tlA

.3

'drc rtlr'
naonnelLj.kzte

uon

láatnziache

uii4ate

' :';

d.e

7a,i.tt4

il

BA€]netl

(waa,a,in o pgzrwnpn

"dz, Utuu.tie.et*ae.a)-ea"

)

Dick Radstok & Zoon v.o.Í.
Antiqu airs
Gespecialiseerd in het vroege Engelse meubel
Beëdigde laxaties

Oraniestraat
Baarn

1

0 2154 - 13453

b.g.s. 02154-

Í 53:13

Je Jaargang- nummel 3.
Redac

september 1977

tie : Mevrouw L.M. BiJva:ecl<-Dingemans,
J. Kruidenier
G.. Brouwer

C

"rre spond.entieadrê

s

: Mevrouw BiJvanck, Van ReenenLaan 10, Baarn.
Telefoons I28I7.

DageJ.ijks bestuur: c. Brouwer, Sophial-aan 39, Baa,fir. tel. 14131
(voorzitE)
H.w.d. Stee6, TaLma1aan 39, BaaÍÍr. Têl . L757L
(penninglneester.
ïrÉroud wan dit nununer:

Van de redactie

Vertrek secretaris
Pro gramma

najaar

Amste]. Porcê1ein
Langbro ekerue terJ-ng
Van KoopmaÍrsbrieS tot Dagb1ad Dêel 1
Geknipt

. Ágenda.
VAN DE REDACTTD

het begin van een nieuw seizoen. is het onweruijdelLjk tefug te,
kijken. lÍat in het afgelopen jaar tret meest opwieJ., is weL het gerj-nge aanta]- bezoekers van de awonden wan de Historísche Xring. Hebt
u ïret allen druk, r^rordt de datun vaí een bepaal_de avond te ].aat bekènd
gemaalct of windt u de onderverpen nlet irrterossant.
Het is zo j anner en ontmoedi8end zDrn ha]-f ].ege zaal in te kiJéc en.
U heeft er waarsctrijn1ijk geen idee van hoevee]" uerk êr verzet wordt
an za eerr avond voor de gehele Historiscrre Krirrg te organisêren.
De Historische Kring bestaat bij dê g?atie vaÍr het aantal ledent gek
genoeg l-s dit aarrtal- best voldoende, nameLijk zorn 95. Daar is op de
bijeen}omstên maar dan ook erg weiníg wan te merken.
Zoals u in de agenda vat:' dit b1-ad kr:nt zien zijn de data wan de
avonden nu reeds bekend. Noteert u ze en komt al].ent
Het geeft Ïret bestuur moed om verder te gaan op. de r"r€êslagen rreg.
.f,an

DE HEER JOJA-DA .\rERRIPS IÍEG ALS SECRETÁ.RIS

Aan een zo beLangrijk en daarnaast betreurensrraardig feit aLs het
wertrek van de secretaris van ïret begturr van onze Kfi,ng kan niet in
dit blad worden voorbijgegaan.
De Heer Verrips heeft tijdig het bestuur medegedeeld wanaf 1 à eptember
7977 zíjn functie te zul1en neerleggen, als gevolg vaÍr zi.jÍr drul<I<ê
werkzaamheden overdag.
Het beeturrr wan de Hi-storlscfre Krl-ng dankt hem ook L aÍrgs deze weg
harteliJk woor zijn bezigheden i.n het belang van oJírz e werenigíng.
Ieder van ons betreurt Ïret erg Jojada Verrips te noeten misseni

naár heeft natuur'lijk alle bêgrip voor zijn bes.lissing.
Jojada3 wij wensen je véél succes in jouw rÍerk.

Het BeBtuur.

DE HÏS"ORÏSCIID KRING DEZE

-2MAAND

NIIET NEDERLANDS OPENLUCHTMUSDI'MII

'I{aarom. en t}oe?

LezííE door de Heer J.M. Stikvoort, h.oofd van de afdeJ-ing Voorlichting en Educatievê Dienst van h.et Nederlands Open]-uch.tmuser-un
t

e Arrrfrem.

Deze lezíng rn'ordt gehouden op woeírsdag 28 september a.s., I s-awonds om
8.OO uur in café Beerenstein aan de Zandvoortweg te Baarn, in de zaa1
achter het café. (zie ook agenda, ach.tê!' in dit blad)
Duur van de lezing! ca. 6én uur voof de pauze en ca. drie kwartier
na dê pauze. Duur wán de pauze ongeveer een krrartier.
.

PANORAMA VAN
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IIET VERLEDEN IMT NEDDRÍIINDS OPENLUCHTMUSEIJMí I{AAROM EN

HOE.

Lezing met kleurendia t s.
In 1912 stichtte F.A. Hoefer tret Nederlands Openluctrtmu9eum in Arnhem.
Hi,j zag dat door industriali6atie, uitbreiding van steden en dorpen,
wegenoanl-eg en moderniserj-ng boerderljen werden afgebroken of we].bouwd, fiind- en waterradrnolens buitên gebruik gesteld, kortom, dat
veel van het eigen karakter van tret Yroegere p.lattêLand, van de
cultuur van boer, trerder, vissef, molenaar en anbach.tsman verdareen.
Uít vê1e delen wan Nederland welden nu originêle boerderijen, rno1êng
p]-atteLandsbedri jwen naar het muÉr eu.n overgebractrt en ingericht. In
het 44 ha grote park van dit RiJksnuseum zijn ze nu vatl binnen en
buiten te bezichtigen. Uet de rijke verzarlelingen kl€derdrachten en
boerenwagens, ziJn kruidentuin voïrrêrr zLJ één indrtrkwekkend nPanorama
vah het verledenÍ.
De.inleider veFtelt over.stichting, doel en t aê-k van trêt Nederlands
Openluchtmuseum, over problemen wan afbraak, overbrenging en inrichting wan de gebouwen. Aan de ïrand wan k;leurendiar s maken wJ-J
een rondgang door het museunpark met bezoek aan boerd.erijen, uoleas
plattelandsbedfijven, Zaarrae en Marker buurt, aan de kruidentuin en
verzamel-ingen k1ederdrachte4 en oude vervoemiddeLen.

IN OK"OBER A.S.
Dezing door de Heer Ir. P.M. Vrijlandt te Hilwersum ower
nHet l.uis en. de f,aml-]- ie Ruysdaelr
(enkeJ.e aantekeningen over vroete vestiging van Amsterdanse famiLies
óp de grens wan Gooi en Utrecht. )
Deze Lezíng vordt gettouden op dondeÍdag 20 oktober a.s.
Plaats! rdordt nog bekendgemaakt
Tijd3 8. OO uuí.
(zie ook agenda achter in. dit blad)
PROGRAMMA ÏN DDCEMBER A. S.
Donderdag I dec'ember ! Verguldavond, onder leiding wan. Merrr. Aetro.
PJ-aatss kefder Gemeentefruis ( bereikbaar vi-a Laanstraat)
TIJD:2O.QO uuf l hek is open vanaf aa. 1-9.45 uur.
Wilt u zic]. opgewen voor 15 OKTOBER A.S.
Dit in verband met het besteLlen wan de speculaaspoppen en de verf.
ca. f. 12.50) koqen dit keer
De kosten y31
3::"^i'"".::^Í?:í-l:rsoon
PROGRÀI{MA

