en nu definitief als volgt vast-

donderdag 6 april- a.s. van 14.oO - 17.Oo uur
wrijdag J april a.s. van IO.OO - 12.OO uur

van 14.oo - l8.oo uur' van l9.oo - 21.oo uur
zaterdag 8 april. a.s. vart l1.OO - l7.OO uur

In ate komende nrrmmerg wan rBaer:rer meer inforrnatiê over dêze '
Baarnse kutlstenaar. (zae ,ook bLz. 6 wan het worig lrunmer van
DBaernen ) .
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OP ZODK NAAR EEMLUST

(door Bep Grootendorst en Jo wan den Brink )

Zorn b.alf jaar geleden tíJdena een bijeerrkomat in het Slot
le Zeíst legde de heer Elias, direkteur varlr het museum Plehite
te Amersfoort, ons (Jo wan den Brink en Bep Grootendoret) de
wraag wooi rlêar hêtr buiten nDenlusttr heeft geLegên.
Mogeli.Jk vergaat tret u net a16 ons; de naaJ[ nDemluetn ktl,akt
erg bekend, haêr je kunt het toch nLet één-trree-drie thuLs-
brengen. Kort daaÍï.a wolgde een brief rran dê hêêr E11aB,
waarin stond dat dit buiten omBtreêks 18OO in of nablJ Baarn
zou trebben géstaaïr en bewoond 'werd door Mr. Jacob Helnolt,
Schepen en Raad in de Vroedsctrap lran Haar1em, en ziJn €cht-
genote Anna Petronella Gerll-nga .
In het bezit van na.lcomelingen J.e
gemaakt door één de? ve1e. gastên,
Chinese willat s (fekin6 en Canton
aLs volgt bêgint:

een lofdicht op het bulten,
waa?in o.a. sprêke La wan
nogen wiJ aannemen) êa dat

'': rDemlust ware rrreugde kweekster
" Steelster van l..et zagt gemoedt

Droewe en sombre luimen brêekstêr
Teel-ster vaÍr het zaLígat zoet.
Voorwerp van l..et sterkst vêrlanrgen,
Voêdster voor de grage zJ-eL.
IÍat doet eiJ miJ niet ontvangen
at ni.et e1k te beurte vl-eL t tr

IÍe zochten natuurlijk alLereerst in Plulm en in dê bekênde
boekjé's varr Hooyer, in allerlei mappen in ons archief, maar
.... niets.
De leden van onze rrerkgroêp hadden wel sugg:estiea, o.a. wist
iemand dat caf,é Kuy€r aan de Eem de naa.B rEeml-rrstn had, uaar
nee, dat b1eek lDemzichttr. Het fraaie rÍltte huis waar Prof.
Stracké,treeft gewoond zorl êr yiel voor l-n aannerking kunnen
komenl tnaar .... dat heet . nDemrij ckn.
Kees w.d. Steeg bracht een oude ansicht mee met êen klel.rr
cafeêtje trEemlusttr, dat vlak biJ de EêEbrug etond. Eea koste-
Il.jke ansicht, maar tret werband met een grote vil-la rret
prachtige tuin was vei te zbekèn. Jo meende zicb. een huisJe' lt$emlustrt in de Eemstraat te lterinÍrêrên, maar niet bepaald
eên viIla.
Ifê i?oegen de heer ElLas of er nog mee!' gegêvens ltegchJ.kbaar
wa?en en we ontvingen een fotokopie van een bladrLJde uit
het gedJ.cht ataarin de ongeving ter sprake komt.
'I{e ]-azên daarin o . a. :

i
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[Dan, om staam|Iend iets te noemerl,
staami].end, zeer gebrekkig, actl !
ZaL tk op mijn ï'ijs doch gaan roemerr
IÍat ik in deest streek aL zag.
Ongemeet err koorenvelden,
Bosch en Boom, dÍ.e door haar pracïrt
En de Vee].heid die mên telden,
I t Oog a1s in verr,rrarr j-ng bragt .' Grootsche en heereliJke I{eegen
Zoo lrekoor].ljk schoon bep1ant !
Dorpen tusschen die gelegen
Mêt PalêizeÍI, door de hand
Van den kunstenaar ontworpen
Ze]-fs tot Vorstelijk gerj.ii f,
Nergens kend men zulke Dorpen,
Nergerts zulk gewenscht verbJ.ijf.
Ctrinaas vreemde J-ustgebouwen
Vind men midden in deesr oord,
liíe zaL hier het oof vèrtrouwen,
Wie rt afmalen zoo a1s tt troord.tr

