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VAN DE REDAICTIE

DE BESTE ïENSEN

rrPrettige I(erstdagen en Gelukkig i\lieuvrJaarrr.
Hoe dikwljls ïrordt dit in de decembermaand u1t de losse
hand geschreven op een - bij voo?keu? dubbele - kaart, die
paasend versierd is met hul-st, besneeuwde dennebonen,
kaarsjes en sorn6 zelfs met een kribbê ríaarin het Chrietus-
kind ligt te gliríIachen.
I(erstnis ls een tweesporlg festijn ge!Íorden ln onze maat-
echappij. Voor de êên ie het nog altiJd een feest vêD ver-
wachting, van vreugde om de geboorte van Jezusl voor de
ander gelden eerder wereldse zaken en vermakent vriJe dagen,
lekker eten en. drlnken, cen vloedgolf van cadeaux.
Hoe u er ook over nag denken, de Redaktie van rrBaernerr vren6t
aIle lezers een bijzonder prettige Kêr6tti-jd toe.
Toegegevên, de Historische Kring kijkt graag on veêl achter-
uit. Dat moet ook rvel, anders zou je geen historisch
insti-tuut zijn. Maar j-n dit 6eva1 hopen r'Íe toch dat ieder
eon oogjê óp de toekomst zal v,/erpen en dat de saanhorigheid
al zo vaak in onze I(rin6 demanlfesteerd, za1 blijven bestaan.
Ook in het nieuve jaar dat voor de deur staat.

rrln rt verleden ligt het heden,
In het nu, llat wordon zalrr

Bii.derdi jk schreef die rvoorden aI in 1811. Ze zi-j'n nog
steeds van grote betekenis. En het is goed on onË blJ dle
zlensvrijze te bepalen. Zonder verleden en heden kan men
bezwaaxlijk aan een toeko!0st - met fundame_nt - boulen.

i?ij. hopen dat a1 onze ]edên blijnoedig feest mogen vieren,
ioder op zijn elgen rnanier en dat zij met noed, vreugde en
vertrouwen het nieuwe jaar zuflen binnengaan.

-x-
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BAARNSE PERSOO}JLIJICIEDEN IV

JAN AITDRIES VAN DAPPEREN
1796 - 1819

0p 22-jarige leeftijd kwam Jan Andries van Dapperen, die
afkomstig was uit Haarlem, naar Baarn om hier aLs huisl.eraar
of gouverneur bij êón der deftige fa-uiLies de kinderen te
onderwi J zen .
Tegelijkertljd kwan uit Pa"ij6 Loulee HenrÍêtte Sandos als
Franse gouvernaate net eenzelfde doel bij een andere fanilie.
Beide onderwí j sge venden vonden elkaar en traden in 1820 te
Baarn in het huweli-jk. Zij kregen acht kinderen.
BliJkbaar heeft Van Dapperen toen uj_t financiël'e noodzaak
als a66istent-onderwijzer het IIoofd van de dorpsschool bij-
gestaan, sant toen dlt schoolhoofd NicolaaE Numan j-n 1829
op 7?-jarige leeftijd n.et pensloen 6ing, nam hÍJ dlt hoofd-
schap over tegen een jaarealarls van J IB)r--.
Deze dorpeschool was 6evestigd i.n de Hoofdstraat en Van
Dapperen begon sanen net zijn vrouw naast deze dorpsschool
a1s partlculiere ondernemlng een êigen school, die a1s
Franse 6choo1 tot ver buiten Baarn grote bekendheid kreeg.
Dooxdat zijn vrouw van Franse afkornst was, naÍl dÍt vak dan
ook een zeer bel-angrijke p)-aats in op het lesrooster.
Andere vakken die er gegeven werden waren vooral letter-
kunde, geschiedenis en nruziek.
7,1jn vrouw gaf hoofdzakeLijk les 1n lrrans en in nuziek,
tcrwÍjl Van Dapperen de andere vakken voor zijn rekening nam.

Voor een groot deel waren de leerllngen intern en veêIal
afkomstig' ult Indlë, zodat de school een echte kostechooL
genoend nocht worden. Een gedeelte van de leerllngen bezocht
de school extern. Dit sarên meestal klnderen van de nieuwe
viLl-a-bewoners , die Baarn omstreoks deze tljd begonnen te
bevolken. Het aantal leerlingen steeg voortdurend en sot[6
had Van Dapperen mecx dan 60 ko st scho olte erlingen onder
zijn dak err zijn hoede.
De EchooL werd geregeld ultgebreid, o.a. in f8r5, 1B4O en
IO4J.
In 184f werd. hem zelfa een toelage door het Geneentebestuur
verstrekt van f 1100,--, onder voorwaarde dat hij voor dlt
geld een onderwiJzer en een assistent-onderwijzer aanstelde.
Over de Sang van zakên op de kostschool van Van Dapperen
weten we betrekkelijk vee1, 4oordat êên van zijn oud-
leer1i-n6en, H.P.G. Quack, die later grote bekendheid ver-
wierf a1s profesaor in de Staatshuishoudkunde en als l-etter-
kundige, in 19ff zijn 'rherinneringenrr het dagll-cht liet
zien. Hj-erin vertelt hij ook het óán en ander over de
kostschool. Hij schrijft o.a. dat Van Dapperen een aan-
hangor van Pestalozzl wae, wi.ens clenkbeeLden over opvoeding
hi.j met 6oumige voorschriften uit de rrEmj.f err van Rousseau
trachtte te verenlgen.
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rrDesondankstr, Êchrijft quack, rrdeden het Spaanse riet en de
dikke liniaal hun diensten, maar a1s kleine tijgêrÊ weerden
zlch dan de meeste Indische jongens en de meester moest het
a^rÍ è 