,
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AMSTEL PORCELETN

178h -

181-4

In }ret Museum lÍil-le t -Hol- th.uys en, Herengractrt 605 te Amsterdam wordt
van Lf september tot en met 4 december a.s. een tentoonstelling 6etrouden van Ams t e1porc e1e in.
Een íeder die enigzins belcend is met het Nederlands porceleiÍr uit dê
18e en het begin 19e e euln' weet dat de fabri-eken te Ouder- en NieuwerAmstel, waar het Amstelporcelein werd gêmaakt, geen op zíchzelf
staande ondernemingen zijn gerreest.
Zíj zíj/r de voortzetting van de porceleirrfabríeken te lÍeeÊp en Loosdrecht. In ÏÍeesp r^'e?d in 1759, door de Graaf van Gronsveld Diepenbroik eén porceJ-elnqabriek geves.tigd, waa?voor vele bekwane buitenlandse medewerkers werden aàngetrokkera. Deze fabriek is alectrts een
kort Lewen beschoren geweest. I.r:r. L77L moest zij haar poorten sLuiten.
De uítrustíng en resterendê voorraden van dè fabíiek werden op€:ekocht
door Dominee de Mo1, die daarnrée, ter'stimulering van de werkgê].egEr}heid en de welwaart in zj.jn armêl"iJke gemeenter in Loosdrecht een
porc el- einfabriek wj-lde inrichten.
Na een pêriodê van expl-rimenten elders, werd de fabriek in 1772 J.n
bedrijf ge s t eld.
Ondanks het kwa.litatief hoogstaande product dat deze fabriek voortbracht
korr zj-j de concurrentiestrijd met andere fabrieken nj-et lang volhouden
In Lf82 werd tot J.iquidatie besl-oten.
EnJ-ge Amsterdamse geJ.dsctrieters van de Loosdrechtse fah. iekr de heren
Joh.n lIope, Joachim Rendorp, Abrabarx Dedel en Cornelis van der lloop
nameí het initj.atj-ef de porceLeinfabricage voort te zêttênr doch op
êen €uÏIstj.gêr. gel-egen pl-aats.
Daartoe werd j.n 1784 de voormalige katoendrukkerij rHet Molentien
bij Dê Omva1 aan de AmsteL te Ouder-Amstel dooÍ Van der Hoop aangekocht.
De restererrde voorraden en de uj-trusting van de LossdrechtÉe fabriek
verd daarfre en owergebracht .
Leidin8 wan tret bedrijf kreeg: Frledrich Daeuber, die ook gedurende
de j.nterimperiode het werk in de fabriek te Loosdrectrt trad geleid.
Het merk, dat sinds de overname van de f,abriek door de wier genoemde
Amsterdammers, \,\rerd gebezigd was rlAmstel[;.
Stulikí.'n uit de o.ude voorraad die in de Amstelfabrl-ek werden voltooid of stukken die feed.s onde? de nieuwe lei.ding, v66r de overpl'aatsing naar ouder-Amètel, in Loosdrechtse fabriek nterden gemaêkt t
dragen soms de merkerl wan de beide fabrieken: M.O.L. en Amatel .
Daeuber treeft zich van de medewerking van werscheidene werkers van
de Loosdrechtse fabriek weten te verzekêren.
Er is in het AmstelporceJ.ein een duideJ.ijke verwaatschap metr haast
een voortzetting wan tret Loosdrechtse porceLei-n herkenbaar.
We1 is een een opval-lênd geringere variatie in vormen en soorten van
voorrrrerpen, dan bl-j l..et Loosdrectrtse product worden aangetroffen.
Ook deze ondernemJ-ng zaL zi.ch in 18OO Senoodzaakt de productie te
staken en tot vcrkoop van uitrusting én Vo-orràden'over tê ga€rn.
Koopster werd d.e Fj.rma Dornner & Co.? fabrikanten waá chemicaLiën.
Zij zettê de porceleinfabricage voort met gebruikmaking van het oude
merk. Verschei-denê nieuwe medearerkers werden aangetrokken. In 18O9
werd. besloten het bedríjf over te brengen naar CtramicaliëÍ!- fabriek
rrNieur.'b1:r6rt vant de Firma Donmer aan de Amstel te Nieuwer-Amstel .
Of in deze níeuwe vestj-ging ook porcelein r*erd gebakken of s1echts
oude voor?aden en getryorteerd buitenlands porcêlein werd gedecoreerd, is niet rnet zekerheid bekend.
Dommer treeft steeds bekwame en fantasterijke decorateurs aan ziJT
ondeÍïreming weten te bi-nden. De benarde economisctre toestand gedufende de Franse bezetting treeft Dornmer het troofd kurtÍren bieden.

-4ïn 1814 waren dê aktiviteiten van de porc eJ-einfabriek reeds beëindi.gd,
Daarna vonden nog we1 verkopingen van woorraden plaats.
De catalogus van de t entoons te11J.ng rrAms teJ-porc eleinrr onvat 17O
nummers. Getracht is een owerzicht te geven van de productíe wan de
Amste.lfabrieken. In de catalogus is een uitgebreid gedocumtoteerde
inleiding. opgenomen wan de hand van Dr. I{.M. Zappey, die een neêrslag,
is van ieen langdurig ar'chiefonderzoek.
ïn dit artikeL worden vele namen genoemd van medewerkers rvan de
fabr+eken aan de Ams.te'1 en wordt geÍreze'. op hun verbindingen met de
fabrieken te Loosdreètrt en in Duitsland.
Hoewe1 nog vee.1 vraagtelieís b1ijven, lewert de Heer Zappey éerr zeer
belang?ijke bijdrage. voor onze kennis van fret AmstelpoDcelein.
Reêt ons nog te melden dat ter viering van haar vi j fentrrinti€:J arig
bestaan de catal.ogus tewens verschijnt als mededelingenblad wan de
Nederlandse Verenigj-ng van Vrienden van de Ceramiek.
F. wan Brpers Royaards.
1rïr1rïtlrïrl'ï'!í'!ri'1,;'1rï4rï,1';tlt?r1r?r1rïr1rïrlr;r:r;,3rtr3?,1rïr:rï,:r?!ïr1'?ErirJ'AlrïrlFrtr"ÊrïÉritl@
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ïn:hèt vêrvolg worden de bijeentcomstên in de kelder
(dus niet meer op vrijdagavond) gehouden

op 'donderdagawohd

Op 2f oktobe? a.s., rs-avonds, biJeenkomst eraarop een ieder de door
haar of ?rei:r gemaakte dl-a I s, foto r s of film, ti jdens de tentoon-

s.te1ling over tlet Koningshuis, kan tonen.

IN HET VOLGPND NUMMER O.M.
1. tret 2e deel van r0ouranten en pamflettenn

artikel cver Baarn
: ktej-ne inteiding tot ]-êzing over

Gouda en Goudse gLazen.

DE LANGBROEI(ERITETERING

In dit voorjaar bractrten ongeveer 16 leden van onze vereniging een
bezoek aan het ka"steel Amerongen.
De tocht naar het kastee]. voèrde Langs de Langbroekerwe tering en
stoÍrd ondêr Lèiding van Mevrouw Agtro.
Voor die gelegentreid trad Mevrouw Astro een reissctrema gemaakt dat
idJ u iriet wiLl-en onthouden en hieronder af,drukken.
I{ie we9} qpoort deze opsomml.ng u aan ook eens rs,kijkje te nemen.
Het r.l.aont nde moel.ter
Tocht Lángs Huizen en Kastelen f mcí L977.
PaleJ.è,Sbestdl-jk ons wel bekend --- Bilthovénrs Gemeentettuis was }.et
Jactrtlust waJr de fam. Uo0te--- Houdríng:e Links. Mamuchet eigenaar
kóperslager uit ltenêBouÍ.rs 'geslacht. Een gewluchte monnik Carpentl-er
maakte woor l..em een gefantaseerde genealogie. In 1725 kochten zij
Sterkenburg