IIet leek orrs een goed idee de mening van de weJ.bekende Ïreer
Hooyer. eens te \ragen. Hem was die vraag reeds eerder gestêJ-d,
evenals aan de Gemeente Baarn.
De l.eer Hooyer dacht dat in pLaats van trDemlusttr mogeJ.ijktrEemwijckr bedoeld kan zijn. Per sLot vaÍr rekening versctrreef
men zictt vroeger nogal eens, zoals menigeen kan beamen die weL
eens j.n oude arctriewen dui.kt.
Toch leek ons die vergissj-ng bij nader inzien niet zo waar-
schijn].ijk, missctrien 1rog lrel in het J.o fdicïrt, maar êr is ook'het tralbum amicorumn, in rood leer gebonden, goud. opsnee en
met goud ingedrukte versieringen met de naam {EemLustr.
JoJada Verrips, toevallj.g aanl^rezig toen rtDemlustrr weer eens
ter sprake kwam, meende zich te herinheren dat ergens aan de

. I{a}kerendijk een hek stond met rrEemh:.sttt. Bedoelde hj.j de
kwekerij rrGooi- en Eemlustrr? Nêl Kuyt dacht aan nMaria-oordrr
j.n de Kerkstraat. Dat heeft haar huidige naam waarschijn]-ijk
pas gekregen ,nAgat in de vorige eeu.$r het stuk 6rond voor de
bouw van de, Sint Nicolaaskêrk werd aangekocht. Dit idee leek
nog nie -t zo. gek, te meer daar hier een grote tuin moet zl_jn

. gerÍeest, (zeker tot aan de Speeldoos toe), têrarijJ- de ligging
ten opzlctrte van de Eem de naam trEemlust[ al'J-eszing zou reclrt-
vaardi-gen.
Nog woordpt Ne]. .hierin kon duikên, ontdekten ve ecfrter op

. stafkaarten J.angs. de Wakkerendj-jk de naam rEemJ.ustr, éénnraal
bij de kerk van Eernnes-Binnen, op een andere vrij recente
stafkaart precies tralverwege de kerken van Eemnes-Binnen en
-Buj-ten en nog we1 met eên langgerekt wJ,ekje erachter, dat
op een soort vijver kon duiden.
Jo trerirrnerde zictr een Demnesser met grote tristorische belang-
stel-ling en ging daar fraar licht opsteken, waarover ve haar
Ïret beste zeLf aart het woord kunnên laten:
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Na het berictrt vart Jojada stapte ik op de fiets en ging al
speurende de l{akkerendiJk op. Dn ja hoor, op ff. 132 rlDenlusttr,
eell l-euk huis maar niet eerl buitert wan 18OO.
Dus maar doorgefietst naar de heer Out. DaêT wertelde ik het
trele werhaa1 en liet de Begevens achter. Na enige tijd kreeg
ik beiiéht vaÍr 'dê l.eer Out..
Hêt huis ItEemLusttr heeft daar (nr. 132) inderdaad gestaan.
In 1834 wordt het genoemd in werband met een glensbepaling
van een scl.ool. Deze heeft gestaan tegênower de kleine kêrk.
Het was een scl".ool. met 80 ki-nderen; ook Baarnse .kinderengíngen'Ïrier naartoe .
De eerstvolgende maandag troosde en stormde het dat de tronden
er geen brood van lustten, overal plassen en modder 1angs de
wegerr en dus . . . . beter weer krrn je je- niet de_rrken, 

