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-2REDAKTIE
In naartrlàpril van dit jaar zag, inet laatste nrltImer wan ltBaerrlen
het 1icht. Intussen lrerd door werscheidene leden gevraagd
vanulêert opnieurd een uitgave van rrBaerÍretr zou ultkomen.
IÍelnu, fret gebrek aall genoeg koplJ en toen er dan eenmaa]. kopi.i
was, de vakantiêg van de trwerzorgerstr varr b.et werenlgingsorgaar.
(Meta ReJ-tsma, Nel"ly en Evert Kuyt ên de redaktie), waren de
redenen wan l..et niet verschijnen.
Irrmiddels gaat de derde Jaargang in mêt een foiser nummer .aa
gietÍoon].ijk, maêr dat mag dan ook vel na ào rn ]-angê afarez: - .eLd.
Geen opmerkelljke veranderingên in dit nutnmêr 1 wan dê derdê
Jaargang. Omslagen zijn er nog woJ.doende voor de eerstkonende
Eaanden. Uè1 zal de redaktie Drobêren eeer adverteerders te
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wetrven.

Aan oorsprorrkelijke artikeJ.en. ower Baarr zal gewerkt *o"à.r..
het de redaktie a.u.b. niet krral-iJk a1s van tJ.Jd tot
tiJd wordt geput uit reeds bestaande publl.katies.

Díaer neêm

SEIRETÁ.R'IS DRINGEND GEVRÁAGD.I

I

Het bestuur wan de Historisctre K?ing trBaernert treeft .sindà de
J aarver.gadering J.n niaart van dit Jaar géén sekretaris.
Zo In gemis ,têlt 'z!,'áat. Vê'e1 dat sne]- zou moeten gebeuren word.t
daardoor 1angzamêr behandeld. IIet ontbreken van een sekretaris,
hetziJ manneJ.i,-jk' hetzi j ,; en biJ vo orckeJrr - vrouwelÍ jk, vertraagt de sla€vaardig}r,"i9, wan het bestuur.
Daarom wan het bestuur h'et dringende werzoek aan de Leden zictr
op te geven vcto? dezé'...fuÍlktie.
De bêstuursleden hopen op reakties. S.v.p. opgeven biJ de
woorzl- t ter.
Namena l.et begtuur,
G. Brouwer (voorzitter).
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-3OP DE BRINK

Op de Brink, ïret middelprnt wan ons do?p, stond de ij skar vaÍt
Evêrt van Surksum ( Spats ) .
Hij had het ].ekkêrste l.Js wanr Baarn en op zijn kaf, kon lten
1ezen3 De spatsies van Surk zíjn zo fiJn, ze eten ze êllen
groot en kleinr! .
Bij deze kar ïerd ove? aL1ês gepraat: ove! sport, po].itl.ek,
handel , er wêrd êen voorbeÊchouwing gegêven voor het woetbal
op de komende zondag en na de zondag een rtabegcltouwing vaÍr
het voetbal .
U begriJpt, ook de opstelllng van de spelers vá,n hêt e]-fta1
werd bij de kar van Varr Surksum geregeld.
líat Ïrad de Brirrk nog me er?
Mooie bomert, zijn muziektent met rtCrescendon, de bekende drinkwaterfontÉi-n voor mens en dier.
Het vas een trefprrnt voo? de loopjongens met de transportfiets
met nand en voor de meri.sen wanr de Hei (Oosterstraat - tikenboschweg - Sparrenlaan e.d.) en wan de trDijketr (Oijfweg Hanesteeg) ên dan natuurlijk ook nog voor de tlensên vaÍr het
ttHoogtrr (Heenstralaan - Jac. van Leffiep1aan) .
Kortom, woor alJ.e mensen uit de werschiJ-lende buurtschappen
die Baarn rijk vras.
Baarn had ook zf r\ straatmuzikanten: Jan Peters (accordeon) en
Vi].L.em sjo].]-ema (wioo]-), dj.e zaterdags door het dorp trokken
en I s awonds op de hoek van de Laanstraat/Nl-euvstfaat eindigden.
Dan was het gezel-.].ig en druk, want al.I.e rrl-nke1s warea dan nog
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hêst.r',ír ê7.
<ó jaar
iàar. geledên.
e
Zo;n dorpstafereeL bestond
er 50
IÍij.hadden ook nog het Koninginnefeest op 2 aug:ustus (Kon.
Dmma - red.) met de wersctrillende jeugdspélen Ln het OranJ epark
en de ringstekerij op de Stationsweg en tot sl"ot van de dag
vuurwerk op het Land vaÍl Paridon bij het tol aen de Eêmrrêg. ..