IÍesLrhênen, ingetrouwd,
en Houdring e ín 1772,
"r":;enbur6
vaJr Leyenburg. Diens doctrter
T.í Lgl+z werkoctrt aari jtrr.""tu"
Fabricius
getruwd met van Boêtzelaar. Actret'terrein veÍ'kocfrt aan de Jong
Scliorrr,/ènburg. Voof een groot deel nu nog eigenaar. Het Ïrui s l,r'erd
tot 1"953 door ván Boetzelaers bewoond, toen werd het verkocht aan
Gront-Mij rrraarvo o? verbouwd- vooral aan de achterzijde.
Oostbroek links. In + 111-2 een kLooster voor moniklcenr op dê p]-aats
wan }et K.N.M.ï. wás'-een nonÍrenkloo stêÍ. Grotê l"anderijen.waren in
hun bezit ook heerlijkheden zoaLs .ZluyLen en dê Biesbosch (voor 1-421
Elisabethvloed r hrerd l'et Hollandse Waard genoemd). Voor de weiligl.eid van Ut:lectrt werd tret k].ooster gesl-ogpt, bowendien rf,as hêt zo
vaali aangevall-en, dat er.nog maar 3 à 4 monikkerr over waren. Zo ook
het nonnenklooster in 1585. Er .heeft een treks gewoond.
fn l-88O werd. er eên hrris gebouwd voor de Heer Bierens de Haa.rr maar
Royaards beêft het tegenwoordíge huis gebouwd en di:t vêrkocht aaÍr
van Son, dj-e het weêr verkocht aarr ván Reek. Diens familie maaktê êr
êen fruitbêdfij f van.
Links Nieuw Amelisweerd. Nu wan de gemeente Utrecht evenals Oud
Arnel-isweerd (iets werder op.I-inks) en ook Rhijnauwen (weer werder).
Het is in. bezit geweest vap, o.?. Lodewj-jk Napoleon. De Laatste
eigenaar voor ïlet in bezit van de..geineente Utrecht kwam was Bosch
van DÏ'akens t e)rrr .
Bqyerl4eerd, Zweder. van Zuylen was de eerstgenoemde eigenaar. Later
Maximi-liaan van Egrnond, graaf wan Buren, vader vaJ} Anna van Buren.
Dan Nassaur s, van Heeckeren van Errgtruj.z en, van Rechteren Limburg,
gravin Cast.e1-Castel" en ylu is er een Quakel'school in gevestj.gd.
Rij senburg rechts. Nu boerderij met op de ingang'poort het jaartal
1635. Hier word.en narnen als Proys van Rijswijk (ook biJ Amelisweerd
en Guntersteyn) ;ohan van Risenborch, Vi-anen àehuvd inet Mechteld
vaÍr. Zuylen, Vianen en Goye, Cu1enbbrg vaïr DaEr.Oosthuyse met
Rlrak-evorseL (baronst-:tel gekregen van WilJ.em I) woonde .ectrter in
Sparrendaal .' Oosthuyse bouwde Fl( kerk en dorpsplein in Driebergen.
Sterkenburg rechts. Enkelê natnen 3 van l{ulven- van Sterkenburg, Yssendoorn (Isendoorn). .Aeswijn (Spq"a op J2 jarige Anton Aeswijn onopgetrelderd, hij zweeft nog roridom het kasteel) Mathenesse, Hardenbroek
Mamuchet Heer van Houdringe l{estrhenen, Kneppelhout (broer wan de
s tud.ent ent)rp en schrj-jwer Klikspaanr ) Nu nog bezít van Kneppelhoat
famí].j-g.
Leeuwenburg links. gekocfrt wan Zouden dên Ba].ch door Toussain.
Daarna in veJ-e handen ovefgegaan. L8O8 - IÍestrhenen ên in J^8Jt de
Beaufor't. 2 broers wonen in een bunga1ow actrter tret huis, dat 1s
ingeri.cht woor JO bejaardên dj-e daar vérpleegd Ídordên.
DQnjon Weerdestelm recht verder weg tussen de bomen. Nlamen a1s Proeys
(Àmelj.sweerd en Gr:Írtersteyn) zluyT-er: Ysselsteynr Gauwert van EgÊont
van de Nyenborg (broer van de lleer van tlindersteyn ernaast) tenslotte
van Wykêrslooth, Zij lronen op Hindersteyn en noemen ziéh W-ykersLootl.
de Weerdesteyn.
Hindêrstein. recïrts.Enige narnen3 van l{ulven, Zuermont, Gaesbeekt
Bisschop Dawid van Bourgondië, Gauwert (J.id timmermansgil"de, weÍ'd
menigmaal verbannen, toch steêds weer tot sctrepen benoend in Utrecht)
van Zuylen van N:feveLt (eigenaren van dé Ilaar).Oostrumr Rêede
douarière van Hardenbroek, van Haeften, wan Brienen wan de Grootê
Lindt.l s dochter huwde Graaf drA].sace df henin Líétard. L9].L verkocht
j.n openbare weil-ing àan baron de lJykersl"oottr de I{eerdestelm (korte
tijd bur:gemeester varr Hiiversr.rm), bewoont het kaste€1 Êitrds l-94O.
wapens op hui-s en poort van van z17y!eí van Nyewelt en ByLandt.

-óLunenburg is treel recent door de architêct Cannemanr van de Rijksd1ênst voor de Monurnentenzorg bijna gehêel trerbouwd, in de oorsprorrkelíjke staat, evenals tret volgende kasteel .
W€"1- enburg waar deze architêct nu Ï'oont en in ju]-i een tijdje
zijn
rozentuirr, door zijn vrouw aangeLegd en verzorgd, opgesteld woor
publiek. Het is een roversburcht geweest. Nu eigefldom van van Lynden
van Sandenburg.
Sandenburg Kortê tijd van Baron van Reede. In L792 verkocht aatr
baron L)rnden. In zijn bezit waren ook lJalenbufg en Groenêsteyrr i.êts
verdêr op. Het Sandenburg. bij Veere was vaÍr Borselen.
Groenesteyn links AlJ.een nog te zien j.s de oude poort. Dit oorspronkelijk grote huis is nooít een ridderhofstad gerreest.
Bfoekhuizen rechts is ook van de van Zuyl-êns geweest en Gaêsbeek (
kasteê1 Duurs tede, Ptr:Llip s de Goede bastaarilzoon David van Bourgondlë
beleend zijn kamertreer Arrxy errtree- in 146O, vêrkocht aan Taetg van
l.{eerten. Oostrum, Tuyl l- vaÍr Serooskerken (ka6teeI Zuylen) Nellesteyn
heer van Dompselaar, kanunnik van oud Munster, ridde? Pauw wan Wieldrecht en teslotte aan de' beide zonen Stratenius wiens moeder een
Pauw van llieLílrecht r^,as.
Zuylensteyn rechts. ïn deze Laatste oorJ.og is dii prachtige kasteêl
volkomen wernie.I"d. Hier woonden van Zuyl"ens die o.a. ook IÍayestelm
en Àmerongen in bezj.t l..adden. Nassau, Coert Reedc en AJ.deuburg
Bentinck waren l..ier de Ïreren. De waardevolle irÉroud wan tret
kastee]- is verwoest. De kLeinere gebouwen zijn gespaard 6eb1-even.
Zíe íet póortgebouw,
'I{ayesteyn lijÏt
een oude boerderij op cle ets van Jan cle Beyer en zo
ziet het ea' noél precies uj.t. lÍas in hand.en van -lfi].l"em wan Nassau
ZuyLensteyn Frederik van Nassau en in 1879 van graaf van AJ.denburg
Bentinbl: van Amerongen.
Amerongen. Yan deze bewoners hoop ikr. dat u vêe1 tè tloren zult
krijgen, Het huis is na de brand vaÍr 16f2 gebouwd of door architect
Maurits Post, zoon wan Pieter Post of door Vennekool of door beide,
wat we1 meer geberrrde. VennekooL heeft onder Jacob varr Kamp en tlêt
Stadhuis op de Dam gebouwd. Hij heeft daar het mooiste gebouw vaÍr
Europa wanui t de Gulden regel meê mogen h.elpen ontstaan en daar weel
va;r geJ-eerd. A.ls u nu dit huis ziet kunt u deze Gulden regel ook weer
hier in Ámerongen terugvinden.
UIT8

COTIRANTEN

EN PAMFLETTEN 7OO JAAR NIEIIWS

ÏN

SamenstêlJ-i-ng: Mw. E.Z,R. Coben ( secretaris van
Persmuseurn) Oude ï\rrfmarkt 151 , Árnsterdam.
R.F. van Driesum

AMSTERDAM.

het Nederlandsch

G. Kerkl.of.
Dr, M. Schnelcier
t{.url.fl.stam
J.E. Thedinga.

VAN. KOOPMANSBRIEF TOT DAGBLÁN

De oudft bekende Nederlandse kránt, i's de rCourante uyt lta1ien,
Duytslandt, & c.rt in 16L8 tê Amsterdám uitgegeven door Caspar van
HiJ.ten. Zij werd gevonden door de Zweedse pershistoricus !'ocke Dahl

in de KoÍrinklijke .Bibl-iotheek te Stockl.olm, l,raa? de tot Íru toe de
.grootste verzameJ.lng wan oude Amsterdamse kranten zich bevindt.
Deze Zweedse pershistoricus noemt Arnsterdam l".et oudste krantenc ent].un wan Europa, niet a].leen oridat ifl de eerste he]-ft van de 17ee eu!" verscheidene Arístêrdamsê courantiels Lrrrn bladen het f.j-cht deden