_. 
want als

rde nu die wijwer niet zouden ontdekken, dan nooit I
Dit bLeelc in dubbele zin waar, \Íant van de vriendelijke
bewoonster wan het witte huisje trEeml-ustr op nr. 132 hoorden
rf,e. dat men de wijver of wat er van oveja was aan het dicht-
gooien was. De beuoonster veÍte1de ons ook nog dat het bog
in de werte acllter 1.et huis (dus tegen de Gooyersgracht gelegen)
het Eemlusterbos lrordt genoemd. Bljzonder leuk is dat in de
tuin tegen de schuine trelling van de dijk - de lruizêÍr llggen
achter de di jk, dus 1ager dan de ..straa"t ? eeÍr_ grote p]-atte
steen Lig:t ( arduin dachten we). MogeJ.ijk is dit een, gedeelte
van de wloer van de koepel, ,die vanwege het uitzicht op de
dijk heeft ge s taan.
Kunt u zich overigens voorstel-len hoe opgetogen we waren met
die modderpoel, die ooit een wiJwer was, ett dat gfote I tulc
steenr, dat 6e1ulíkl- g te zwaaa. was om verslêept te rrorden?
Ondanks het weer en de modder wag rtEem].uÊtn iÍreeng ríee? llrrare
vreugde kweeksterrr .
Ovêrbodig te zeggen dat we te ziJner...tijd nad.ê-T9 gegevens van

'trEem1usttr ftopen te bemachtigen. Per slot wan rekening moeten
er in de arctrieven testamentên en/of ';|ota;riële akten wan
aan- of verkoop aanvrezig zijn. En wat het woofd nDemlustn ter
plekke vaÍr de kerk van Eemnês-BÍÍrnen betekent? I{e ríeten het
niet. Mogelijk komen we daar nog eens achter of.... zít e?
eên fout 1n die kaart?

LITERATIruR

Gezlen in mus er:m Flehitec
HOE OT'D IS IiDT?
Hêt dateren. van
Prljs ;P 4, --

oude woorweroen
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IIDE VI'T'RSTEENKOERÏERII

Notulen van de Arwe-wergadering, Behouden op dinsdag
13 december 1977 ín de Oudheidkamer.

Aanwèzig 14 leden.

l. Openj-ng
. De voorzitter opent de vergadering om 2o.1! uur en hêet

de aanwezigen welkom.

2. Notulen vor1ae veraaderinP
Geen opmerkingen.

3. .gglgÊIondênti"
Ontwangen ! a. adreswijziging Betty Overeem, verhuisd naar

de Tjal-k 12.
b. jaarwersLag AWN i)f6 va'j- AI{N Utrecht.

4.@
De woorzitter deelt mee dat JoJada Verrj.pg gepromoweerd
is op een proefschrlft ower een Zuidtrollands kerkdorp.
Een afwaardl-ging van de Arwe zaL }.êm gaan gêluk$ensen.
Herbert za! eerr afspraak maketa. Herbert, Betty, Ankie,
Noortje en Bart zul1en gaan (aínsdag 22 dec.).

í. Aktiviteiten
a. jj_gg-Egg. Zondag 'l 1. dec. hebben wij instructies

gekregên wan de heer Van Dijk over opmeten met waterpas-
a.pparaat. De volgende instrrrctieles van de Ïreêr Van Dijk
zal gehouden worden op zonda€ 8 j anuari 1978.

b. Herbert verdeeLt de lrÍngtructi.e inmetenrr, die híj wan
Hans Fokkens gekregen heeft. De wolgende leden zijn
l.ierin gêï.ntere sseerd 3 Herbert Kuak, Jaap Kruidenier,
Anneke Hartwig, Bep en Leo Grootendorst, Meta Reitsmat
Jan KonÊt, Mêrtln v.d. Boogaard, Brenny Remery eÍr Bart
Braat .

B,a?t zaL een afspraàk maken mêt Hans Í'okkens voor nadere
besprekingen over deze instructie en bescl..rijwing varn
wonds t en .

e. Tentoonstelling museuÍl Dordrectrt wondsten stadskern
(in beraad houden)

d. Tentoonstelling in tr'1ehite: BiJbelse Arctreologie.
e. Tentoonstelling museum Leiden over dê grens de? Etrusken.

Ankie za1 contact opnenen.

o
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f. Niederhawenbeck, excursie wordt gehouden op 14, 15 en

16 apríl (wachten op uitnodigiíg AlÍN Utrecht).
Verscl..iJ-J.ende leden zijn getntereseeerd.

g. Bunschoten: fuÍIdarnenten stadswal ontdekt biJ grawen
van riolêr{ng. Hê?bert zaL met de heer G. wan Haaff,
R.O.B., kontakt opnêmên en vragen of hier nog tets
te zÍên i6.

l.. AJ.1ard Pierson Mus eum (in beraad houden).
L. Ttrernen Muser:m Heerlen (j.n beraad ïrouden).
J. Elst (efa.). Hervormde Kerk is gebouwd op 2 gallo-

Romeinse teinpels (1n beraad houden)

. , 6. R,eiskosten
Bep deelt mee dat er leden .zijn die zicl.. bezraard woelen
'rf,anneer,geen reiskosten in :iékening gebracht worden.