^hrÀtràh 
ll

Een kenrnerkend cj-laat is ook het volgende:
ItDaar vielen Van Dapperens ogen op een open plaats uit de
rrEnilerr, waarin wordt gezegd, dat alÊ niets neer helpt, men
alti-jd een jongen kan verbeteren door zijn beste vriend in
zijn plaats te Êtraffen: de jeugdige overtreder ontziet dan
zi-jn vriend en laat het kwade na.
IkzeLf had nu het vooruecht de beste vriend van August
Zirnmernan te zijn. Maar nooit zal ík het ogenblik vergeten
toen ik, nadat August weer een streek had. uitgehaald, een
zeker aantal slagen ontving, die nu !Íel- op rii jn rug, maar
op zijn gerreten noesten neerkonen. Inderdaad hielp het
liridd.el.'r

JO jaar heeft Van Dapperen met zj-jn vrouw deze kostschool
geleíd.
0p 31 mei 1859 overleed deze Baarnse pereo onli jkheid.
Hij werd op de oude begraafplaats begraven.
Zijn weduwe overleed ín LB72 te Den Haag.
Zijn opvol-Ber J.C. Koning werd de grondlsgger van het
latere Jongens Instituut I'De 0orsprongrr.

Jaap Kruidenier

-)i-
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KERSTGEBRUIIGN IN VROMER TIJDEIT

Bij het doorbladeren van oude kranten en tijdschriften
6tuit je son6 op nerkwaardige dingen. .re zaten zonaar in
de eigen rui-nte van de Oudheidkarer onder het Geneentehuis
oude Jaargangen van onze onvolprezen Baarneche Courant te
bekijken. 0p die rÍijze $Íorden sons ideeijn gcboren.
Eón van ons zei peinzend: rrDle advertenties, zouden lve
daar niet iet6 mee kunnen doen? Aanbiedingen voor Kerst
en NieuvJjaar van 50 jaar geleden.,,.rr En de ander bor-
duurde voort op dat thèma: rrKerstgebruj-kên varr vroeger,
vraaroa niet?tl
Zo ksam er hot êén en ander los..
Het leven vuas toch woL anders zotn haLve eeuw 6eleden,
getuj-Be de annonces en berichtgevingen Ín de Baarnsche
Courant vair eind december L929. Je kon bijvoorbeeld op de
gezel-lige Kerstavond Itkiekenrr met gevaarlooe B1itzllcht.
Dat moet wel êen rustig i-dee geweest zijn, l.rant je had
toch aL dc zorg; orn de kerstboom, die, rnet echte kaarsjes
6etoold, wel- eena de neiging had on onverhoeds in brancl
te vllegen.
1!en elljter in de Balistraat bood voor sfotprijzen feest-
wljnen aan, rva;lronder 'rroode port van f Ir25 voor f Or75
per flosrr. Daar kon nog wel eens extra nee geklonken
$rorden. 0f dc wljn aIB hij eennaal gedronken 'nerd bij-
zonder goed emaakte, moeÊten de afnemers zelf maar uit-
maken.
l,Íen adverteerde kennelijk nj-et zo lang voorult in die
dagen. :iant Drukkerij Bakker Baf op 211 ilecenber de goede
raad on |ttijdig visitekaartJe6 te beÊtellen vóór- de grote
toel-oop van oudejaar komtrr. Bovendien beloofde raen tien
procent korting aan diegenen, die voor 28 december hun
order plaatsten.
llatuurlijk rvaren er ook vfuggoxtjes, getui8e de adverten-
tie van de Eerste Baarnsche Electrische Luxe Brood- en
Banketbakkeri. j , die het Kerstbrood al vreer achter zich
Iiet en adverteerde raet eneeuuballen, alandelbroodjes en
appelbeignets. En dan de nieuwjaarskaarten van de Goed-
koope i.Iinkel! "Spotgoedkooptr , stond er te lezen, maar hoe
Soedkoop dat dan \Írel was werd niet uit de doeken 6edaan.
.l'el dat de zaak in de Laanstraat (geen nulirrnêr ) Í/a6
gevestlgd rrover .{\Ib. Heyn'r. Over Albert Heyn gesproken:
dte firma kreeg in de redaktiekol-omnen een pluim voor de
fraaie ealorkalender, die ieder die voor tenminste óên
6ulden besteetlde, gratis kreeg aangeboden "
De riJwielhandel Hoonhoud vÍas nog royaler; die ga.f zo maar
een xxaandkalender 'tmot duidellJken druk en keuri8e af-
r:rerkingrr cadeau aan aIle klanten.
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AJ.s je dlt allemaal- l-eest dan denk je: llou ze rvaren toen
dus ook aI bêhoorlijk connercieel ingesteld in on6 land.
I{adden wij dat overgenonen u1t Amerika, uit Engeland, ríaar
Kerstrnis al- veel- eerder het mikpunt was van Itfeè6telijke
aanbiedingentr, getuige een Britse advertentie van een eoort
bruispoeder voor de naag uít 1832. Ongetwijfeld on kalkoen
en pluÍrpudding beter te kunnen verteren,
Kwalijker r',ias de praktijk van een Amerikaanse vorzekerings-
ruaatschappij, die in het begln van deze eeuvr omstreeks
Keretuis een 6ebed - in Gotische letters nog wel om meer
indruk te maken - publiceerde net als laabstc regel de
innige wens: rrvertrouw op de toekomÊt.., r,lèt ons en daar-
onde! de naain van de onderneming.
Terug naar hêt eigen land. In 1864 lieten de "stadslantaarn-
Liedenrr uit Leiden een prachtige prent rnet itheilzegen en
wenschrr circuLeren. Het geval \ïas opgedra8en aan Burge-
eester en '.rethouders, Raad en alle lngezetenen.