J. v.d.

Po1

Naecl.rift redaktie:
De'treer' V.d. PoJ. zag trOp de Brj-rrkl graag opgênomên in verband
met de op 14 Juni jl. in dê Baarnsche Courant afgedrukte foto
van de lJscoman te Baarn (zorn hal-ve eeuw geleden). In dezê
cou.rant wordt aa:r de lezers gerrraagd of zLj de op de foto
staandê jongens hêrkenrren en zo Ja, huÏI namen wi].len opgewen
aan de Hístorische Kring rrBaernert.
fnderdaad een reakti.el Enwel van de heer H. v.d. Kadenr '-:
de Sawornin Lohmanlaan te Baarn. HiJ echreef dat de op de
foto zichtbare jongerr met de slagersfLets Ls3 G.J. wan Uí-jk
in Baarn, diê thans nog in deze branche werkzaafi is.
Hartê].iJk dank !
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de Historische Dag, gehouden op 20 mêi l Pf 8 l-n de
Slnt Aegtenkapel te Anersfoort .
Aanwezig zijn: Vertegenwoordigers en leden van:
Muser:n i.o. te Bunschoten, Oudheidkamer Montfoo?t,
Str'eekmuseum Rhenen, Geneentelijke ArchiefdiênÊt
Utrecht, Heemkundige Stichting Amerongen,
.-'{t
Archeologische llerkgemeenschap Nederland afd.
Vallêi en Eem.].and en afd. Utrectrt, oudtreid' ^aer
:
Vereniging FJ.ehite Amersfoort, NederLandse enealogiscl.e Vereniging afd. Amersfoort, Histc -sctre
Kring Baerne, Stichting Tussen Veclrt en Ee; ,
Historische Krj-ng Jutphaas i.o., Historiscne Kring
Maarssen, Vereniging Oud-Utrecht, Vreeland, vroeger
en nu, van de Pollstichting Zeist, Historische
Krj.ng rJsselstein.
VERSLAG wan

De leiding wan de dag is in trandên wan de voorzitter van de Sektie
Bescherming Kultuurbezit, Dr. D.P.R.A. Bouwy.
Het verslag van de kontaktdag tn 1977 wordt aart de orde gesteld.
Een aanta1 daarin aangekondígde zaken zijn nog ewen onbereikbaar
als êen jaar geJ.eden. A:rdere b1eken bij nadere bestudêring niet
uitwoerbaar, zoal-s êen gezarnenlijk aktiviteitên- en medêdelingenblad, omdat de meeste werenigingen op zo korte terlnijn organlseren
dat er geen ge1egêrrheid voor êen naderê betÍefking en versprêl'ding
is. Een archiefkursus zal , bij woldoendq belangstelling, l.n de
komende trerfst gehouden vorden.
Op de wraag of e? naar aanJ.eidJ-ng van de lezJ-ng over industraië.I.e

archeologie'in de plaatseLiJke werenlging in het afBelopen jaaf
aktiviteiten ziJn geweest komt eên antwoord uj.t Montfoort, vaar
gewerkt wordt aan de instandbouding vanr. êen kJ.ompemakeriJ en
uit Schalkwijk, rlaar de heer Landzaat zictr bezighoudt met inventarisatie en bestudering van Utrechtse panovens.
De treer Groen deelt mee, .dat in owerleg met de heer Bos wan l.et
Openluchtmuseum en Monumentenzorg in Zeist een inventarisatie wan
monr:menten wan ind.ustriële arctreologie zal worden gemaakt.
Of met deze inventarisatie aI bêgonnen is en iri we]-k tedpo eraan
gewerkt wordt is onbekend.
BiJ de Stichting ?ussen Vecht en Eem Ïreeft het bestuur aan de
aangesloten werenigingen Bev-raagd o.a. trekvaarten, Eroleng,
gemalen eírz. te inwentariseren.
De l.eer D. Pezarro, secreta?is wan de Heemkundige Stichting
Amerongen, houdt een inleiding over tret ontstaèn en de eerste
aktlviteiten vart de Stichting. De heer Pezarro gaat er vanuit
dat historisctre belangstèlling een gegeven is en al.s beriJs voert
híj aan het bezoekersaantaf. wan 6000, dat j.n twee weken-tijd na
de opening het l.uis Amerongen bezocht treeft.

- )fn Anerongen is de Heemhundíge Stichtlng ontstaan wanuJ.t de
zieltogende Stl.chting tot Nut van hêt Á.lgemeen, dle bl.J lezlngen
nau1'é]-iJks bêLangstê11Íng Ïrad, tenzij er êên plaateel.ijk hl.storisch onderlrèrp ter sprake kwam, zoala een ]'€zing en tocht 1ang6
de kastêlen varr de Lêngbroekerwetering of dê tristorische a*tLe
Pannenbier - het huis Amerongen zou in l6fJ onder de pannen ziJn
geweest - georganisêef,d door de V.V.V. á.merongen, rraarvan de
'-'5
r:inst besteod serd ora eetl gLetiJzêren pomp te kompl'eteren.
Het historiscl. karaktêr van de aktie rderd nog versterkt door een
tentoonsteLJ.ing over de tabaksboul, 1n het gêmeentehuis.
Daar bleek dat er wan de geschiedenis vaÍr dê tabaksboutÍ nog maar
erg rreinig ovelwas. Een stimulans om rrat er nog ower ig te beIdzi.ren. Uit de belangstelLende inwoners van Amerongen is de Heemkundigé. Stichting voortgekomen, die zich op zeer breed terrein
Bêt het dorp èrl r.riJde omgeving bezigïroudt. De Stichting is statutaif aan dè;Gemeente gebonden: twee ambtenarên hêbbèn zittlng in
het bestuur - voortbestaan Ís hlerdoor gewaarborgd
De Stichting groeit doo? a].].êr1ei aktiviteiten:
er l.s een alitief
ververwingsbeleid ora a1lerlei oudheidkr:ndige zaken voof de ondergayrg te behoeden; êeÍr doku:rentatlê over de tabaksborrw in dè vorlo
van eên ban:d waarop 5 tabatrsplanters ?turl' ervaringen ên kennis
uitvrisse]-en, zod,at het dialekt bea'aard bllJft; avouden ríaarop êen
iêdê! iets mêe kan brengen om efover te praten, te vragên of te
verteJ.J.err. De belangsteJ-J.ing en Lret vertrouven van de bevo1king
j.s nu zo groot, dat de Stichting Éteêds rteer voorvêt'pen krlJgt
aamgeboden om te bewaren; I{at betreft de plaÍrnen van dê Stlc}rting!
de uitgawe van Glonografieën over oudheidkr:ndigê zaken uÍt het dorp;
de uj.tgave van kopieën van prentên van b.et dorp en oogeving; de
uitgave van een bloem].ezing van artikelen rrit.de voorBa1l.gê..
:

Ámerongse Ceurant.