' Dit han:gt af wán auto of cl.auffeur. Over een rectttwaardige
'. verde,llng zal worden nagêdacht. Nog geen beslisÉing.

.

f. P1aats wan de wergaderine
Tot dusverre is bij de leden ttruis vergaderd. De mening
.vàn.de leden ïordt gepolst ower de wraag of wij l..iemee' door zu].len gaaÍi of dat wij ovèr zullen gaa.Íi tot vêr-

' gadêring in de Oudheidkamer, zoals ttrans.' De werkgroep' Oudheidkamèr stêlt de ruimte bescftikbaar,' beha1vê op donderdagavond. De leden besluitèn het aanbod
van dè Oudheidkanden aan te nemen.
Hët ,zetten van koffiê za1 bij toerbeurt verricht a'orden.

' 8. Àardewerk van Siebe Remerv

Siebe laat ons vervolgeng scl".ervàn van Terra Sigilata zien,
rreJ.ke hij heeft 'geklegen wan de heer P1ateeuw, verbonden
aan het muserrm te IJsendiJke. Verder o.a. een vogelfl-uitJê
en een ka"ÏrÍtet j e en zalfpotje rrit Sneek

9. Rondwraag
' ' Bart rrràagt toestemming eên tèkenp].ankje te kopen ter wer-

wanr Hans Fokkens hebben geleend. lfergadering gaat hiearrlee
akkoord. ;

Herbert merkt op dat de wensenliJst binnerrkort gêreall-seerd
, k"n worden, ook de klst of koffen voor de wondsten.

lO. De volgende vergadering zal gehouden rrorden op rroensdag
25 ;| ànuari in de Oudtreidkamer.

11. Niets meer aarl de orde zijnde sluit de woorzitter de wer-
gaderingi om 22.15 uur.

Bart Braat ( secretaria)
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EEN RAMP MET EEN GDLI'KIÍIGE AFLOOP

(door J.v.M. out )

Irri s ].angs de Pietêrske?k van de Nederlands Herworrnde Gemeente
wam Eemnes-Binnen, beter.bekend oÍrder de naam trrt dikke

, torêntJerr, rijdt, bewondert soms de eenvoud en de stiLle
.. scl..oorrheid die dit kerkje uitstraalt en ruen is werbaast ale

me'l hoort dat het a]. uit de 1Je êeuw d.ateert.
Toch had tret niet veel gescl:eel.d of we hêdden j.n 1921 het
kerkje woorgoed verJ.oren. fn de notulen van de vergaderÍng
van de Kêrkeraad uit die tljd wordt daar het wolgende over
vert e 1d :
trop zaterdag 18 juni trof onze gêmeente êen grote ramp. Er was
brand ontstaan in trêt perceel naast de kerk. Door de hêvige
noordewind aringewakkerd, werd ook weldra onze kerk een prooJ-
de? vlamnen. IÍater araa er niet te krijgên ten gevolge van de
grote droogte. In één uur 1ag aLles verteerd op. de grond.
Al].een de muren waren b].ijwen staan. Van het pracfrtige orgel
.vas niêts meer te vinden. Slêchts de kerkbj-JbeLs konden nog
uorden gered.'r
Ook de oorspronkeLl.jke gotische koor- en doophekken, alsmede
een mooie eikêÍrhouten preekstoel rraren woorgoed verloren.
Twee dagen na de brand kwameÍr Kerkeraad en Ker:kwoogdij l-n een
gezamênliJke vergaderiÍrg bijeen om te bespreken wat nrr te doen
stond. Allereêrst vond men het nuttig een pl.aata te v-inden
waar men kerkdiensten kon houden. Gelukkig had de gemeenteraad
van Baarn.?ret binnen de kerkelijke, grenzen wan Eemnes-Binnen
liggende gymnastiekl-okaal van de Weeterschool aangeboden en
men besloot wan dit aanbod gebnrik te gaan maken. Vervolgens
werd de wederopbouw van de kerk besproken.
nHoe gelukkig, r aldus de rrotulen, rdat al1ès kort te voren
opnieuï werzekerd l'Ias door tussenkoEst van S. Koe].eríijn,
president-kerkvoogd. Nu kan d€ kerk rreêf uorden opgebouwd ui-t
de verz ekering . rr