Ja, die wensjes weten wat. Hoe lang hebben we nj-et rtall-e
jaren wederrr kaartjes ontvangen van broodbezorger en
wasman, van boodsch:'Lppen jongena en hulpjes van melkboer
en 6l-ager, van vuilnisman en brievenbest el-ler?
Er hwamen ook fel-icitanten lan6s de deur; jc kende ze vaak
niet eens. Het r:raren meestal kindcreh die hoopten op een
snoepcent. Het verhaal gaat dat burgeneeater Pen achter
zijn voordeur een grote zak net centen had staan en dat de
rrbooitt ieder die aanbelde een paar nuntjes in dc hand
drukte. iiaar nooit meer dan vljf centl BurgeneeÊter Laan
schaite dit gebruik af. Hij rïerltte een ander plan ui-t en
stelde een bus j.n, 'rÍaarin go ed'v'rill enden hun nieuwjaarsgave
konden deponeren. Hij verbood het bedelen langs de huizen
en de veLdrvachters moesten erop toezien dat dit verbod
niet werd overtreden. Die kontrol-e faafde nogaf eens.
Via de genoende bus, dle blijkbaar erg populair rras, werd
er een uitdeling van epek en vet 6eorganiseerd voor
behoeftí6e dorpsgenoten. Hiertoe was er een commiesie in
het leven geroepen die tot 19LB de jaarl-i jks weerkerende
uitkering regelde. In dat laatste oorlogsjaar werden epek
en vet te duur orn de giften voort te zetton. Bovendien was
de Centrale .Àrmenzor'g 5eÏnstalleerd waar rrarme Iiêden'l
konden aankloppen.
Ook partikulieren hielden hun eigen uitdelingen.
Bij de familie lloornan, die in de tachti8er iaren Huize
Pêking bewoonde, werd de Baarnse jeugd net nieuwiaarsdag
op 1íarne chocoladenelk en ver6e krentenbollen getrakteerd.
Freule ELias l-iet sons geld naar ook wel turf ui.trelken.
En zo zullen er nog wel rneer rveldoeners geweest zi-in.
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ROODE POR.T
IX/ITTE PORT

Door het_sdoken vcn
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ADOLF J. HERTOGH, BAARN1
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JAEGER ONDERGOEDERENI ^rr^rr rarteDlr o 'rrr ÀÈ!ÍÍc ...,t-.'".*r.r-ï*r-- i !,

Uit de 3aams e Courant

Dec. 1929.

KTEKUW GEZELLIGE
KERSTAVOND MET
HET GEVAARLOOZE

HORAM BLITZTICI{T
ALLEEN I'ERKP.IJGBAAR BIJ

FOTOHANDEL

BERN, BIJL

LAANSTR. 53
ÏELEFOON.426

I

VAN JANSEN & TILANUS - FF,IEZE]\VEEN
IN ZLTíVER TOL EN GE'IIENGDE rpOL

sPPíilÁ l,I:ï[tï G8OOTE ]UATEl,l

ffi VOOR. DE A,S, FEESTDAGEN W
IWEGENS OPHEFFING

VOOR SFOTPRTJS AANGEBODEN
EEN PARTIJ GOEDE ITIJNSOORTEN
-CPAANSCUE WIJN vaa i 1.25 VOOR I 0,75 per ilesch

van I 1,25 VOOR I 0,75 per Ilesch
van I 1.25 VOOR i 0.75.per llesch

ieïC. ETC. - HAAST U V00RDAT IIE V00RRAAD IS U|ïVERK0CHTi

iJ, RIJNAARD . BALISTR, 2T1t_ __
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:1at is er allenraal van o'rergoblevèn? Het advert enti ewe zen
bloeit no6 steeds uitbundig in de Kerst- en nieuv/jaarstijd.
De mensen sturen geen visitekaartjes ncer, maar fraai
6eïlluetreerde kaarten. Àaa de deur worden 6e€,n heilwen6en
meer afgeÊtoken. De eni8en die hebbcn stand gehouden zl.jn
de kra,ntenbezorgers. Die worden niei rleer uet een dubbeltje
of kwartje verblijd, die rekenen op ecn forse handdruk!
En verder?
Verder is het ni-ot onnogelijk dat er over vijftig jaar weer
iemand in de archieven van de Baarnsche Cor:rant duikt om
olj-jk, flaar nisschien toch ook nct ecn tj.kje heir,rwec te
verte]len hoo llen tijdens de jaarwisse]ing in fgBO te werk
6ing. .'ant: Al- ret heden wordt verleden.....

E.,,ritsenbura-Horsman

-x-
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de Hr.J.F.3ekker
Jh]5.Salldberg

J.v.l,oon.
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HISTORISCHE PUZZEL

Er wordt gedurende deze decenberiiaand weer heel wat afge-
puzzel-d in ltTederland. Bijna all-e kranten en tijdschriften
di-e zichzelf respekteren verschijnen met allerlei vormen
van hersengymnastj.ek.
rrBaernerr neende daarom nÍet achter te kunnen blijven.
Onze hÍstorische puzzel bestaat uit 4f woorden, clie al-le-
maal nnet de geschiedenis van Baarn te maken hebben.
De beginfetters van deze woorden vormen een spreuk.
Onder de goede inzenclers worden J cadeaubonnen van Í 10,--
verloot.
De vol-ledige oplossing, bestaande uil "qg.Zg. -$ woorde-n (dus
ni-et alleen de spreuk insturen) dient u vóór 1O januari
1981 te sturen aan ons redaktie-adres.
/ij vrensen u veel succes en indien het niet nocht lukken,
kunt u altijd rrPluiriir nog raadplegen.
Hieronder volgen de oms chrij vingen:

l-. Àngelsaksisch woord voor heilig bos

2. Echtgenote van Koning Iillen II
5. Villa, die werd bewoond door Stracké

4, Burgemeester van 1916 - L923

5. Gedenkzuil n.a.v. de Slag bij Iaterloo
6. Landhuis van de fanilie Bi.cker

t ni,^ ^ I14ê+êêl n?.Lóe+^\rhí . vqqe ,r (j4eèvL-Jrr

8- Rêkênd nrafi sch kunstenaar
q Kêi zên .li ê Rà,l.h in IBI-I bezocht

IO. Oprichter van de Baaïnse lapijtfabrÍek
11 . Oud vroord voor belaÊtj-ngen

L2. Echtgenote van Prins Hendrik
l-J. Burgeneêster van 1B5B - 1867

14. 
^ndere 

naan voor hct landgoed

15. Dorp in l-Bl-1 bii de Ge;reente

Speelber6
Baarn gevo egd
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16. Pastoor te Baarn, overl-ed.en In I5?7
If . Rivier
18. Zwager van Johan de ,7itt
19. I'ldl@n aan de Een