3

In de diskrrssie wordt gerrezen op nog: meer mogelÍJkheden om de
historl.sche belangstêlLing te stimulerenr, .zoa].s: organiseren van
excursies i.n en buiten l'st ríerkg:ebied; sêmensteL].en van rÍerkgfoêpen voor Ledên die in eèn speciaa]. onderdeel ïall de geeclriedenis g:etnteressêerd zijn; uitgewen van êên tiJdschrift ên êèn
rekl.amêfolder; bewandel-êrr vart' ve16 têrreinên, araalop aktLe gevoerd
kan worden, bijv. nonutnêntenzorg, natuurbeheer,. Eiliêubeleid enz.
Voorts b1Ljkt dat de situatle n1êt voor ledere wereniging zo €unstig
].igt a].s in Amerongen, trraa! de geureente duide1iJk gêÍ'ntefesseerd Ls
j.n de He êmkuÍrdige Stichtíng.
In Nl-euwegelri' 1s de opzet vaR een ltistorische verqniging weel moeiLijker, omdat €r veinig aan oudl.eidkundige zahêÍr ovorgêbl€v€n ds
en de belar}gstel].Lng wan de gemeentê passief 1ê.
In Baarn heeft de l'erkgroêp Oudheidkamer van dê HistorLsche KrÍng
dê oudheidkamer, dj-e varr de gemeente is, 1n beheer. Dè werkgroep
bewerkt het Èlatèriaal en treeft zelf eigen aanÍÉnsten.
fn IJsseJ-stein heeft de HistorisctrÊ Kring. zaken.ín brrríkLeen van
pertikulieren.
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-6Ower het a]-gemeên hangt het van de instelling van de gemeente
af of het verstarrdig is om oudheidkundige zaken aan de gemeente
af te ataan of bij een historische kring te houdên. In beide
gewallen kan er gevaar bestaan voor het voo?tbesta.anr van het
materiaal . In prirrcipe gaan dingen, dj-ê zich biJ partikulieren
bevinden woor de toekotnst verLoren. Een goede, vastgêlegdê afspraak, waarop toezicht gehouden kan worden (door bijv. een
beheerskomrni s sj.e en/of musêuEkonsulente ) kan een velliger toekomst mogelijk maken.
De heer "4.. Graaftruig, ad juÍlkt-arcl.ivaris wan de gemeente trectrt,
vertelt over de ervaringen en resultaten mêt yerkgroeper. ?iJrj.l]-igers, die een onderzoek doen in archiefstukken.
Tn 1966 heeft de Getrêentêl-ijke Archlefdienst voor het eêrst een
palêog?afiscïre kursus georganiseerd. Nu zijn er jaarlijks ca. 1JO
dêelnemers. Den aanta-L kursisten wilden hun kennis wan de paleografie in praktiJk brengen. Op grond wan de uitgeschreven tekstèn
is werder onderzoek door de werkgroepen gedaan.
Sommige werkgroêpen l.ebben jaren aan het projekt gewerkt.
In 4 tentoonstellingen en de begeleidende katalogi zijn de

r:êsultaten. vastgelegd
1974

'

:

1674 - De Dom l-n. puin. Het ond.erzoek Ïreeft a.].le stukken en
- 'doki.unentatie
mét betrekking tot dê stormramp, die o.a.
' de wernl-etig:ing van het schip van de Domkerk tot gewolg
had, omvat.
- Van gasthuisbed tot werzorgingsfl.at. De oítwikkeling ván
de bejaarde'3,zgr"€, voo?al in Utrecht, nader onder de loep
:

1975

.

gênomên.

- Recht en S1ecirt, misdaad in de 16e eeuu in Utrêctrt op
grond wan de teksten van de kri-minele sententies kwam de
t ento ons t e 11, ing tot stand.
-' 1977 - Vredenburg gekraakt. De hele gang. vatr zaken rond de af,braak
van Kasteel Vredenburg ín 1577 is ngelezentr en bererkt.
'
De aktual.iteit was groot, omdat het onderzoek samenviel met
de opgravingen op ïret Vredenburg in de zomer wan 1Jf6.
::. .,. .
.' .Toi slot geeft sprbker êen owerzicht wan archiefstukken d.ie .bronnen
voor een onderzoek kunrien zijn:
' - doop-r trouw- en begraafboeken wan de kerken
- pubJ.lkat:Leboeken, waarin de huwel-ijkên staan vermeld
. - kerkrekeningen, waa?in ook overlijd€n staat wermeld
1976

!.. v4oedsctrapsre soJ-utie s

- ttre sauri ersrekeningen
- rèSisters van transporten en p1echten .."1 huit"tt
- gildenboeken
- notariële protokol1én
- s ent ent ieregi s t ers
.
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-7*
In de diskussj.e.rrordt ge.trêzen op l.et. bestaan warl het reglster
voor partikuÍierê. arctrievên, btj het Rijksarchief, in Utrêcht.
ondergebracht. Verder op ide mogelijkl.eid arcbiewen onder te ...
brêngen ín een archi'efbewaarpLaats.
Het l-s niet moge1iJk de docenten paleografie van de Gemeente1ijke
Archiefdie+st in een andere plaats les te laten gevên. IÍè1 kan
. egn trlstorlsche wereniging zich met een aantal deelnemers tegeliJk
voor êen kursus inschrijven.
.1In. Eaarn is,.een paleografische kursua georganiseerd vl.a het
. Nederlands Instituut
wan de Uniwersiteit vaÍr A[rsterdaE ên de
,

'-'t!