De brandwerzekering was lnderdáad kort teworen verhoogd en de
gemeentê1eden trebben hierin zeker de traÍrd van de Voorzienig-
lreid gezien. Op 24 januari wan dat jaar wermeldden de notu1en
nameLiJk3 rren toen hebben wi j de brandpol-1s nagezien. rr

Men vond op die bewuste wer'gadering dat het intêrl.eur te laag
verzekerd was en dat bovêndien dê. premie vefgelekên met die
wan andere naatschappij ên te froog rdas. De volgende wergadering
aíerd dan ook besloten de verzekerde rÍaarde te verhogen en in
de wergadering van 9 maart arerd de nieuwe pol-i-s door de leden
ondertekend. Omdat men een korting had gekregerr, rras men toch
maar bi-j dezelfde maatschappl-j gêblêven.

ÍJ
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Na de brand werden arctritect Van Veen en aainemer Koel"ewlJn
uit Baarn al-s taxateur . benoemd. In de vergadering van de
Kerkvoogdij van 13 jul-j- dêdên zij medêde1in6 van de door hen
geschatte schade. Daarbij deelde dê aannemer ,de ].eden van de
Kerkvoogdij mee, dat hij de kerk voor dat bèdrag wolledlg
rril-de l.erste].f.en, terw-ijl de architect daaraan toewoegde, dat
triJ rrvanwege zJ.Jn gevoelens woor de kerkn gratis toezicht
wil{e houden op de berbouw. De vergadering woelde l.ier wel
voof, maar een ml-nderheid wilde toch een openbare aanbe-
steding. In oweileg met de aannemêr besloot men de gêmêênte-
leden uit te'nbdigen om hun mening hierower te gevetr.
ïn deze bijeênkomst wertelde men frur dat de arctritect Van Veen
zonder honorarium de kerk t'ílde helpen Ïrerbouwen; ook tret
dagelJ.Jks toezicht zou hiJ trbuden, zodat men geen opzichter
voor Í 8Or-- per week troefde aan te ste1len. Deze onderhandse
aanbestèding zou zeker Í 8.OOOr-- sclrêIenl Slechts met een
krappê meerderlreid, 31 teee'l 30 stemmen, werd tot dit 1aatste
be s1o t ên.
Op 1í augtrstus wer,tlen de l.erbouwplannen goedgekeurd en het
contract met aannemer Koel.êwijn getekênd, met ultzonderlng
van tvrêê Ke?kvoogden. die tegen deze aanbesteding b].even.
De bouw g1ng zeêr voorspoedig! op 5 december bes.Loot dê Nerke-
raad dat nog dit jaar avondmaa.l- gehouden zou worden, omdat de
nieuwe banken eÍr de tafel a]. gereed waren en op 19 dec€mber
meldde de aanÍreEêr,- dat de kerk oÍtder de kap zat err dat hij
een nieuwe brandvêrzêkerlng had afgeeloten.
Toch duurde het nog enige tijd voordat de kerk opnieuw J.n
gebruik werd genomen. De trotulen verte].]-en ons hierowert
rOp zondag 28 mei 1922 ís onder zeer grote belangstell-ing door
Ds H..H. Inzonides de opni.euw opgebouwde kerk ingeÍíjd naar
aanleiding wan Ps. 24. Afgewaardigd.en waren aartwezig van
H.M. de Konj-ngin-Moeder, die daar waak kerkte en er een eJ.gen
bank had, wan de Ïrogere en lagere kerkbesturen, van de gemeente
Baarn èn Demrres, terwijl dê Ambachtsheer Jhr. Van Citters, die
.tret rlgoedkeuringsrectrto bij het beroepen wan nieur*e predl-
kanteÍr had, zeJ.f aanwezig riras.
De kerk was practrtig gerestaureerd en in de oude staat her-
steld. Ondanks de brand zljn er nog stéeds veel herinn€ringen
aan tret werl"eden te vindên. VeeI grafsteneh, o.a. die wan
AÍrdreas Mamuchêt van llorrdringen heêr van GroêneweLd., mêt a].s
moo1stê exemp].aar een ih. de muur van tret voorportaa]. ingemet-
se-Lde steeí met een 10 fzara€i op de spoelkunst, avondmaalsteJ. en
kanselbijbel uit 1845, het oude torenuurwerk en de kJ.okken uit
1637 moeten dan zeker genoemd worden.
Hopelijk zal" de kerk ve?der voor rampen gespaard blijven en
tot j.n Lengte van jaren ziJn plaats aan de woet wan de dtJk
behouden. ... 