2O. Chineee iandhuis dat noolt wêrd gebouwd

21 . Echtgenote van Koning ;llil-LeD I II
22. Hofstede door Prins .'il1em III van Johah Hooft in 1674

(thans garage Letteneyer )

6ekocht
2J. Verdwenen vill-a aan de Brink

24., Bewoner van Drakenburg. Vrlend van Jacob van Lennep.
Anatoon

25. Ín 1BB2 gebouwde school
26. Vroeger hej-develd
2?. Bekend landhuis (voor luie neneen)
28. Landhuis aan de Faas EliasLaan
29. Ilj.storj-e s chri jver van Baarn

5O. Vroegere kostschool aan de Àcaclalaan
Jl . Bewoner: van Schoonoord

32. Tn l-8J9 opeerichte koetËchool voor neisjes
,3. Verplichte huievesting van franse soldaten in l8ltr
,4. I\ïaaE van een boekje dat in 1842 door H.J. Caan aan

Anna Paulowna Ïirerd geÊchonken

,5. Kindery.r'1end, die voorkont op het wapen van Baarn
56. Bewoners van Baarn

37. Gemeenté i-n de buurt van Baarn

38. Pot net crematieresten
59... Echtgenote van Stadhouder l,rillem V
40. Bewoner van Cantorr

4l-. Baarns Bifde
42. Beruchte overstroning in 1570

45. Gebouw aan de Brink, waar recht gesprokên werd

-x-



rDooR url

VAi{ DE .ERKqROEP

'La-

GE:..I.EALOGIE E].I ARCHIEFO}IDERZOEK

:ÍaÊ de LezLn3 door de heer Ir. J.lr. Niermans op 7 oktober
al een groot succeE, dc hierop volgende kursus van drie
avond.en j.s wel- bijzonder geslaagd. J! deelnemers, Í/aaronder
2J leden en 1.6 niet--l-eden van onze Kri-ng. Drie hiervan zj.Jn
lntussen lid geworden per I Januari f98f.
onder deze J! deel-neners veeL bcginners, inaar ook enkele
gevorderde genealogen. Zelfs een archivaris uit het bedrijfs-
Ieven, die i.n zi.jn jonge jaren lverkzaan was i-n een Rijks-
archief, neldde zich.
Zorn genê1eerd gezelschap te boeien is geen eenvoudi6e
opgave. llrat voor beginnerê nleuvl is, is lnmers voor de
routiniers gesneden koek. Toch slaagde de heer Niernans
erin iedereen te boeien. De neer ervaren kursisten hadden
het natuurl-j.jk vat genakkelijker, maar iedereen hoorde weL
iets nieuws, kreeg een idee of titr: welke nogelijkheden er
no6 neeT lvaren.
Op dezc pl.aats dan ook ons a]ler vrelgeneende dank aan de
heer Ni-êTmans I

Ja, en hoe nu verdcr? Iedereen kan natuurlljk voor zich
gaan vrerl(en aan elgen onderzoek. Ervaring heeft enkelen
onder ons al geleerd dat de àán vroeg--r de ander later op
noeilijkheden zal stuiton. Het kan dan voordelen hebben van
el-kaars erv&ïlng te pro fit eren.
Over een workgrocp Genealo8ic en Archiefonderzoek (er is in
archieven iumers r,og veel raeer te vinden dan fanil-j-e-
gegevens) r,verd reeds gecproken tljden6 onze al-gemene leden-
vergaderrng i-n LnaarL 19B0. Een aantal flionsen kwara daarop in
nei bijeen in onze lcefdcrruimte onder het Geueentehuis.
De werkgroep bestea+" due eigenlijk reeds, zij het dat er
nog geen werkgroepbesluur werd gevormd. Er werden we1
spj-jkers rnet koppen 6eslagen. Op die avond werd inmers
besloten tot het organieeren van een ku"sus door de heer
Niermans. Hoe nu die 'rre::kgroep zaa gaan werken? Daarover
zullen we sanen besiissen. In elk geval J-ljkt het zinvol
on bijv. eennaal- per' { of 6 weken bijeen te komen om
arrrali noon an nrnlr'l êmên U-it te wisselen. ,itat de êén nlet
weet, weet rvelllcht een ander. Overigene kan archiefbezoek
duur worden door Ce reiskosten. I.iogelijk val-t er iet6 te
conbineren net anderen, lvaardoor benzinekosten saÍlen gedeeld
kunnen worden.
Voor zover'uw ondcrzoek betrekliing heeft op Baarnaars zi-jn
wij a1s Historische Kring (net name ook de werkgroep Oud-
heidkamer) uiteraard geïntereseeerd, Andersom zoudt u
nisschien kunnen profiteren van in de kollektie Oudheid-
kamer aanvrezlge gegevên6. Af met aI redenen dachten we om
van tijd tot tijd kontakt te hebben.
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De veelhej-d aan informatie, die de heer Nierrnans voor onshad, maakt dat het beginners, vooral a16 zi.j een .les nroestenverzuinen, misschien zal duizelen. 41 doende l_eeri nenechter en na uw eerste archiefbezoek kijkt u er beolist
anders tegenaan.
Zoudt u nog een6 precies willen doorlezen hoe u al6 beginner
het beste te werk kunt gaan, dan raden wij u aan het Januari-
nunner 1979 ( jaareang XXXïV no. 1) van Gens Nostra te lezen/
aan te schaffen. U kunt dlt .naki jken/verkri jgen bi.j het.
bureau der Nod. Gen. Vereniging in de promerekazerne,
Adriaan Dortsnanpleln fa, 1411 RC Naarden.
Het bureau_is geopend op donderdagavond. en op zaterd.agen
van 11 - l-6 uur.