Baarnse Vo].ksr.rniwersiteit.
Na de J.unch, waa?bij diats wan monr:nenten in Á.mersfoort word,en
getoond, houat de hèer C. van den Braber, wan l..et buro toonurnentên,. zoÍ"g vqn de geBeentê Amersfoort, een in]-eidJ.ng over monumentenzorg
-. en ïat dat betêkent voor het publiek ên de ÍÈonuDrenten.
De monrrmentenzorg
benaderen:
'''':.'''

cfrauvlnistisclr (wa! hebben we het a11emaal goeA gedaan)
restauraties (we hebben he]-aas te wdinig geld om meer
te kunnen doen)
wiJze van restarrreren (we hebben hier dê goede mani.êr gewonden)
specialiteiten (nergens ziJn zuLke bijzondêre.monumenten, te
vinden als bijw. onze muurhuizen).
A1 deze uitgangspunten zljn met woorbeeLden toe te ].ichten.
sprêkê? de monrrrnentenzorg meer theo?etisch benaderen.
.'' Nu wil
een
monrrment ?
Ifat is
trmonumentenj
aar Mf Jrr J.s de algemene opvatting dat een
In het
g?oots,
bijw. een standbeeld of iets indrukwekkends
mónunent iets
::meer
j
jn,
gêwi
zigd
near de menJ.ng dat een monument een
zJmoet
''gebiuikswoórwerp is, dat je nastaat en dat je wiLt bewaren en
beschermen. Voor Á.oreisfoort is de groei wan de zorg om de nonunenten
begorrnen j-n 1844 toen de verdere afbraak wan de stadswallen verCa.. 1880 is de restauratie van de Koppelpoort de eerEte
'boden werd.'weg
wan.het behoud vatt mottultenten. In die Jaren ontstaat
stap op de
ook de. oudheidkundige wereniging F].ehiter die zictr o.a: tot taak
stelt het oude. te bêwaren. Het ênthousiasme voor dergeliike zakên
. , wordt mêestal. gedragen door de stimulerende Lnzèt van geÍjnteres-raêerde mensen. .Ín 1964 telt de. Anersfoortse Monumentênlj.J st 3OO
. nunmers, vaarvurÍl ondeftussen na de Trre ede wereldoorlog 15o monumenten zijn gereEtaureèrd. Digen1iJk moet ieder monr.rment nà 40 Jaar
weer.-onder handen genomen rtordenr zodat de zorg voor de monumenten
een b1ijvende en steeds groeiende taak is..
,.::BiJ een restauratiè moet met de volgende personen rekening getrouden
a.
. b.
c.
d.
.

3

in Ámersfoort is wan verschillende kanten te

'r'reinl-g

rdofden

3

j'Ïrij moet het inl.tiatl.ef nemen en het ureeste betalen
- hij is besl-issend voor dê richtingr ïaarin de restauratie pLaats zal winden. Iedereen heóft. ej"gen,
ideeërr' ên Ïrobby I s
- Rijksdietlst woor de monr.rmeÍrtenzorg - daar rteTken verscl.il].endê
rneÍrsen net eigen inzLcl..ten en hobby|s; bovendien
moet l.et RiJk êen deel van de kosten beta].en
- arbel.dsvaklui- zij moeten deskundig zl-jn en de aanÍ'ljzingen op
de tekeningen kunnen uitvoeren.