a

-,.
zien, maar ook omdat de êerste Engelse en trlratls e kranten vertalingen
rraren va.rr Nederlandse bladen. Hierwoor was tret betrekkelijk liberale
k.limaat verantwoordelijk, maar vooral van belang was S,msterdams
centrale rol- al-s handelsqtad. Op het verband tussea handeL en
nicuws .wo.Tdt nog nader ingegaarr.
VergeJ.eken met de middeleeurrren was in de zestiend.e e e1lrlr een sterkê
toename te bespeuren j.n de s,nell".eid van berichtgeving, a].smede .
de l..oeveê].treld van bericl.ten. Deze ontwikke].ing liep para].e]. aan de
ontwikkel-ing waÍr het postÍrezen. Zonder gere6elde postwerbindingen
r,,ras het immers onmogeli-jk goed op de hoogte tê blijven van gebeurtenj-ssen over dê g?ens.
De OntwikkeLing: wan de Postwerbindingen.
In de middeleêuwen waren het de vorsten en geesteLijken die hr:n
eigen boden onderhielden, om in voorkomend.e gevallen een brLef over
te brengen aan een andêr l..of of klooster. Bij de opkomst van de
steden stelden de stedeJ-iJke overheden eigen bodedi.ensten in om met
e1kaar te kr:nnen corresÈondéren. In Árnsterdam werd in 1395, bij de
dooC van Daniël SappeJ-, knecht van graaf ALbrecht van Beierên, h.et
a:nbt van stads- of gerechtsbode nten eeuwi-gen dagett aan de stad afgestaani benoeming gesctriedde voortaan door de Heren van Gerectrte.
Omdat stad en'haàde]- onloamakeliJk verbon<len zijn, konden. koopJ.ieden
ook.wan dezg stedelijke postdiensten (de boden rn'aren in feite vervoerdeÍ's wan pos,t) gebruik .Eaken. Daar de regeJ.maat in deze diensten
echter ontbrak en .de na{'ruk to.ch 1." op de co?respondentie ,tussen
stedelj-jke ÍBagistraten, gingen kooplieden a]. vroeg over tot het
,

j-nsteLlen van particulierê postdiensten, de zogenaamde koopmansboden. De ontwikkeJ.ing wan de l..andeJ- met de OostzeestatêÍr treeft
'hier 'ín n1et ge?inge mate 'toe bijgedragen. De koopmansbgiewen, die
i.n ger'egelde', di-ensten werden owergebracht (men derrhe aan de vaste
mait<teagen), bevatten naast zakelijke mêdedellngen vaak berLchten
over rde politieke en economisctre ontwikkelingen in een bepaald
ge.bieil. Irrte'Í moê't hierbi j berlehken , dat dè 16e eeuwse handêL zicrr
ííet. zózeèr op een bepaald artJ.kel , a1s we1 op een bepaald gebied
richtter zodat a]-Le gebeurtênissêm diê dat gebied raa.l<ten - pol-itieke ygranderj-ngen, verrdachtingen met betrekkÍng tot de oogst,
te:6tiél-vooraden, etc. - woor de kool-ieden van belang rraren.
GeJ.eideltJk werden de postdiensten efficiënter ingeríctrt en groeide
het eennansbedrijf uj-t tot een bedrijf met l-oonarbeiders, Dr werden
in Ansterdam wie:r postkantorên opgericht! het Antwerpae kantoor werd
een verzarlelpuÍrt voor post naar qrankriJk; En6e1and, Spanje en
Portu6ali het Keulse zorgde voor het contact met ItaLíë, de Levarit
9n i jeen groot deeL van Duitsl-and en de Oostzeestaten; het blnnenlandse:postkantoor tenslotíe verzorgde de post op dê Hollandse
steden, araarbij he! platteland verwqarloosd werd. Toenemende overheidsbexícieienis weid nooit betwist (aan de zogel..etêir rrPostoeesters rr
werd rriimschoots têgemoet gekomen), en in augqstus 1748 r.ras de
wolledige, rrnatioÍrali sàtie rr van de posterijen een felt; in dat
jaar verdên de posterijen ondergebractrt onder het bevind wata
Commissarissen van de Staten van Ho].1and.

-8Zestiende eerrqs Geschreven kïanten en gedrul<te pamflettens
Omst?eeks 1450 ontwikke1de Jol" ann von Gutenberg irr Mainz een systeem
waarbij .met J-osse letters enn tekst kon worden opgestel,d, die verlDlgens we1e rnale:l op paier gereproduceerd kon wordên. Toch zou tret
nog anderha]-ve eeu\^r duren foordat gedrukte kranten trrrn intrede t]èden.
De hoge kosten die aan het drukkel1 wareÍr gebonden maakten een rendabele opzet onmogelijk; de vooral-snog omslachtige werkvijze stond
een vLotte publ-icatiê in de weg; de woortbrengs eJ- en van de srukpers
waren door de owerheid gemakkeJ-ijk te censureren; tenslotte werd de
nieuwe machinê vaak bescfrouwd al-.s een duivelse uitwinding, een
houding waarvoor de kerk in niet geringe matê verantwoordel-i jk 'hras i
de gezagsondermijnende mogelijkheden werden goed doorzienl Deze
factorérr hebben ervoor gezorgd, 'd.at merr tot de zewentiende eeuw nog
zijn toevlucb.t nam tot de meer betrouwbare en meer.actueLe gêsckrrewen
krant; de drrrkpers was weggelegd voor pamfletteírr diê, in ontel.ba?e
hoeveelheden afgedrukt, êen grote ro1 hebben gespeeld in de
Hervormingstijd.
Een lcoomansbrief bewatte waak mededelingen over gêbeurtenj.ssen die itt O
'een bepaald. gebied r^raren voorgewallen. Warrneer het bel-ang wan de
mêdede1ingên ditr vereisterwerden ze overgeschreven en aan andereq
do orge s tuurd .
Nàarmate de trandel

ten, maar ook de liolitieke vêrwikkelingen
veeliwuldiger en i-ntênsiever werden, oÍrtwikkel-de zich tlet bero.ep van
krantenschrijver r de coupa,ntier, de gazettier, de nouwellist, de
Ze j-tunger. Het is rriet vèrnbÍrderlijk dat Venêtië, de grootste handeLsuogendheid rond 15OO, Europa hierin is voorgegaan.
sc
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De geschren kranten, of 'nfogl.i a manotr die de verzamelnaam arrvisin
kregen (deze benaming kwam meestal- in de tj.teJ. voor), haalden truÍr
voor].ip1".tir}g van de gezaÍrts chappen, die doo? de staat Vsnetië en
ook door de pauselijke staten a].s permanente: instel].íngen aan de belangrijkste hoven van Duropa wareÍr gestationeerd. Naast de rarJ'visirl
moeten ook de rr!'uggerzeitungenrr worden genoemd, die zicl.. meer
specj.fiek op de trandel ricïrtten.
ïn L592 besl-oten de Staten-Generaa.l tot de aanstellj-ng van hun eigen
rrnouvelliern in Keu].en s Hendrih van Bilderbeke. Zijn geschrewen
cóurant bevatte berichten uit de narrvisín en de rrtrlggeÍ'zeitu$genrl
samen, en bevatte tevens de door hem zeLf ingeworrnen inl-ichtingen.
Den andere bekende verzorger van geschreven courantert wag Cornelis
Cool"s, die in Den Haag berictrten op paier ste.Lde; weLke hiJ b,íi
de grote Europese postcentra verkreeg.
ïncidenteel verschijnende gedrukte kraÍ}ten konclen nog niet tegen de
geschrewen kranten coneurreren. Toctr treeft de 6rukpeis reeds in deze
període in belangrijke mate bijgedragen tot de ontr^rikkeling van de
krànt. Vooralsnog was het b1i jkbaar oru:roge].j.g'k regel-matig een
vo13-edige krant te drukken, maar vi-a de drukpers konden incidente1e
geschriften we1 op grote sctraal onder ïret brede publiek verspreid
wordên. Dít 8ebeurd in de vorm wanrrlirgschriften, ook wel nvliegende
bl"adenrt genoemd, dj-e op de markt te kdop werden aangeboden, en ïaarin
op vaak sensationel-e. wi.jze rnelding weid gemaakt van eerr kroning, een
vorsteJ.1jk bezoek, een goddel-ijk woonteken, of de meer prozalsch.e
natuurramp of moordi een prent verduideLijkte het een ert ander. Dat
deze vlugschriften ook in de leogere kringen grote populariteit
bezateÍr, blijkt
r{el uj-t de waak op sensatie beluste aanb.ef wan veel
geschreven kranten.