Veel succes en vooral veel genoegen biJ uv,r ond.erzoek!.

LEZ]NGENCYCLUS ROMEINEN

Dê vo orges chi edenis van deze cyc1u6, die dit jaar door de
VoLksunl-versj-teit samen rnet ale l{istorische Kring nBaerner isgeorBaniseerd, begint aL Ln I9?8. 0p verschilfend.e Arwe_
vergaderingen kwam de wena van de leden naar voren on neer
kennis te vergaren over de Roneinen.
Bogonnen werd net een serie e:rcursies. In het naJaar van
I97B en het voorjaar van L9?9 werd.en achtereenvoigens Xanten(sept. 1978), het Thernen i.{useun te I{eorlen (okt. IgZg), aletentoonstelling l.{eÊ6en van Vechten (okt. 19ZB), de resten
van een RoneinÊe tempel- te Elst (nov. fgZB), de tentoon-
steJ-ling rrEên Romei-ng HuÍs te .0.rnsterdann (dec. l9?B) en het
ir,lugeum Kan te Ni jxregen (mrt. 1979) bezocht.
De behoefte aan kennis was nog niet bevredigd en daarom ',r'erdbeeloten om i-n navol8lng van de Ín 1976, eveneens in safnen-
werking net de Volksuniversiteit, gehouden kursus over
Árcheologie, nu een lezingencyclus over dê Roneinen te
organlseren. Het bepalen van de onderwerpen en het aanvragen
van de spreker6 nan no6al wat tijd 1n beslag. Raad6ever over
onderwerpen, namen en adressen van Êpreker6 was Hans Fokkens.
Omdat dlt eon onvangrljke kursus bleek te worden l,Ierd
beslotên deze in tvrec delen te splltsen.
In het voorjaar van 19BO zouden de polltieke en mllitalre
aspekten behandeld worden cn in het naJaar de sociafe en
cul-turêle aspekten. ook rverd beÊ1oten over Roneins aardewerk
tnee lezingen te geven. Het verkrijgen van sprekers r'ras
vooral ln de eerste helft nogal een probleem; neerdêre keren
hêbben wij van apreker en datun noeten wisseLen. Ten slotte
no€st de laatste lezing uit tte serle J weken worden ult-
geeteld wegons zÍekte van de Êpreker.
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0p' de eerste avond behandel-Ce Dr. R.A. van Royen uit /\m6ter-
dam voor ori6 het Ontstaan van het Ronej-nse Rijk. De heer
Van Royeïr benadrukte, dat wij de men6ên noeÊten zlen in hun
eigen tijd. Hardheid. van werken, meedogenlozc hardheid in
bescherming van eigendonmen en fundarnentel-e ongeliJkheld ln
eigendom en macht. Dit zijn de kennerkende eigenschappen van
de Roneinen ln de eerste 400 .jaar van hun besi,aan vanaf de
stichting in 753 v.Chr. - JJO v.Chr. Het is de geschiedenis
van de verandering van een herdersstaat i.n een l-anclbouwstaat .
Een hard bestaan. Iedere zomer werd er oorlog gevoerd voor
het vcroveren van Land en rijke buit. Omstrecks 600 v.Chr.
was Rone omrj-ngd door Griekse j-nvl-oeden in Zuid-Italië
(tlapete), herderogeme enschappen in do bergen ten oosten en
Etruskische beschaving ten noorden in Toscane.
Rone grenst dan cultureel aan drie verschj-llende culturen.
Dit heeft echter geen invl-oed op de politj-ek. Een onbekend
probleen is de positie van de Etrusken geweest gedurende de
Etruskische overheersing van Rome.
IrL 5O9 v.Chr. rverd de l-aatste Etruskische koning uit Rone
verjaagd en werd de RoneinÊe Republiêk gesticht (5O9 - 27
v.Chr.). Tn 27 v.Chr. begint het Rometnse Keizerrj.jk.
Voo::al na j6O v.Chr. vindt gebiedsuitbreJ-ding plaats onder
leiding van het l-eger onder bevel van legerleiders.
Voor die tljd bestond de leiding van Rome nog uit hereboeren.
lïa die tijd verdwijnt de relatie met het 1and.
Van groot belang voor Rome is de kennismaking net de Griekse
r,vereld vanaf 2OO v.Chr. I{ieruit ontstond de Romeinse
beschaving. De resterende gebouwen vatr de Ronteinse Republiek
tot 27 v.Chf. zijn nj.et nooi., meestal van baksteen.
t{et Keizeríijk raaakte een Rone van marner.
De o-vernane van de driekse cultuur voel-cLen veel- Romeinen
aan als het begi-n van decadelLie. Deze overnefie had echter
geen invloed. op de poli.tlek.
Voor 200 v.Chr. rvas er in Rorne econoríie in natura (ru11-
handeL). Na 2OO v.Chr. doet de geldecononle zijn lntreder

Deze zeer boeiende avond werd op 2, januari 19BO gevoJ.gd
door een lezing van Drs. ,tynia over de Groel van het Romóinse
Rijk in lI. i. Europa.
Hij belichtte de groei van het Kei-zemijk onder Augustus
(70 v.Chr.) tot aan de ELbe en later het terugtrekken van de
Roneinse l-egers tot achter de limes toen Keizer Tiberius de
Elbe-politiek liet varen. In ll v.Chr. begonnen de Ronei3se
veroveringen van Engefand vanuit Boulogne s/ner.
I(eizer Hadrlanls bouwt daar in L22 n.Chr. een rnuur, de muur
van Hadrianis, dwars door Dngeland on de Schotten buiten te
sluit en .