:

M,o.,,c.Fl u aanvull-J.ngen l".ebben, dan. e:'aag rrw reactie aan:
J i\r.M. Out
Raadhtii slaan 8/
Demne s .

I
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NTEUT LICHT OP O1IDE TIJD

In Denêmarkên is op het e11and Seeland uaarop Kopenhagen
l1gt bj-J opgravingen een rrkerkhofn gevonden van êen jagers-
sta.m, die daar rond TOOO jaar gelederr, in de oudere steentijd,
leefde en kennelijk een wan dê laatste vertegenvoordigers ïas
wan de Cro-Magnonmêns, die in de tienduizenden jaren daarvoor,
J.n de iJstijd, midden-Duropa bevolkte.
Verrassend is de vondst van een treel. trkerkhoft wan deze mensen
biJ opgf,avingen op de nBerrkenheuve l- rr biJ Vedback aan de oost-
kust van SeeLand.
I)eze trBêukenheuwelrr ]-ag rond fOOO jaar gêleden a1s een klein
eiland in een nu lang verzande fjord. De skeletten van dê met
rijke. gescherrken overladen doden zJ-Jn biJna volledig intact.
Er rrerdên e? in totaa]- 22 gewondeÍt, vijf kinderen, zes mannen,
zes vrouïen ên vi.Jf volwassenen van Iíie het ge6lacht niêt kon
worden vastgèsteld. Deze mensen hadden blijkbaar geen slecïlt
J.even. Zê bêreikten een gemiddelde Leeftijd van vêertig jaar
err ïaren naar verhouding vrij groot. De mannelijke skeletten
meten biJvoorbeeld 1./O metei. Uit de lijnen wan h.et tand-
glazuur bl1jkt dat de ontÍ.rikke]-ing van de kinderen niet door
vo edings t ekort en was gestoord.
Dlt alles ondersteunt het a1 eerder gevormde beeld, namelijk
dat tret levên voor deze J.aatste jagers van de oudere steêntiJd
blJna paradijselj-jk moet zijn ge!íeest. De ijstijd - met zijn
jacht op mammoet, neushoorn en grote rendÍeren - was achter dê
rug, dê verwarming van de aarde Ïrad een hoogtepunt berê1kt,
al-le leven was in wo11e b].oei, de menaelijke vestigingen waren
nlêt talrijk en l..et wild kan niet sctraars ziJn gerdeest.
De mens van het paleolithicum maakte jacht op het ede]-hêrt,
wiste in meren en rivierêÍ en scfroot net pijl en boog op vogels.^
In geen gewal moest hiJ elke dag oin het zweet zijna aanschiJnsU
ziJn eten verdienen. I{at trun religieuze gebruiken betrêft,
blijken deze Jagers nog dicht bij de ijstijd te trebben gestaan.
Zo hebben ze bun dodên bij het begraven bedekt met rood oker-
poeder, waarvan de kleur zekêr fret leven s)rmbolisêêrde. Vl.talê +
delen die op deze wijze lrorden ondersctreiden zijn ttet hoofd en
het onde?].ichaam. KeÍ}nelijk was men ook bang voor de tertrgkeer ir
van de doden, omdat nen Lrun voeten vastbond en in een gêvai
zelfs rotsblokken aan de benen vastmaakte.
De doden zijn gehuld i.n k1êrên wan leder of van huiden, terïljl
bLijkt dat het leer tot stand is gekomen door tret kauwen van
de huiden. De lederen kleding van de vrouwen is vooral ín de
lendenen vaal< rj-jkelijk verzl.êrd, zo onderrnêer met. voortatlden
van het edelhert, van het vilde zwijn en ze]-f9 met mensentanden.