Roller ..... voor uniek p ent.ekenwerk
Rien tle Ro1ler ..... hèt adreg voor tekenles
Rien
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Een andere voÍm waarin gedruktê geschriften een grote verspreiding
vonden, was het pamflet', dat meer dan het vlugschr1ft op de opi&ievorming uas afgestemd. Vaak woorzieà van een spoóprent werden bepaal-de personen gêheke].d, misstarlden aan de kaak gesteld of de
tegenstanders be].achêlijk genraakt. De Hervorming l..eeft ontelbare
panlfLetten gemaakt, vaak met owerheidssteun, waarin d.e Katholieken
dan weJ. dê Protestanten gelijk werden gesteld aan de duiveL. Het
pamf1et, eên èffectief. propagandamiddel, bl_ijft tot op de dag wan
vandaag voortbestaan. (wordt vervol_gal) .
DE VUURSTEEM;O.M,IER,

NOTULEN VÀN DD AR$E VERGADERÏNG

gehouden op donderdag 18 augustus ten huize wan Bart Braat.

l. Opening. Del secretaris opent de v'ergadering en maakt zijn.êxcuses
voor,tret ontbreken van een puïrt op de agenda n]. .r Insta1]-atie van.de
voorzitter. De secretaris wijdt enke].e woorden van dank aan de afwezíg.e, . scheidende voorzitter en geeft tret *oord aan Herbert Kwak
die h; erbij..a1s voorzitter is geÍnstaleerd.
2. Be stuursrnededeling i Volgende mededelingen komen van het A1g. Bestuur
a. Hr. Vrij 1andt komt op 20 oktobêr irr Berenstein pr4ten over Ruysdael
b. op 28 sêptember komt er, eveneens in Berenstein een J-ezing over het
openluchtmuseum; door de hr. Stikvoort.
c. op 16 november zal de }..r. Brouwer eert ].ezj.ng trouden over Gouda en
Goudsê g,Lazett""

o

'

J. Correspondentie. De brief aan de Hr. vari DiJk is gereed om te
wordên veÍ'zonden maar moet gewijzigd wordên.
4. Activiteiten.
Dê Eu1t, Hans tr'okkens merkt hj-erover op dat het ROB
gezegd heeft dat daar geen toestemming voor graven gegeven
definitief
zal v/orden, Vêldac tiviteít en sluitenl ook niet prikken. Brièf aan
Intendant wijzigen. (zie boven)
It lloge Erfs Bart vraagt om ltet graven op zaterdag of zondag weer in
stemming te brengenl ?eden: In werband met boodsctrappen doen en tewens
'rr'egens het feit dat Hans Fokkens sleóhts bij zeer grote uitzonderlng
zatgrdags aanwezig zaL zíjn. UitsLag: I man zondag, h man woor z.aterdag.4, onthoudingen, Afgesproken wordt om zo,ndagmol'gen om de t4-dagen
te Fe81nnen met 21 augustus, op rt Hoge Erf door te €iaan.
Toctrt naar Drenth.e ! Arlk l{esterling. neemt op zictr de tocht. naar Assen
Eoiger en Papalosekerk te organiseren op 11 septêmber a.s.
Heidewandeling over de Hllversumse l..eide heeft plaats €evondên op
zaterdag 1l augrrs tus en zal niet spêciaa1 voo? de ARI{ts georganisoerd
rro?den.

Voorgesteld rdordt om bijvoorbeeld in november de Heer Pronk uit te
nodigen een lezing te komerr trouden over restarrratle van gevonden
objecten.
Ook wordt er woorgestold om woor het volgend jaar een praktliscbe
cursus Opmeten en Tekênen te organiseren. Vj.a.ROB aanvragen.
5. Rondvraag. Ank ltesterli-ng deelt Íleq dat de Retlnie wan Niederb.averbeck gehoudeíL zaL worden op J-6 september a.s.
6. Volgende wergadering. za1 gehouden worden op 5 oktober .; ten
truize wan Jo wan den Brink, karel v.d. Heydenl-aan 12,
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f. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de vooraitter

vergadering om 22.4J utub.

de

De scretaris, Bart Braat.
À$N STUDIE- DN I{DRKKAMP 1977

De Projekten.
De thermen tê Heerl-en
Ml-d.del-eeuwse

pottenbakkersover, in Waubach (L)

Het A.lÍ.N. Studie. en IÍe rkkamp werd gehouden van 23 jul-i tot en met
6 auguptus. Ih had mij opgegeven voor dê tr^'eede week. IÍe logeerden
1n tret Jongenspensionaat te B].ijerheide. De Leidl-ng híer"van berust
.bij.de broéderÊfTanciskaner, die uitstekend woor ons gezorg trebben.
Zaterdagmlddag werden de nieur.'komenrs vanaf L5.OO uur opgewacht met
koffie en koÍr je .I,'aren
kennismaken met de andere deel-nemers aan het Írerk, kamp. In totaal
l.rê de tweede week met ca. 40 mensen.
- Het vrerkkamp stond onder organisatori sche leiding van de Heer
. Lubberding uit Deventer, die naar miin mening het vuur ult ztn sloffen
heeft ge].open om a1les op rotletjes te 1aten lopen.
Zaterdagavond hieL<l de Heer Jamar, hoofd oudtreidkundige dj-enst van
de gemeente Heerlen, een J-ezin6 over de theÍmen van Heerlen. De Heer
Jamar gad tewens de uetenschappelijke S.eiding bij de opgraving! , van
de thermen. Ife hebben erg prettig met hem geïterktl niets aras hem teveel
ont fret ons naar de ztn te makên.
Zodag werd er een excursie gemaakt naar het Arcrreologisch Reservaat
te Stein. Dit archeotogisclr. reservaat is een museum voor dê prehistorie van Stein en omgeving. De kern van het museun j.s een megalítj-scfr gemeenschapsgraf, betrorend tot de ga].eri jgravenkultutf van
het Neoliticrrm. Het is ont3êkt bij gel-egerrtreld van een ban4lceramiscfr

onderzoek in apri1 1963.
Iloutkoolresten leverden een cl4-datering op van 2830 jaar voor
Ctrr. met een spel"ing wan 60 jaar. Het gal-eriegraf is dus rÍaarschijnJ.ijk

gelijktijdig
met andere monumentale grafku.Lturen van l,Iest-Europa
en de huÍrebedden ( ganggraven) in fret noorden van ons land, voorafgegaan aan de periode wan de bekerkulturen.
Nadat r^re di.t museum bezoch hadden, zijn we doorgereden naar
Tongeren (oefgie) I wàê? ure een bezoek brachten aan het Prowinciaa1
GalLo-Romeis Muserrn. Dit musêtun is zeker een bezoek waard. Ik heb
teruainste genoten van de prachtige sieraden, gebruiksvoorwerpent

munten enz.
Zondagavond werden we in groepen gedeeld. Het kwam trierop neer dat er
êen groep van ca. 20 4ensen een dag in Heerl"en 'was en dat dê andere
Bfoep i.n l{aubactr aan het werk was. Zo wisseLden we elke dag. Zêlf
heb ik 3 dagen in Heerlen en 2 dagen in Waubach gewerkt.
Ik zal nu wat ower de projekten wertelLen.
De ttiermen te Heerlerr.
Na de ontdekking inl L94j/L94L zijn de thermen( therlnaê = warme baden)
weer onder tret zand werdwenen, wachtend op betere tj-jden waarin tret
rnogelijk zoru zíjr: ze wrij te 1eggen en toegarrhe1J.jk te maken voor fret
publiek. Die tijd is thalls aangebroken. Men is begonnên met de bouvt
van een complex, vraasi-n ook de museumzal.en rn'orden oÍldêrgebracht en
ruimten woor educatieve doeleinden. De therïren zu].f-en dus owerdekt
ïrorden. Het pubJ-iek kan op de loopbrug aanscïlouwert hoe dit Romel.nse

badhuis eruit hêeft gezien.

o
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Een andere vorm waarin 6edrukte gêschriften een grote verspreldirrg
vorrden, was Ïret pamflet-, dat meer dan hêt wlugsctrrift op de opi.nievorming uas afgestemd. Vaak woorzieir wan een spotprent werd.en bepaalde personen getrekel-d, misstanden aan de kaak gesteld of de
têgenstanders bel-achelijk gemaakt. De Horvorming beeft ontelbare
pa.mfletten gemaakt, vaak met owerheidssteun, waarin dê Katholieken
dan wel- de Protestantên ge].ijk werden gesteld aan de duiweL. Het
pamflet, een effectief. propagandamiddel, bLijft tot op de dag van
vandaag voortbestaan. (wordt vervolgd).
DE VUURSTEEM;O.M,IM,

VÁ]i DE ARIfE VDRGADDRING
gehouden op donderdag 18 aug:ustus ten huize wan Bart Braat.