Op de derde avond hield de heer G. i(oppert een helder betoo6
over de l,lilitaire l(racht van het Romeinse Rijk. IIi-j vertelde
dat het Rorneinse Rijk een wonder \,ra6, dat nog door gêen
enkel ander rj-jk goëvenaard iÊ. Met een Sering aantal
legioenen, met prinitieve vervoerrniddel en en door hen aan-
gelegde mil-itaire we6en werd het gehele rijk bostuurd vanuit
Rone.
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Deze l-egioenen b:jstonden slechtE \toor 20% uit echte Rorneinen.
Bovendien werden de legioenen dlkwijls verplaatst, 6onÊ naar
een geheel ander dee] van het ri jk, wat blijkt uit de
flevonden Brafstenen.
Deze legioenen waren bewapend met speer, kort twoesnijilend
zqaard en schÍId, soms ook net een zware kruisboog.
De beschernlng bestond uit een borstharnas, heln en cape.
Dê Ítilitaire kennis van onderworpen volkeren weld overge-
nonen. Slingerê ult l(lej-n-Azië en lange zï/aarden uit Spanje.
Er was j-nfanterie en cavalerÍe. De l-egioenen beEtonden ui-t
centurions en cohorten (5OO man). De fe centurio van het
eerste cohort was de chefstaf. De bevelhebber van een legioen
was een legaat. De aro was de ruiterij.
De Romeinen ï/aren goede rleg- en waterbcuwers. Ze bourrrden een
vaste brug over de Donau van 20 overspannin6en elk van 50 m.
In ons land bouwden ze houtcn bruggen, zoal6 bij Fectio en
stenen bruggen zoalÊ bij l,íaastricht.
Ze hebben een 6tuÍr gebouwd in do 'laaf on meer water in de
Rijn te krlJgen. CLausius CiviluÊ heeft bij de opstand deze
stul vernleld om juist meer water in de :laal te krij6en.
Hier was de zuid6rens van de Batavieren.
Al- het vrachtvervoer vond. plaate over dê rivieren. De stenen
wachthuizen langs de Limes waten zo gcboulvd, dat ze seinen
aan elkaar konden doorgeven. Xen castellum bestond uit cen
vierkante omwalde pfaats et 4 poorten en twee elkaar
kruisenile hoofd[Íegen. De soltlatenvêrblijven waren gebouwd
raet kámers voor 4 man. De soldaten droegen schoenen met
6pijkers. Bij opgravingen in Nijmegen en clders is hierover
veel bokr)nd Bêlvorden. Illke legcrplaats had bovendi-en een
groot hospitaaL met verplegera.
De castella v,rerden nooit biJ Êti1Ëtaand water gebouwd.
Er leidden 23 hoofdlegen vanuÍt Rone, waarvan sommlge rnet
L,unnels. ZelfE in Egypte waren er 4-5 wegen naaEt elkaar.
In totaal- eras er een wegennet door het Ronei-nse Rijk net een
lengte van BO.O0O k;a. Aan eecondaire wegen vía6 de Lengte
) naal zo Broot. .-Íj-sselplaatsen v/aren er on de 20 kn. ên
pleisterplaatsen om de 6O km. Het vraren allenaal rechte
wegen net hellingen, die iriet groter waren dan 5 Sraden en
een breedte \Ian 4-5 m. In de .{lpen lvas de breedte smal-ler.
In ons land zi jn r,vej-nig Ro,ïeinÊe weÉlen overaebleven,
Er bestaat nog een Roneinse btenen weg rnct af l'iat eringsgo ot
in Limburg. Ro,leinse we6en zijn in het overige deel van
Europa lang 8ebruikt. Pas in de l6e eeuw werden er in Frank-
rijk nieuwe wegen aang3legd naar Ronelns nodel.
De Ronei-nen kenden tolwegen en voertuigbelastin6. Er bestonden
ook weghotels. Deze hadden ecàter geen 6oede reputatie.
Overspel in @n weghotel geplee5d was niet strafbaar.
Vroulven onder de 40 jaar uochten niet ove" de we6 reizen.
De Roncinen kenden ook reiskoebêon. Verder verteldo de heer
I(oppert nog vecl bijzonderheden ovcr Romeinse steden,
gebouvren, bru66on en aquaducten. À11e veldheren rapporteerden
aan Rome. Hij beeloot zijn lezlng met de woorden dat de
]loneinen uet paarden hun Rijk Gcvestigd hebben (koeriers,
iransporL en leger).
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Op de vierde avond gaf de heer Bloeners voor ons een lezing
over rrDe acculturatie van de Romeinen in het stroomgebieC
van de Rljn en Maasrr.
Hij l-egde uit dat de Roncinse cultuur de Gerrnaanse bevol-
king heeft beïnvIoed, naar ook dat de Gal}i-ërs en de
Germanen de Rorneinen hebben beïnvloed. Hij vertelde ons
van de 6tad6gewesten ln de Civitate of 1ê frontlijnstaten.
De twecde en derde Lljn was het achtorland.
De organisatie ln het bezette gebied vras Romeins en bestond
uit vrijen, vriJgelatenen en horigen. Burgerrechten vrerden
ook verLeend aan 1oka1e grootheden en na de eerste eeuw ook
aan niet Roneinse legionares.
ïn de derde eeuw waren er veel Gerrnaanse sol-daten.
Er bestond een levendige handel tussen de volkeren ten
noorden en ten zuiden van de Lines. Dit blijkt uÍt het
vinden van Frj-eÉ aarde\{erk bij de muur van Hadrianus en
potten van inheemse (Fries) makelij in de Rcmej-nse neder-
zetting te Valkenburg.
De landbourv werd ui-t6eoefend door de Gallo-Roneinen ten
zuj-den van de Limes. De bij deze landbouw aanwezíge
technische kennis 1{erd door de Roneinen gebruikt. De !0aa-1-
machine was een GalLische vinCing. Vlflats werden gebouwd
ln Belgie, Nc ord-Irrankri j k en Limburg.
De veeteelt daarentegen werd door ate Í"riezen ten noorden
van de Limes beoefend. Kontrakten over dc handel in vee
zijn gevonden op wastafelo, Het boulÍen van schepen, net de
huidplanken te6en elkaar, w&s een Romeinee vinding, de
wagen was een Gal-lische vinding. Er bestonden boerderlien
met 50-70 stuks vee en lJ ha. groot.