'- eigenaaï''
- archit'ekt

i
l
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Uit deze opsom:nl-ng bJ.ijkt dat er niet één J.iJn is d.ie woor de
monumentênzorg gevoLgd wordt. Wat betreft dê architekt heeft
spreker 5 wêrschi].lende types of stromíngen 1n de restauratie
ontnoet (om de voorbeelden te ve?d,uid.eJ.i jken wordt l..et monument
mêt een kabine t wergeleken)
- technici - zij zijn voorstanders van deugdeliJke konstruktj-êerr zwaa? verk. ZiJ zouden tret kabinet aan alJ.e ka- cen . .-'i
eet balken en stêunen wersterken, zodat er geen beweging meer in tê krljgên is. Het kabinet j ectrter
lonrp gerrorden en van de oorspronkelijke kor :ruktLe
j.s niets meer te zien.
- bruikbaarheidsmaniakken - ziJ gaan er wanui. t dat een ril.rnument
te a].len tijdê en overal voor gebrul.kt moet kunnen
worden. Multifunktioneel . Het kabinet zorr biJw. niet
a]-leen als kabinet te gebruiken moeten zijn maar ook
als boekent(ast en als }.uisbar
- a1]-es zo laters - zij Laten a1les bij het oude ên rêparererr
,
a1leên vat kapot is. Het kabinet bl-ijft kraken in
zj-jn voegen en aLleên de ontbrekende poot ïordt verl
vangên, omdat het anders niet kan staan.
,
- Ïrlstori.sche figrrren - zij Eaken meef historische ê1ementen dan
er ooit geweest zLjn. ZíJ zouden aan l.et kabinet
versier'ende eleinenten uit de ontstaanstijd toevoegen '
die het nooJ-t gehad heeft. Het kabinet zou worden
aangepast aan de ideeën van de restaurateur omtrênt
de periode wam ontstaan.
-eer1ijke!rensen-zijvil1enpefse1atenziênwatêrbiJde
, restauratie wernieuwd is. ZiJ zouden een panee]- van
het kabi.net dat vervangen moet worden etr van gpaatrplaat is ook zichtbaar spaanp1aat laten. Zo blijven
konfLikten zichtbaa?.
A1J-e vijf groepen zijn in Amersfoort aan het werk geweest en met
voorbeelden te L.I.lustreren. De historiserende figuren hebben we].
het laïrBst hun stêmpel op de restauratie van nronumenten in
Anersfoort gedrukt. Bij ieder restauratloplan wordt weel belang
i
gehecht aan de rlênsen wan de eigenaar, de archltekt en gê3ntêrêsseerden. Ondanks toenemende belangsteJ,ling en zorg voor monumenten
gebeuren e? nog steeds raapen, in Amersfoort bijv. de l{1llen IIIkaze?ne en nu nog de Julj.ana van StoLbêrgkazerne.
Zo LanLgzamertrand noet de Rijksdienst voor de Monunentenzorg orde
op zaken gaan ste].].en door er zorg voor te dragen dat:
- onderzoek in te restaurerên pand en arctrièf altijd êen onderdeel
vaÍt het restauratieplan is
- de re staurati-e -archit ekt niet aan àijn lot owergelaten wordt,
zonder betutte.lj-ng van bowen af. Planbegeleíding- is nuttig en
nodig
- er mêer eenl. eid komt in dê planÍrên van de diwerse t1rtrre s
re s taurati e - archi t ekt en .
::

:

:

o

.

.

'.
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-9fn het al.gemeen gesteld moet zorg voor monumenten dus bestaan
uit! goede dokumentatie, goed ondertroud, go€de inventarisatie.
Deze elementen ziJn belang:'ijker voor het voortbestaan wan rf,at
we rrilJ.en bewaren en beschêrmen dan een kleln aantaL hoog-

erde monrunenten.
In de diskussie vordt de wraag gestêl"d wat een bescherrnd stadsof dorpsgezicht betekent .
De aanwi j zing tot beschermd stads- of dorpsgezj.cht betekent dat
de gemeente. 1.'ettelijk binnen één jaar na aaÍtLri j zíng een bestemmingsplan moet hebben gemaakt wan het besctrermde gebied eÍr verder
zelf toezícht moet houden op de naleving daarvan. In de praktiJk
duurt het maken van een bestêmmingsplan .echter weet langer.
Monumentenzorg hêeft al1een toezicht op beschermde monumenten ett
,.l
kan aLleen proberen de schoori}leidskomni s sie, die zelfstandig
advies: geeft aan het koll-ege wair Burgemeester & llethouders, met
gekrtraLl-fic

e

betrekkingtotdeonreewi19,vaneenmonumentonderd3uktezett.en.
Hierna eluit de woorzittér de.Íergadering niet de mededeling dat :
geinterêsseerden worden ui tgenódig:d deel tê nemen aan een wandeling
.:.--:
:langs . eenl.aantal monr:mentdir-,ín A.nersfoort.
rr.,
: t ;':.
Utrectrt, 'f 1 nei 1Pf 8
Drs. A.L. Jordens. nuseumkonsrilente.
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VERSLáG VAN HET BEZOEK ]IAN IïDT OPENLUCHTMUSDTÍM TE ÀRNITDM OP
.

27 MEI

...r.i. l

Met stralend zonnig weé? vërtrok op zaterdag 27 meí een aanta]anrtoIs naar het Openluctrtnus eum in Arntrem, om j-n werkelijkheid

te gaen zien *at we in september vorig jaar voJ. ínteresse wia

o

' 'tt:'

'
.

de diat i 'hebben gezien. I,Ie rraren met een Aroep vaÍr 10 personen,
o.a. An en Evert w.d. Steeg, ELs en Herbert Kwak, fam. Kruidenier
met frun beide zoons, Nê1 Kuyt en schri jver dezes 'lÍim Luiklnga.
Aangekomen om een uur bf e1f bij het museum werden ve verrÍelkomd
door onze gids, de freer De Vries, die ons gezelschap rondleidde
over tret mooie teffeLn, met al dle wersctrillendê typên boerderijen en de Zaanse buurt. I{e bezic}rtigden o.a. boerderiJên uit
Lightenwoorde, Groningen, Friesland, een Zaans koopmanstruis
gebóuwd'in U-voarn I een dorpssctrool, een pJ-aggenhut en. de. papiermakeriJ. IIet lêrrlcè .wan dit museum is dat jê overal bij dê boerderl.jen naar binnen kurrt lopen, ,Íret alsof je bij de bewoners op
wisite gaat. Het is een gênoêgen om al die, ínterieurs te bekijken
en Ïrêt is lraar goêd dat aL die oude dingen bewaard konden blijvên.
Ook het zien hoe men de zomerstal versierde was de moeite waard.
De ene kaaspers was nog mooier dan de andere. Door.de schrÍJnuerkers werden deze persen naar eigên fantasie genáakt.
Vele mooie kabinetten en ander neubi1air en gebruiksvoorwerpen
ziJn'daar. te bêzichtigen. Den bezoek aan dit museum is beslist
de moeite waard.
:..