NOTI'L,EN

l. Opening. De seggetaris opent de vergade?ïng en maakt zijn.êxcusês
voor,tret ontbreken van een punt op de agenda nl . Installatie vanl- de
woorzitter. De secretarís ;ijdt errkele woorden van dank aan de afwezi'ge,. scheidende voorzitter en geefi het voord aan Herbert Kwak
die" hierbij ..a1s voorzitter is geÍ,nstaleerd.
2. Bestuursméóedelingr Volgende tnededel-in€en komen van het Alg. Bestuur
a. Hr. Vrj-j ].andt komt op 2O október in Berenstein praten over Ruysdael
b. op 28 septembeÍ komt en, eveneens in Berenstein eên lezing ower het
openLuch.tmusêum; d.oor de hr. Stikvooï't.
c. op f6 novembÁr zaL de l.r. Brouwer een lezj-ng ïrouden over Gouda err
Goudse g,Lazeír.

I

brief aan de Hr. wari Dijk J-s gereed om te
worden verzonden maar moet gewijzigd worden.
4. Actiwiteiten. De Eu1t, Hans Fokkens me?kt hierover op dat het ROB
dêfinitief geze€d heeft dat daar geen toestemming voor graven gegeven
zal worden, Vêldactiwitej-ten sluiten; ook niêt prikken. Brièf aa!
Intênd.ant wijzígen. (zíe boven)
rt Hoge Drf: Bart \rfaagt om het graven op zaterdag of zondag weer in
stemming te brengeni reden: In werband met boodsclrappen doen en tevens
wegens het feit dat Hans Fokkens slechts bij zeer grote uítzondering
zatprdags aanwezig zaL zíjn. UitslaB: 8 man zondag, lt man woor z.ateráag: .4, onthoudl-ngen, Afgesproken wordt om zo.ndagmofgen om de 14-da6en
te peginnen met 21 aug'ustus, op |t Hoge Erf door te €iaan.
Toctrt naar Drenthê: Ank Westerling neemt op zich de tocht. naar Assen
Boi$er en Papalèsekerk te organíseren.op 11 september a.s.
ileidevandeling. over de Hilversunse heide heêft plaats gevondên op
zaterda.g 13 augustus en zaL niet speciaal voor de á.R'li3 georganisoerd

3. Correspondentie.

o

De

IÀtOrden.

Voorg"esteld vrordt om bijvoorbeeld in november de Heer Pront< uit te
nodl-gen'een ]-ezing te komen trouden over restauÍatie van gevonden
objecten.
Ook vordt er voorgestcld om voor het woJ.gend jaar. een praktd.sche
cursus Opmeten en Tekenen te organiseren. Via.ROB aaÍwragen.
5. Rondrrraag. Ank lÍestèslingi deelt meg dat de Rellnie van Niedertraverbeck gêhouderL zaL worden op 16 sepbembêr a.s.
6. Volgende vergadering. zal geh.orrden worden op J oktober .; ten
l..uj-ze van Jo wan dên Brinkr karel v.d. Heydenlaan 12t
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7. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter
vêrgaderj.ng om 22,4J .uub.

de

-De scretaris, Bart Braat.
AWN STUDID. EN I{ERKKAMP 1977

De P?oJekten.
De tl.ermen te Heer1en
Middeleeuwse pott-enbakkersoven irr l{aubach ( L)

Het A.-[Í.N. Studie. en lfe rkkamp werd gehouden van 23 ju]-i tot en met
6 eugufltus. Ilc had mi5 opgegeven vooï' de tweede week. trÍe logeerden
in het Jongenspenslonaat te BJ-ijerheide. De Leiding hiervan berust
bij.de broédersfranciskaner', die uitstekend woor ons gezorg hebben.
Zaterdagmi.ddag rrerdên dê nj-eurn'komenrs vanaf 15.OO uur opgevacht met
koffie en kon je keÍrnismaken met de andere deelnemers aan l".et werkkamp. In totaal r{aren are de tweede r.re ek met ca. 40 mensen;
Het Ï'erkkamp stond onder organi satori sche 1eJ-ding van de Heer
'Lubberdin€: uit Dêventer, 'die naar miin mening het wuur uit zrn sloffen
l..eeft geLopen om al-l-es op rolletjes te laten lopên.
Zaterdagavond hield de Heer Jamei,r, hoofd oudfreidkundige dienst van
de gemeênte Heerlen, een 1ezing ove? de thermen van Heerlen. De Heer
Jamar gad tevens de qetenschappe].ijke 1eiding bij de opgrawingt wan
de thermen. I{e trebben erg prettig met hem gewerkt: niets was hem teveêl
on h.et ons naar de zj-n te makerl.
Zodag werd er een excursl-e gêmaakt naar fret Archeologisctr Regefvaat
tê Stein. D1.t archeologisctr reservaat ig een museum voor de p?êhÍstorie wan Stein en ongeving. De kern wan Ïret museum is een megalj.tisch gemêenschapsgraf, betrorend tot de ga]-eri jgravênkultuur vaÍt
het Nêoliticru. Het is ontdêkt bij gelegerrtreid van een bandkeramiach
onderzoek in apri-]. 1963.
Iíoutkool-res ten leverden een cl4-datering op varr 28JO jaar woor
chr. met een speLing wan 60 jaar. Het ga].eriegraf is dus waarschijnLijk
geLijktijdig met andere monumentale grafkulturen van West-Duropa
en d.e hunebedden ( gan6graven ) in het noorden van ons J.andr voofafgêgaan aan de peÍiode wan de bekerkul turen.
Nadat rde cli.t museum bezoch hadden, zijn we doorgereden naar
Tongeren (eefgie), waar r^re een bezoek brachten aan het ProvinciaaL
Gallo-Romeis Museum. Dit museum is zeker een bezoek waard. Ik heb
tenÍninstê genoten wan de prachtige sieraden, gebruiksvoorrrterpen,
mun! en enz.
Zondagawond werden we in groepen gedeel-d. Het kwam bierop neeÍ dat e?
een groep van ca. 20 rqensen een dag j.n HeerLen was en dat de aIldero
Broep in lfaubach aan tret werk was. Zo wisselden we elke dag. Zelf
heb ik 3 dagen in Heerlen en 2 dagen in l{ambach gewerkt.
ï!< z".I nu wat over de projekten vertellen.
De thermen te Heerlen.
Na de ofrtdekking inl r94o/194L zJ-jn de thermen( tïrer'rrrae = warme baden)
weer onder hêt zand verdwenen, wactrtend op betere tijden waarin het
mogelijk 2011. zíjrr ze v-ríj te letgen en .toegankelijk te maken voor fret
pubJ-iek. Dj.e tj-jd is thaJrs aangebroken. Men is begorrrren met de bouw
van een compJ.ex, waarin ook de museumzalen ruorden oÍldergebracht eÍr
ruimten woor educatiewe doe]-einden. I)ê theÍrnen zrr].len dus owerdekt
worden. Het pub].iek kan op de 1oopbrug aansctrouwen hoe dit Romeinse
badhuis êruit heêft gezien.

o
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IIet gebouw is geÍndet1ficeerd a1s eên th.êrmêngebouw enwel betrorend
tot het nrijen-typett. Hl.ermee nordt een badgebouw bedoeld rrraarvan
de wertrekken achter eLkaar J.iggen. Wat moeten wij verstaan onder
thersen? ALleen een openbaar bddhuis, zoa]-s wÍj dat nu nog irr
Nedêrland keru:en, of was fret meer? Men kreeg toegang na beta1ingt
ontkl,eêdde zictr in het kLeed].okaa1 en ging vervolgens naar de
zweetruimte. In dit ronde wertrek brandde een vurrr en was de
temperatuur, mede door de vloer- en wandverwaxning, Irrij hoog
(5o à 55 o C). Na dLt treteluchtbad volgde een warmwaterbad, daarba
de Langzame afkoeLing l.n het lauwwatervertq,ek rn.pt eventueel massa8ê
ên tenslotte de algehele afkoellngrin áe Sass{ns ÍarÍ het koudwaterwertrek.
Zo I n bad 1n .een Romeins ttrermengebó-uw rtas dus niét zozeet .een rrasbeurt a]"s rre]. een gezondheidsbad. Je kan het verge]-iiken met onzê
mode:ene sauna|s. Bovendlen warên er in dit thenneng:ebourf, rrrimten
voor sportbeoefening en een openluchtzwembad. IÍie maakten er nu
gebruik van deze thermen?
Te oordelen altfrans naar rnrat de Heerlense.bodem orls aan vondston heèft
príjsgegêven, zijn ditr gewone burgers, neringidoendenr aEbtenarent
trandwerkslleden, gepensioneeqdg mLlitalren, hêrbè?giers en hun
'. :
geziniren geweest.