De vijfde en wegens ziekte van de spreker, de heer Van Tent,
íot 26 nraart 1980 ultgestelde tezing handelde over
rrDe ondergang van het Ronein8e Rijk en de nakonersrr.
Hlj onderscheidde hierin drie fa6en:

I. Het laat Romeinse Rijk van 270-4O6 n.Chr., waarbij
de ondergang reeds voor 2o0 n.Chr. begonnen is"

IÍ. De vol-ksvorhuizingstij d van 4OO tot ongeveer 5OO n.Chr.
III. De Irrankische tijd:

a. De i'Íerovinglgche tijd: 500-?50
b. De Karolingische tijd: 7)O-9OO/IO9O.

De heer Van Tcnt benadrukto dat clezo lezing een fragnen-
tarisch verhaal zou worden, ondat de kennis van deze tiJd,
vooral van het Nederlandse Sebied' onvol-doende is.
Ook het diabestand van het R.O.B. over deze tijd i6 frag-
nentarlsch. De vondgten van aardewerk zijn de gids-
fo6siel-en voor deze periode.
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I.
Het Romeinse Rijk had in hét nidden van de 2e eeuw zijn
groolste onvanÍj. Reêds voor het begin van onzê jaartelling
bestond er Ín onze streken een drang van de volkeren'uit het
noofden naar het zuiden. ltri6enli jk begon de verhuizing van
volkeren in Noord-Xuropa reeds in on6eveer 2OO0 v.Chr.
De .grens van het Rcnej-nse Rijk rverd bij een krachtig bestuur
in Rone 6ehandhaafd. In de 2e eeuw zljn er voortekenen van
een verslappin6 van dit bestuur.'
Onder hei b:stuur van i{arcus Aurelius vinden er i-nvallen van
Germanen plaats. Didia Julianus, consul- (stadhouder) in
Germania Inferlor, waaronder Nederland, kreeg in het Jaar J.fl1
te kaidpen net invallen vanuit Duit.sland. Het Romeinse Rijk
lvas echter krachtig genoeg,on deze te weereta,an. Hierna
heerste er 60 jaren rust. Van L93-2II vonden do keizerE .het ,

nodig om de castefla lant6 de times in steen td h.:rbouven.
ïn het jaar 235 n.Chr. treêdt er in het Romeinee Rijk een
chaotische perj-ode in. In 50 jaren ,,varen er 50 verschillendè
keizcrs. Germaanse stanm€n oêfênen weer druk ult op de grens.
Voor het eerst iqorden nU de Salli-sche Franken 6enoenrd. Deze
kvJamen te uronen in de plaats van de in de êerste eeuw en
tweede eeuvr genoemde Cananefaten en Batavicren, waarover in
de derde eeuw niet meer werd geÊprokcn. Deze franken kwamen
uit 0ost-IIedarl-and.
Keizer Postunus heeft vrel vÍat gedaan: hij Étichtte het
GaLlische Rijk. PostumuÊ was kelzer van 259-268.
Het jaar 270 was voor het rijk een ranpjaar ive6ene zware
aanvallen van de G.-rmanen. Hj-erna kwa.men in 285 de krachtige
Diacretianen-kelzers aan de nacht, dle de 6renzen.van het
Romeinse Ri jk vreer hrsrstelden "
Onder de opvol6ers van Keizer Constantijn de Grote, 306-157,
hadilen v/eer zware aanvallen op het rijk pJ.aats. Verslagen
volkeren werden godepoteerd binnen het Roi:rei-nse Rrjk.
Het verschil- tussen landbouwers en.soldateu verdween.
BJ.j de instelling van de verbcndenên werdcn de landbourvers
ook verdedigerÊ. GegevenÊ over deze tijd ht-'bben we gekregen
van Keizer .Julianus. Deze heeft veel opgeschrcven. Ook gaf
hij de Sall-ische Franken tocstemriing on zlch in Brabant en
Zul d-1.:ederl and te vestigen. Hieruit 1s het l-ÍrankiÊche Rljk
ontstaan. Gedurende zijn rcgerlng hadden korentranporten
plaats vanaf de Rijn naar Engeland. Nadat.Jul-lanus vernoord
was vondgn vreer aanvellen van de Gerrnanen plaats. De na hen
konende krachtige I{eizer fheodotius, 3?9-39r, herstelde de
oude grenzen. Gedurende zijn regering werd het rijk Sesplitst
in cen 'rrrest en een oost Romeinê Rijk. Arcadius werd de eerste
Byzanthijnze keizer. Geclurende de re6ering van de zulakke
keizer Honarius, 593-423, kwa.rn er Ln onze streken een einde
aan het Roucinee tijdperk.
Een gewe}dig Gernaans leger versloeg.; i-n het jaar 406 bii
Mainz de Roraeinse legers, saarop de Roneinen zich naar Itali'd
terugtrokken. Het einde van het rïest-Romeinse Rijk krvan in
436. Her Oost-Roaeinse RiJk (Byzantluir) lverd paê in 1453 door
de Turken veroverd.
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II.
De volksverhuizingen waren reeds omstreeks het jaar 400 ln
Europa begonnen. ïn onze streken kwaro het gezag in handen
van de Franken. Het Frankj-sche Rijk sloot aan bij de terug-
treklrende Roneinen en bevonal zich alleen ten zuÍden vaD de
Lines. .Ten noorden van C.e Limee bevonden zich de lrriezèn.
Bij het teru6trekken van de Romêinen heeft de grens een tijd
gelopen van I(eulen naar Tongeren en dan naar de I'loordzee.
liat de fortificaties uit die tiJd betreft, vrerden de vier-
kant6 torens vervangen door ronde torens. l4aastricht heeft
nog ronde torens bewaard.
In de 4e eeuw r.va6 het verschil tussen burgerlijk en milltair
bestuur verdwenen. Het laat-Ronei-nse Rijk ivas een moei.lijke
en zeer onvri je maatschappi j. In diezelf de eeuvr lvas l.:!Íjrnegen
no6 wel een ni-lltalr steunpunt, naar het bewoonde area tías
sterk teru6gelopen. Het castellum heeít toen aldaar ver-
noedelijk bij de Valkhof gelogen. De bevrahing van de Lj.nes
loopt echter sterk teru6.
De Franken sl-oten zich aan bij de Romeinse beschavj-ng.
De GalLiërs (felton) waren geronanÍseerd en werden gedeel-
telijk door de Franken verdreven. In de 5e eeuw val-len de
Hunnon Frankrijk binnen naar worden teruggeslagen.
Moge}lJk werd de laat-Romcinse Limes in het einde van 1e
4e eeuw weer her6te1d. Bij Ke66e1 in }Ioord-Brabant is een
nogelijk restant van Roneins muurlrerk gevonden.
In de lte eeuw heerste er nog weL een krachtLg bestuur en
heerête er rust met een bloelende Roneinse beschaving in
Ingeland. Trie vas in de 5e eeuw nog een KeizerJ-ijke
residentie.
In Nedorland zijn uit de ,e eeuvr geen archeologische vondsten
gedaan. Een nachtige Frankj-schc konin6 raa Koning C1ov16.