.-.*

-10Leuk was het om wan de heer De VrLes te horen dat hiJ onze
groep zo!n prettig gezelschap vond, doordat rÍiJ onze interesee
toonden tot het laatste ogenbJ.Ík en veel vragen steLden.
lÍat bet?ok trij onze j eugdlge gastên wan f en 10 Jaar er leuk bLj
door ze allerl-ei vragen te stellen. Ife leerden ook nog riaar de
volgênde 'woorden varrdaan komen.
Een suL is , de drempel d1e goed ower zictr ].aat lopen! de visl+^,
'-'tt
het persoÍreel-, l.et.paard en dê uagen.
Een slons i's de náiite:dweiL die door de broodowén wordt gehaald,
nadat de as van de takkênbossen er was uitgehaald, oE ( ovên
achoon te maken en er dan vloerbroden in te kunnen scïr' ven.
Ook leerden rrre de uitdrukking Kop-Ronrp-Staart boerderi.;
De vandeling door de kruidentui.ii was heel interessanti rtê roken
.o.4. aan de maggiplant, de citroenplant en aan de knoflookbladêren. 'I
BiJ het bezoek aan de papiermakerij gaf onze gids een boeiende
'N
uit1eg. IÍe kregen al1eEaa1 eeïr vel papier mee naar l.uis.
Ife besloten de dag met een bezoek aan het Ko a tirurníous errm.
NatuurliJk zíjn we de rondgang begonnen met een kopje koffie op
het zonnige terras en we besloten de dag met het êten van een
i
heerlijke pannekoek. Om wijf uur rdas de groep Íree? in Baarn.
A1 met af. eên heeL gezeLJ.ige dag die voor l.efha1ing vatbaar is.
Herbert nog bedankt voor het organiseien van het giehe€l, namènst
t
aJ.1en,

Win Luikinga.

i
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A]-s nieuw 1id gaf zictt op:
evrouw J.H.A. Beeke, De Sterke Exrn.
ter.. 08385 - 13600.
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INLEVEREN I(OPIJ

Koptj (biJ voorkeulgetypt ) inleveren w6ór de eerste van
:

maand!
Dezê kopij

de.
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zal dan in hêt

nunu

werschijnt,-. opgenomen worden.

er waa trBaernerr, dat in die
Red.
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- 1t UIT DE OUDHD ÏDKAMER
(Rubriex wan d,e werkgroep oudheidkamer)

NIEITWS

si3-ye:::3c-y31-9e- 9!:es5É: !e*!eer:!e:1:ec
Het zou een kLeine tentoonstelling r.rorden en tret wàs een kleine
tentoonste1lj"ng van de Baarnse beeldtrouwer Stracké, maar tret
wef,k'ervoo? vas weer eno!'rir. Zonder uitzondering hebben de leden
wan de '.qerk€roep oudïreídkarrer een grote aktieve inzet getoond
om goed voor de dag te konen.
OÍn.te begj.nnen de entree met ].j.rrks het bord vaarop dê genealogie
wan de fartilie afgebee1d stond. Zo kon iedereen zien l..oe de
kunstzinnige famili-e Stracké in elkaar zit. Verder de goedgeslaagde fotors wan de witte beêLden, dj-e tr.fanz Stracké maakte
woor de St. tr.ranciscus Xaverius l{.erk op ïrei Zand in Amersfoort.
Nog wat fotors van anderê beeldhourrrwerken maakten tret eerstê
bord woL. Rechts in de rrvoorkamerrr van de winkel- wan de ïreer
Radstok stonden mooiê têrracotta beêLdjes en ons pronkstuk
rrMeisje met geitje!r .j-n mariner. De schilderijen van zoon Louis,
die in brui-kLeen afge staa:r ÍrareïI, hingen erboven en kwamen prima
uit. Tegen de actr.terauur hing de beroemde trRaaf wan Eemwijkrr,
die door vêêl- bezoêkers belangstellend bekeken wêrd en ve].e
verïra1en losÉaa]<te .....
In het gangetje stond het tweede borcl met familIêfotors rond de
wi1la ttEemwijktr en enige mooie aquarêlLen.
In de l.oek bevond zicïr ons tweede lnaÍltreren bêeld rrundinetr, dat
êvenals het gj.psen beeld in de andere troek prachtig op€iesteld
stond. Ondêr de beide.borden stonden vitrj.nes met oude gescl..riften
ên gipsên strrdies van de Strackd t s.
Dan de acïr'benkamer, lraar diverse schilderijetr van werschi].1ende
generaties Strackéls Ïringen en nog errkele beêldjes, waaronder
eên tlíeetal tnonrriken te zien waren.
'De .imqoie bJ.oemstukjes en de fraaJ- geschrêven teksten maakten een
werzorgde índruk wan deze tentooÍrstelling:, wat tot uitdrukking
kwam door de talrijke bezoekers; zel-fs wan brriten Baarn.
De ruimte -was êen enorme vondst en het a'as geweldig dat de heren
Ra4stok zo beLangeloos lceeuerkten.
9e3-51

o

NelJ.y Kuyt-Smit
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- 12 I'DE VI'URSTEENKOERIDRII

deel 2.
Daar de opgrawing ln de Speelmanstraat te Leeuwarden, zie mijn
artikêltje Stadsarctr.eologie , zulke aardige resultaten heeft
opgeleverd, heeft men op 7 maart een persconferentie gegeven
in het stadhuis van Leeuwarden.
Á,11e medewerkers v/aren voor deze bijeenkonst uitgenodigd.
Onderstaande gegevenê arerden aan de pêf,s ovêrhandi.gd.
Naar. aanleiding wan deze persconferentiê verschenen artikê].ên
in de Leeuwarder Courant ên in het Fries Dagblad van 8 maart.
STÁ.DSARCIIEOLOGID,

. -'l.!