o'

Middeleeuwse pctttenbakkersowen in l{aubach.
De aanwezigheid van de owen ,werd 'enke1e jaren geJ.eden ontdektr. toen
men bij het verwl-jderên van een treg po ttenbakkers scÏrerven vond.
Het.ROB stelde vast dat de scherwén stadden uit de v-roegére peÍ'ioden
wan Het Limburg:s e aar.dewerk.
Brulrn van
De opgrawlng in lÍaubacb stond orrder 1eiding valn de Heer
grawen
proefsJ-euf
om
de pJ.aats
wah
een
Bggonnen
rdêrd
met
het
let ,RQB.
,yanr ;de ove! te kuÍrnen ontdekkei4:.
I4 tegenstelJ-ing tot de thermen te lleerJ.en wisten wii niet rrat er in
Iiáubach te voorschijn zou kbmen.
Dagr, ík de tpeede 1rê ek ben gerÍeo3t, bên ik mag ik wel- zegBen gespaard
geblewen voor trêt ecïr.te zwarè Írêrk. Het was n1 . een vla& teltêinr dat
no6 gehee]. . afgegrawen ruoêst 'Írorden. Toen wij. maandag dan ook op het
arerk krdamen lag de oven af- bloot. Eén plbeg ging werder met afgraven
terwd-jl voor de andè?e pLoeg ïrêt intekenwerk en het ]-ospeuferên van
de scfrerwen was weggelegd. De mannen spitten meestalr terwijl de
vroui^'eri het vrassen van de scherwen óp zicb na.rnen. Dozen vol scl'erven
zijn er uit de owen getraald.Eerst moest a1les berraaÍd blijvenr maar
op het l-aatst waren het er zo ontzettend vêelr dat alleên de randJes
bodempjes :en:,sctrêrvên met een motief erop appart gehouden moesteÍr
worqen.
Op zich twas het werk in Waubach leulier, omdat je steeda voor verrassingên kwam te staani vooial tcien bleek dat hêt niet é6n oven rdas
maa:r 4 volgens de 'Heer '- Bruyrr. Wé ziin dan ook faÍrg nl.et klaargekomen en het z a-L dan ook nog uel enige weken dufen voordat de Heer
' '
Bruyn a1le gegevens rverzameld treeft.
Maanda€avond l.ieJ.d de Heer Kraaijerrl.agen (woorzitter wan de AVL) een
J-ezing ower vuur.s teeÍrmi jnborrv in Riickl-.oltt Tuaa.r. vel-ke miin we woensdagawond een excursLe gemaakt ïrebben.
Dinsdagavond haddeb l,te onze vrije avondr Donderdagavond hieLd de
Heer BruJrn een 1ezing over de middeleeuwse pottenbakkêrsoven.
Uiteraard werden we vrij gelaten om al-l-e lezingen bii te wotlen:ên
om aan al].e excursles deel- te nêmenr maar de meeste vtaren interessant
genoeg on bij te Íronen.
De pers Ïrad ook veel belangstel]-ing woor orrs !.te?k. Er zíi'r zek.er. 3
à 4 artÍekelen verschenen in het Limburgs Dagblad.

-L2De gemeente Heer1en heoft ons trouwens ook niet met stí1le trom
laten vertrekken. De Laaiste dag (rrrijdag) werd door haar een
receptie aangeboden in het in aanbouw, zijnde mllseum. Het gemeente.
bestuur was wertegenwoordigd door de loco-burgemee s ter, die ons
hèt practttige ka].enderboek van de thermen a,anbood..
Vrijdagavond uêrd er een af sch.e idsavo.nd gehouden, die ontzettend
geze].lj.g was. Zaterdagmorgen nog koffiedrikken met, elkaar en
daa?na keerden we hui-svaarts.
In oktober uordt 'de retlnie .6e}.ouden, zodat we de tronderdên foto I s
en diars die gemaakt zijn kr:rrÍrên bekijkên.
Ïk kan tret iedereen aanbewef-en om ook eens mee te gaan. Het was erg
geze].].j.g zo met el-kaar en ikzelf fleb er veel veel wan geleerd.
Meta Reitsma.
cEtcNrPt
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NÀSPPURINGEN NAAR TUFSTENEN RESTEN VAN KERKJE TE ANJUM

o

De Ned. Hervormde kéík Èe.Anjus in de gemeente Oost-DongeradeeJ- (Fr. )
kan bogen op een wan de best bewaarde, uit tufsteen opgetrokken gereduceerde westwerken l.n ons land, zo sèhrLjft de Heer.H. Halwertsma
in rrArcheologisch Nieuwsrr. De Heer Halbertsma is werbonden aan de
Rijksdienst voor tret Oudhê.idkuÍIdl-g Bodemonderzoek te A.meréfoort.
Er bestaan aanwijzingèn, aldus de Geer Halbertsma, dat de kerk te
Anjum eenmaaL aan St. Mictrael was gewijd, dan wel een- altaar beze-t,
I'aaraan de werering van deze aartsengel werbonden was. In l-aatste
geval zaL dit zijn opgesteld geweest in te torenkapefi
St, Mi-chael rrerd ook in Rrie sland bij voorkeur veree?d op een trooggelegen plaats, gelijk de kerk op de troge terp wan AJ.menrrm, nadertrand
opgenomen in de vesten van Har1ingen, Sj.brandus teo deêlt ín ziJn
kroniek wan l..et lÍitherenkl-ooster' rrMariendaf.rr te Lldh:n bowendien
mede d.at het i-n 1186 wanuit Lid1um gestichtte v-roulrenkloo ster' te
Bijr:m in Baarderadeel de naam St. Michael-sberg werkre eg, omdat het
bowen op een terp stond.
Voor het everige hebben er in de Friese kunststreken opmerkelijk veef

van dergelijke kerkjes set -lngebo[wdeitqrens gestaan, waarbij het
aanta1 bewaard gebleven voorbee1den nog kan wo?den uitgêberid met de
exemp].aren welke l'rlj door kerkopgravingetr op het spoor gekomen zijn.
De res,táurati-e wan de Anjumer kerk stel-de de ROB in de Lterfst van
het jaai 1975 in de gelegenheid basporingen te' doen naar de resten
van de tufstenen kerk vlaarvan ttrans s]-echts de toren met de aarrsluitende newenruimsten overeind staan. Ofsclioon wan de voeting uitslultend verspreid(' brokken tuf meet nín situn lagen tekenden.i dê
funderingsgreppe1s zich scberp tegen de ondergrond af zodat de
omtrêkken van de tufsteíen kêrkschl.p met weinig moeite vast€esteld
en ingemeren konden hrorden.

Gronds].ag.
De Anjummer kerk staat op de kruin van de zeêr froge dorpsterp en
vormt mede daardoor een uiterst markarrt prrnt in het l-andschap. Têneinde
de tustenen kerk een hechte grondslag te geven ti.adden de bouwere i4.

deondergrondeendiepcr.rnetuitgedoJ.wenenditopgewu1dmetvast

.aahgestamptê schepgruis, we1k materiaal- men in Friesland nskiln
pleegt te noemen. Een werkwijze, welk in de Friese strekêrt wan klei
veelwuldig toêpassing wond- voor tufstenen zo$tel a.ls bakstenen kêrken
uit de 12e en 13e êeur'.