ÏII.
De Roneinse beschaving ie blijven voortbestaan in de
Christelijke kerk (de oorspronkelijke St. Severein 1n Keul-en
en de St. Victor in Xanten). Blj opgravingen in l{eulen is
gebleken dat de eer6t,e kerk centraal 6iond ten opzichte van
de l-atere kerkbouvÍ. leze kapel is vergroot 1n de 5e en 6e
eeuw en in de Frankische ti-jd. In de Roneinse tijd lagen
de kerken en de be6raafplaatsen buiten de steden.
De Chrlstelijkê kerk heeft, in tegenstelling tot het Romeinse
Rljk, Jle stornen van de volksverhuizingen doorstaan.

In het najaar van dit jaar zíjn wij begonnen met een tweede
lezingencyclus. Deze keer over de culturel-e en sociale
aspekten van het Romeinse Ri jk. De eerete lezing hiervan
is op 24 septernber 19BO gehouden door Dx. Van Hulzên over
het dagelijks leven in de Romeinse tijd. Deze 1ezin6 was
'zo geanimeerd, dat er pas on 22,50 uur cen êi-nde aan kwam.
Over het verdere verloop van deze lezingencyclus zulIen wii
later berichten.

Bart Braat

-,1I-
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Lezing met aU.ars door Mr. C.C.M.
Collard. Deze avond is een vervolg op
de lezÍng van lJ notember 1980 over
het leven van Marie Antoinettê.
Pla-atÊ: Het Trefpunt b1.j de NÍcolaas-
kcrk, .Kêrkstraat 17.

Filnavond 1n de grote zaal- van
De SpeeldooÊ. GedraaÍd worden ln elk
geval de rtVoorwaarts-f iLmtt uÍt de
jaren vijftig, een fifm uit 1950 in
opdracht van \rW vervaardigd en êen
film oriêr het jubileun van Paetoor
Van Oppenraay (z|e bijla6e).
Lez1n6 over het ontstaan en de ont-
wikkellng van het rnuntstel-seI door d.e
heer P. Kraneveld.
P1aat6: Het Trefpunt bij de Nlcolaas-
kerk, Kerkstraat 17.

Jaarlijkee algemene ledenvergaderlng.
P1aat6: IIet Trefpunt bij de Nicolaas-
kerk, Kerkstraat L7"

Gepland is een leziïrg over de syttrbo-
liek in lfe-eeuwse'schiLderi-Jen.
Bijzonderheden volgen t.z..t.
Gepland is een lezing door de heer
J.C. Ilopperus Buna over de hlstorigche
achtergronden van de verdedlging van
ons land, waarbij de nadruk valt op
de funktie van de GrebbeLinle.
Bi- j zonderhetlen volgen t,.2.t,.

Bovendien is een tentoonstellin6
geplanal over rtDe Vuurscherr door de
werkgroep Oudheidkaner.

{l

Voor de naanden junj- en sèptenber zijn een tweetal ê:rcur-
sies in voorbereiding, waarover t.z.t. nadere biJzonder-
heden voLgen.
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MEDEDELINGEN

Tentoon6telling in het Provinciaals
in Zwolle, Uelkmarkt 41 (tel. 05200

Overijssels l.{ueeuu
- L4650/23864-

Thuis ln de Late Middeleeuuen
Het Nederlands Burgerinterieur I4OO-I535

tot en net 3L december 1980.

Van de Facul-teit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversi-
teit van Groningen ontving de llistorische Krinê folders
voor eventuele bestelling door onze leden van het boek:

rrHet gebruik van de Hervortrde Kerken in Utrêchtfi

Het betreft een rapport van een ondêrz;oek inzake het
huidige gebruik van de oude Utrechtse kerken, alsnede van
recent gebouwde Hervornde kerken, door J.iI.B.M. Haaknan,
A.'r'Í. Kuipers, II.J.J. Radstake en K. Vos met een inleiding
van Prof. Dr. O.J. de Jong.

Ieder van onze leden die in deze folder geïnteresseerd is,
kan deze aanvragen bij de heer B. Braat, Gerrit van der
Veenlaan 2, Baarn (tel. 02154 - L"5"3).

-x-