Gertjan de Roller

(uw korrespondent in tr'rlesland)

gsqbslgEe=gie-gr9::=eeb-!ge+!-e33i-9pee:p33e!:33!-ie-!r5-e-gpc:Sgsggi
Tj.jdens een oudtreidkundig proefonderzoek op het terrein van de
afgebroken St. Vi-tusschool- in de Speelmanstraat op 1 februari j1.
is aangetoond dat de rtterprr die bie? ter p.Laatse duidelijk zíchtbaar is, een Ïroogte Lreeft wan 4r5 r. Het onderzoek geschiedde
onder leiding va:n de provinciaal archeoloog G. Elzinga, door het
Bio].ogisch-Arctraeo].ogisch Instituut der R.U. te Groningen en werd
verrieht op werzoek en kosten wan de Comrnissie Archaêologisctr

o

Stadskernonde?zoek der Gemeente Leeuwarden.
Door middel- van eeïl zgn. proefsl-euf werd een inzic}..t werkregen in
de opbourt wan de aanzienliJke hoogte, terwijl tewens veel oudheidkundig materiaa]. lrerd vefzame]-d. Duídelijk is uit dit onderzoek
gebleken dat de troogte ver1noedêlijk geên.echte terp is, maar door
voortdurende opeen} opLng va! afval, modder en nest i-9 ontstaan.
Anders dan bij de meeste tr'riesê terpen hêt geval !-s, was hier
geen klei' voor de ophoging gebrui.kt, altharts niet op de pJ.aats
waar de proefsJ-errf is gegraven. De ophoging geschiedde om de
drassige ondergrond te werstewigen of om aan de drassLgheid l..et
l.oofd te bieden. Heel duide].iJk heeft hêt ondeilzoek .aangetoond dat
de ondergrond vart Leeuwarden hier uj-t zeer slappe k]-eiLagen bestaat.
Evenals bij de opgravlngen op hêt Miwaco-terrein kwam ook trier naar
woren dat LeeuwardeÍr gevestigd is op een geblêd aan de oewer van de
MiddeJ-zee, dat door taLriJke klêine waterloopjes lrerd doorsneden.
Merkwaardig was dat in de ophogings].agen ook veenreaten woorkwamen.
Deze kunnen niet uit de ondergrond aflcomstig ziJn, maar moeten wan

elders zijn aangewoerd.

Verder vees l.et onderzoek uit dat de ophoging wriJ snel heeft
pLaatsgetrad. Dit werd o.m. duidelijk uit het feit dat het teruggevonden scl..erfmate?iaa1 ower een \,lrij grote ltoogte van dêze].fde'
ouderdom was .

{

-13Over het begin wan de optroging is nog geen duidelijke kJ.aarheid
vèrkrêgen, doordat door de grote wateroverlast geen materiaa]. uit
de onderste lagên vêrzameLd kon worden, maar we1 is het duidêliJk
geworden dat de ophoginB in ieder gêvaL rond het jaar 1OOO moet:
ziJn begonnên.
ALle uitgegrawen grond is nl . zêer nau'wkêurl-g op scherven ên ..
andere wondsten nagezoctrt. Dit nazoeken geschiedde met medewerking
wan enige Leeuwarder ledeí wan de Archeolo€:yske '!Íufkgro êp van de
ï'ryske Akademy en het Frïes Museum. Dê oudste soherverÍ, die uit de: - -'*
dl-epst opgegraven grond te voorschijn klfamen, gaan duide]"iJk tot ',
de llde eeuw terug. Opval-lend is dat de grote ttleêrderhêid van lret
materiaal. uit zgzr. bol-- of kogelpotten bestaat, weJ-k aardeïerk
tot diep 1n de 14de eeuw in gebluik bleek.. Behalvê inheerns-tr"rLe se
bolpotten zijn er ook fragmenten van geÍrrporteeíde bolpotten
gewonden, die in het Duitse Pfaffrath zijn vervaardigd.
Bolpot-aardewêrk is tot nu nog maar sporadisch in Leêuvardê[ àêtrgetroffen, zodat de 1n dê Spêel"manstraat gevonden massa êên verrassing was. Zlj waren vergezeld van nog êen ve?rassing, nl . êen
flink aaÍrta]. schêrvên van zgn. Pingsdorf, aardeïerkr. op. de draaischÍjf in het gelijknamige centrum ín het Driitse RiJngebied vêr- '
vaardigde êeramiek..dat met..iJzerverf, i9. p9sghi]$grd-, .
Deze beschildering gêschiedde waak met de wingertoppenr mêesta1alleen op de sctrouder en in wriJ grillige patronen. Ook dlt aarde-.'
werk is rrog niet zo vaak in Leeuwarden gevonden. Beha]-ve in
Pingsdorf is trêt ook in ZuLd-Lirrburg ve?vaardLgd, rdaar de làatste
jaren vêrschiLLende owens voor-en afva]-bopen van deze cel'amlêk
zijn opBegrawen. Het wêrd tusaên circa lOoO en lJlO gemaakt.
Merkwaardig is dat wei-nig na 14OO te. dateren aarderrêik is gevonden,
wel weer 17de en 18de eeuws .aJ-smede een vre.ê-g 19dê êeur.s putje met
".
veel afval , . .waarin zich errkele
.glazeíI, zoutwaat j es en vêel Goudse
,

.