:f
!
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Uit de gj-ften bltjkt ook de ontwikketing rran de socia].e plaats
van dê vrouw biJ tret oude rr'orden. TerwJ-JJ- de rj-jkdom van dê
gesctrerr-ken van de mannen, (wuurstenen) werktuigen, een bijl
gemaakt van een hertegewei, met de leeftijd van de dode toe-
neemt, krijgen a11een jonge a-rouwen rijke sieraden mee Ín hêt
graf. AÍrdêrzijds b]-iJken de oudere, niet meer v-ruchtbare
:yteuw€rr jn de, geÍteellschap toc]r een ]roge rang'te hebtten Lnge-
rlomen.. Eert vrotrw :\ran ve? l-n de veêrtig rlrer.d zondef sieraden

.,,,, 1,i., urpar .dan rreil. met trde.ê practrti.gè, ongetrdiifeld kostbare takken
--,,. ,-- 'ttatt .een heÉtege\dei onder l:t boold begraven. . '

De meest trèffeÍrde indruk.,van het, gewoelslev,3n van deze menËen
' :' - kriiBt de:.bêschguwer dit tr.et volgende:

:i ' Ónaer aL doden bevindt zich een aclittienjarige vrouw Eet een
te y.rro eg gieboren kind. Hêt hoofd wan de moeder ís gélegd op

... , pê+ zach.t kug.sen, I g.emaakt vaia eëí. rijkelijk met parè].s bezet
,.-., Fteaingstukr Haafi kint4 isl. op de vleugel- van èen knobbelzwaan

gebed, een vogel die vandaag de dag i-n Oost-Europa nog altijd
als een gêwijde wogel wordt besctrouwd. ,

. ( owergèiromen uit Het Parool)

':_:'l '
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: r : I{4ÁNZIN IN DD , MIDDEITEEIIWEN

Ife villen een aspect ,van de Middeleeuwen behandelen en wel aan' ,.ae fra4d van een doof II.H.I Beek geschrèven boek nl{aarrzin in de
. - . Middel eêqríê4rt . De rschrijvêr was psyohiatêr en we.rkzaam op tret
.,,, .gebiea,va.n. de elektro-eneefa]-ografie eí Lreeft l..e]-aás l..et ver-

. Jchijnen, ln 1969, van ziJn.boek nlet mogen beievén.
Het 'boe.k .dan is bi jna wiskundig van opzet, schitt.erend gelllus-

, . tr'éera €n Eegf.t.ieen .beeld v€iÍt' de igéstoorde en bedoel-êhls met de' zleke... Het is .roerend te :lezen met hóevee1 zorg famill-eleden
. hun geestelijk gestoórden: behandêldenr ze a]-tlid weer verglffe-

ni,s scl.orrken ondêr,het preÈerat dat: dezs ar1ne mensen niet wl.Eten
rrát ze deden. Dn 'daafbí.i zêlfs niêts vailr deze afatiikingen

,..pggqepen-. .Zrê Í.1à!1êrlr ze mee op pelgrimageq om van de',heiligen
gerrezing af te smeken. De voorrraamste hêitt€:enr diè geestes-
gieken, zoudgn kunnen: geïrezenr waren Sint Maartenr dè heilige
JacobuÊ, Hildêgard van Bingen - die verder ook over medische
gaven schêen te besctrikken - en i-n ons: eigprl. land Sint Adelbert
vàí Egtlond, de abtên Fiederik en Siar:due, van Mariëngaarde en
niet te veigeten de heiL{gê SèrwatLu-s van }Íaastticbtr; :die via