-13De beide zijmurên van tret tufstenen zaa1kerkjê J-a6en.in het werlengde wan de f].anken wan de wêstbowrr, af-thans in haar oorspronkelijke gedaante, en we?derr naar het oosten afgesloten door een iets
versmal-de, halfronde koornis. De ]-engte van de tufstenen ltor.b bedroeg, buitenwerks gemeten, 26,J meter., de breedte 9.25 meter.
Gewe]"ven.
Had men bij

o

de bouw van het westwerk meteen reeds stenen gewelven
geslagen over de onderste werdieping van dê toren zowêl als de
f].ankerende nevenruimtert, over het kerkschip treeft men zulks eerst
naderhand gedaan. Op één plaats tegen de binnenzi-jde van de zuidelijke tufstenen ke rkmuur, bLeek de acl. teraf eefst aarrgebractrte, uit
gelê k].oostermoppen opgemetsêLde voet.Lng van een liseen te zijn aangebràchtI wel-ke kerrneJ-ijk bedoeld was een bakstenen verrrul ft te
schragen. Moge].ijk wond deze bouwbedriJwigheid te6ê].ijk p:Laats met
hêt vê?tlogen wan de toren êÍr kreeg een en ander zijn besJ.ag èer..'
de 13e eeuw werstreken raras'.
Er zijn enige argr:rnenton aan te voeren dat het' tufstenen schip in de
13e oeutr tevens met een nieuw bakbtenen koor werd uitgelegd, ofschoon de grondwesten van deze weronderstel-de verlenging niet werden
teruggewonden. De veJ.e Qegrawingen en graÍlceJ-ders kullnen hieraan
debet ziJn geweest. De hagioscoop
in de noo?delijkê kerkmuur is
intussen noOhlgerictrtr -ifeweest op llet koo? van de tufstenên kerk,
noch op, dat wan het huidj-ge kerkgêbouw.
Hoe tret zl.j, het duufde tot de lJde eeuw eer de kerk h.aar tegenwoordige gedaante .verkfeeg. HierbiJ rlrerd een gedeelte wanr de lroordelíJke
tufstenen kerkmur-rr in.het opgaande werk van het riieuwe kerkschl.p opgenomen. De nieuwe zuidelj-jke kerkmuur werd daarentegen 6 voêt naar
buiten 'k'egeschoven terr'riJ1 l.et nieuwe wij fzij diggesloten koor de kerk
15 metêr Langer maakte.
Zijkape]..
Hoogst waarsctli jn]-i jk: heeft er tegen de nieuwe zuide].ijke zljmuur
een sacristie of zijkapel gestaan omdat de funderJ-ng zowel a1s het
opi{aande wer-. eetl onderbreking vertonen aL s was hierí.n biJ de..bo trw
'e
ê8'' doorBari'g. .3itgespaard r^'elke in l-atêr tijd weer werd opgewuld,
In de noord-west laoek van de lG rk kwam woorts een funderinf, te
voorschljn welke in indruk wekt eenmaal een doopvont te ïrebbeÍl gedragen, dicht naast de noorder toegangsdeur gep1aatst.
Aangezien het nieuare kerksctrip baeder was dan het tufstenen moesten
maatrege].en worden getroffen de zuide1ijke f1ank wan tret rÍestuerk
daarbj-j aan te pasoelr. Men brak deze aanbouw gedeeLteLijk af en verving tret werwíjderde nuurwerk door een bakstenen onderborrw, I'raarvan
dê zuidmuur wederrom in het werlengde krcam. te 1iggen van de zuidelijke
kerkmuur.
r

(

owergenomen uit

tret dagb1ad Cobouw d.d.
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augustus J.!ff )

OI]DE GRÁVEN GEVONDDN

Dwj-ngeloo, donderda.E, Bij O. rFdiotel-escoop in Dwingelo zijn twee
voortristorisctre graven ontdekt. De twee Brafheuve1s staJrmen rrit het
mi"dden wan de bronstijd.
In deze meer dat 5OOO jaar oude monr:nenten
heeft }et Biologisctt archeol-ogisch lnstituut wan de Rijksr-rniwersiteit
in Groni"nbon d?ie boomFisten gevonden. In één heuwe]. Lag het geraamte
wan een prehistorj-scl.e bewoner, 1n de andere twee.

-14BOEMER.A,NGS

ïn eên .{ustra]-isch moeras zijn blj bêt turfsteken boeme?angs ontdekt,
die. tien tot' twaalfduizend jaar oud zijn. Dr. R.A. Luebbers van de
Nat1ona].e Australische Uniwersiteit scfrreef in Natqre over de nederzetti'ngen, die in de Steentijd aan het toenmalige meer gelêgeÍt
moeten ïrebben. Vo1gens trem moeten de mensen, die dat gebled bewolkten, reeds een grote handigeid gêhad hebben in het maken van
gere e ds chapp en.

schip is bij toêval uit het moeras wan Seasaltar opgêgrav-en. Het werd bij de ontwatering van dat gebied gehèel in klei
ingebed, aaígetroffen. De lengte van fret waartuig is oo?sprordrelijk
13 meter geueest en de breêdte 2,60 meter. Het gaat hier om een
typlsch Vikj-ngqrschip met h.oge stewen.Een vaste mast heeft het niet a
bêzotcn.Het. hóuïerk stant lrit irÉreemse eiken en bleek ruwer, grover - ei''r. zwaarder te zljn dan gewoonlijk, zodat het veïlroeden bestaat
dát.hêt schip oudèr is d.an de uil de 7e eêuw gedateèrde schip wàn
Sutton'Iloo. Ook kuÍrÍren we het beschouwen als eèn degeneratieverschiJnsê]. van de scheepsbouwkunst uit latere perioden. Zekerheid kunnen ate
nog niet verk?ijgen zolang de ouderdomsbepaling op basis'van radÍokooLstof nog níet heeft plaatsgevonden. In elk geval- hebbên wlj met
een unieke wondst te doen, die meer licht zaL. rrrerpen op de tijd van
'de Vikingers en .tlrrn rooftochten.
Engel ands oudste

.
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OI'DE TANDEN

Dê gescfried.enis van de mens reikt dieper in l..et verleden dan wij wel
denken. Onlangs zijn Franse gêLêerden eíndêlijk na ].ang áoeken èTin
.geeláagd dé oudste bêwijzen van mensel1 op aarcle in:handên tè krijgen.
.ZiJ hebben nameLijk'.aan de Omo, riwier j.n Ethiopië het oudste werktuig. te?'wereld gewonden I Het betreft híer eén dubbelzljdJ"g bêït9uwen
scl-.êrp wekktuig uit kwarts. Tot grote werrassing van de roÍrderzoekers
vonden zê ,in de nabijheid wan dit'tríjijk wan menseLijke activitelt
-eveneerlsr een aantal. tanden, die behoord moesten hebberl aan twee verschi1].ende mensentypen. Me.t ,v'::i j . grote' nauwke,urigheid hebben wiJ
m.b.v. ult?anoderne mettroden ;de ..àbsolute ouderdom vaí dè aard1aag
waarl.n de wondsten gêdaao wár.en, bepaald en vastgegÍBlé op 3.3
milj,oên ja9r. Dit, beteken'.tdat ook het ïrerktuig en de tanden zo
. oud zijn. Nog nooit eerder is 'iêmarrd gestoSen op zuLkê oeroude
gebnrikswoor$/erpen of menseJ.ijke. fossie1en of wersteningen. IÍe1 zljn
weel oudere fossielen van aapmensachtigen gevonderr, maar dezê
vormerr eên apart hoofdstuk en staan buiten deze vondst aan de Ooo.

-
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AGENDA: -{ffiffi

- .'*Programma wan
f-ezingen, georganiseêrd door onze vereniglng in dit
naj aar :

lioensdag 28 september a.s. Lezing door de Heer Stikvoort met a1s
onderwerp rrHet Nederlands Openl"uchtmuaeu$,

plaats: caré Berenst"i-,' ..r,Ï3ïïJï"Ïff::s

te

Aanvang 2O.OO uur.

Ziè ook artike1 op bladzijde

Baarn

2

Donderdag 20 oktober a.s. Lezing van de Heer Vrijlandt

o

te llilversuÍl
over l.et huiis ên de famiLie Ruysdael.

In tegenstelJ.ing tot hetgeen ra'erd verme1d in de agenda wan het vorig
nutnner is de p1aêts van de 1ezing nog niet bekend. U krljgt ttjdLg

bericht .
De l-ezing begint om 2O.OO uur.
Zie ook artike1 op bladzijde Z.
Woensdag 16 november

a.s. LeziÍtg door

d.e

Heer Brouwer te Baarn over

Gouda en de Goudse G]-azen.

PLaats Cafe' Beerensteln.

Tijd

2O.OO

uur.

Aan dit nrunm:r rÍerkten mee:
Mev-rouw wan Erpers -Royaards ,
Mev-rouw As tro r
De IIee Kwak.

Meta Reitsma,
Mev-rouw van Honstede

De tekst werd getypt door Loes van den Brink

Voor Ïret stenciJ-len, sortefen, nieten etc . zorgden:
Ne1 ên Evert Kuyt .
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