. r: àijn graf. tronderbaarli jke genezingen wq4richtte. 'Ook'ttisselt
de.aan'te brengerr heílige met de landstreek.
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Is dê èpl-lepsiepatroon van..Limburg de heilige CornèIis,
St. Gilles is dat voor Luik, in Luxemburg zorgt de hel.lige
Iti1librord voór deze zieken en in Ilenegouwen St. Ghuíslain.
Iíaaa'schj-Jnlijk kwam men door het gEote aanbod tot eên taak-
vè'rdeling tussen deze heiligen.
Zoals men weet waren vele Iêdêrr van hêt Franse konÍngEhuia
Valols geestelijk gestoord. De mee6t bekênde is Kare. ,
die leefde wan 1168 - 1422.
Zijn vader, Karel V, uas een .uijzê vorst, maar bracht
gnwetend via ziJn gemalin Jeanne van Bourbon de erfel.l.Jke
hrankzinnigtreid in de fanilie. Owerigena hield deze Kare1
alvorêns hj.j ts mo?gens begort te regeren eert g€sprekJe met
d?ie rtgêkkenrr, die aan zi-jn hof waren v€rbonden.
Zoal-s mênsen van nu de rtgiJnliJnrr draaien, zo wilde deze
koning aan trêt begin van zijn werkdag r,rel êens lachen om
onw'erractrte antwoorden.
Nadat Karel Vï bij herha]"iag blJ bêt troren van onvêrrrêcbte
geJ-uiden vo1konên uit zijn ewenríicfrt was gebractrt, open-
baarde zijn kraïrkzinnigheid zich in volle omvang tijdens
êen rlt in Ïret bos van Le Mans. Men bracht hem aan lrêt
schrikken, wat maakte dat hLJ in volslagên krankzinnlghel.d
wier mannen doodde. Op de plaats T aar dit gebeurde ataat nu
de psychiatrische inrichting wan de atad Le Mans.
De koning wordt tijdens zijn ziekte met respect be}.aÍtdêLd,
hij mag aan spelen en feesten deelneEen en omdat mên ziet
dat zljn gemalin Isabeau van Beieren - díe zich overigêng
met haar z\rager, de hertog vAn Touraine, ên vele ander€n
troosttê - een nadelJ-ge lnvloed op de zieke he€ft, gêeft
men tteE een jonge vrourí, Odette de Champdivert, tot gêzellin.
Ook zj-Jn opwolger Kare]. Vff en diens zooÍr LodeyiJk XI leden
op bet eiïrd varr ltun Leven aarr een wor!! van ljaanzir1,.
Ka?eMï is praktisclr verhongerd omdat hij meende dat ziJn
voedsel vergiftlgd was. Het hlelp nl.êt dat zijn Jongste
zoort zeíz 'rvade! ik proef het vódr ut. Hl.J vreesde ziJn
oudste zoon LodewiJk XI, díe lnderdaad niêts liêv€r had
gedaan dan zijn vader vereiftigen.
Ook deze Leed al eÍtkêle jaren wóór zijn dood aatr vervol--
gingsI'aanzin.
Niet a].lês in dit artj.kel is ontleend aart tret boek van Bêek,
het voornaamste kunt u er echter wel In winden.
MiJn bedoeJ.ing was nog êêns de nadruk te leggen op het feitt
dat de Middeleeuwen niet alleen maar rrdonkerrr warett.
Twee drukken heeft rflÍaanzirt in de Middeleeuwentr getrad r de
restvoorraad is in enke1e boekrrinkels tegen gereduceerde
prijs nog -'Íel eens te krijgen. Het zoeken meer dan ïaard.

4

.

Mart Janssonius (ln de Vacature)
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LEDENLIJST

Als al. eurÍ l.id is genoteerd:

De ?reer en mevrouw J.S" Boot, Dr. Rupertl aarr )2, Soeat.

rN ITE? VOLGEND NUMMER ONDERMEER:

[Koninklljk Jac]rtreclrt in Eemnesrr, door de treer J.V.M. Out.

ATTIVI?EITEN VAN ANDERE VERENIGTNGEN

Tentoonstelling rrTegels nader bekekenn
l.n Mrrser.rm F.lehi.te, Uestsingel 50, Ámersfoort.
tot en Eet 12 &aart a.6.

AGENDA

Februari: op maandagavond 13 februa?i a.s. vertelt de treer
Mr. C.C.M. ColLard over rtAnecdotes in en om de, gêsctrl-edenls van het rectrtrr.
Tiid : 2O.OO uur
Plaats : De Deel van café Berestein, ingang

coemarr Borgesiuslaan (hoek Zandvoortweg) .

De lezing diê door mevtrouu Knip zou vorden ge-
houden gaat definitief niet door.

Maart : Àlgemene jaarli.jkse ledénvergadêring op .r{oenlldag
8 maart a. s.
Tijd : 2O.OO uur
Plaats ! Oebouu rr Brandpunt tt I Oude Utrectrtseweg te

Baarn.

Excu:esiê naar Gouda o.l.v. de b.eer K. Brouwer op
zaterdag 18 maart a. s.

AAN DIT NI,'MMER VAN 'IBAERND'I I{DRKTEN MED:
Bep Grootendorst, Jo wan den B?ink, de h.eer J.V.M. Out.

De tekst nerd getypt door I!íê ta Reitsma.
Voor tret wernenigrnr1dígen en verspreiden zorgden de heer
en merEouw Kuyt.