.

pijpen bewonden.
OpvaLlènd ís ook het gro.tê -aanta.l dierenbeendexen .dat zÍctr in de
middèleeuwse tagen bewond., Betral.we wan rund r scbaap en vark€nr'
waren er ook vee]- vogêl- en wisresten. te oÍrdersctreiden, a].smede
mossêlscheLpên. Van de wogelsoorten noemen we: vilde of tarme êêndt
tafe].-. en .kriÍfeend, smient, grote zaagbek, brandgans r kip en goud- ..
plêviêr ( t)', terwi3J. dè wolgende wissoorten door de middelêêuuse
Leeuwartler .we?denr gegeten; kabe]-j auw, sclrol, botr toÍrgr scbelvl.st
baars en w-itwis. Deze v.ogels en vigsen geven duideLlik aan dat men
op de gÍ.ens vaÍr eeÍl zoet- en zoutrrat ermilieu ].eefde I
Ook werden er bewerkte beenderen gêvondenr zoals afgezaagde êinden
van koeièbotten, een.zgn. vethorentje en versierde kamgrepên.
Dezè -zi,)jn irit stukken hertegewei vervaardigd. Ook rerdên enlcêIe
beenderen van kat en hond gewonden. A1 het dierliik matèrl.aal werd
door de arctreozoëlogen van het Bio1o€iisctr-Archaeologisch lÍrstituut
gedetermi.neerd.

_14_
A1 met.al is l.et kleine proefonderzoek in de Speèlmanstraat zeêr
Lnstruhtíef gebleken, zowel wat de aard wan de ophoging, a].s de
ouderdom ervan betreft, terwiJL tret wondstenmateriaal een duide].ijk inzictrt Ïreeft gegeven in ïat de middeleeurrse Leeuwarder aan
huishoudelijk vaatwerk gebruikte en aan dierLijk voedsel tot zlch
nam. Ook. heeft het onderzoek aanrgetoond dat hêt gebied in en rond
de Speehranstraat duideli-Jk eerder is bewoond dan l.et gebied rond
de Voorstreek ter hoogte wan de MLwaco-terrej.nen.
E? zulJ.err ectrter nog vel-e onderzoekingen nodJ.g zijn om de Juiste
ontstaansgeschledenls van Leeuwarden te leren kennen.

'-'í

c. E].zlnga.

Leeuwarden/Groningen, 6 rraart 1!f8.

Notulen wan d,e AR}JE-vergadêríng, gehóuden op voensdag Zb nei 't978
in de Oudtreidkamer
Aanrlezig

3 11 1edên.

1. Opening
De woórzitter opent de wergadering
aanvezigen welkom.

om

2O.4O

uur en heêt

de

2.

3-1 De voorzitter zegt toe dat nu een aanvang zal vorden gêmaakt
met de ad.Írkoperr ( aktÍe Herbert )
3-4 Het hoofdbestuur hêeft toêstesuoing veqleènd aan de ARWE om
. 1id te worden van dê A.I{.N. De kosten van hêt ll-drnaat sctrap
l1gmen tên laste van he,t budget wan de ÀRI{E.
3-5 De boeken1ijst wan de boeken die de ÁRI{E in brulk1een treeft
ontvan€ien waJl Jojada, 1s opgehangen ín de Oudheidkamer.
'3-6 llet budget wàn de ARWS t.s lngediend.'Het budget is.besproken
en goedgekeurd ..door Ïret hoofdbestu:rr.
3. Mededê l inAen

.mëe

1. Herbert. deêlt
dat bij .de Staat sdrukketaiJ eerl boekje ts
uitgegewen naar aanlêiding van de tentoonstelllng te Lelden
betreffende de Etrusken.
2. Hêrbêrt biedt aan om voor de lêden boekjes meê te nemen
bêtreffende rrEen Romeins Huisrl te Amsterdam in bet Allard
Pierson Muser:m. De kosten zíjn f 1Or-- per stul<. Betty ên
Bart geven zich op.
3. Hêt ga'aven van de proefsleuwen bij rt Hoge Erf vordêrt
gestadig. In 4 zLjn crêlratieresten gêvonden en 1n 5 wermoede1ijk het profiel vart een greppe]..

I

-154. Bart doet ve?slag van zijn bezoek aan de tentoonstelling
rrStenen Getuigenrr te Drouwen, waar trij op uitnodlgJ.ng van
en samen mêt l{ans tr'okkens Ls geweest op 12 meí 1tf8,
De têntoonsteJ.Lj-ng bewatte vondsten van een groot aantal
(68) aruateur-arctreologen uit NederJ.and en is bedoeLd aJ-s
.werdediging van de heer TJ . VermaÍrinel.i.
5. Bart doêt vers].ag van zijn bezoek aan de bagger'mo]-ens en
'-:r
. de baggerzuiger in de Eem. Op 22 meí bleken beide baggermolens nog werkzaam te zijn in het Zuiderend (gemeente Soest).
De afsnijding v€irr de bocht tegênover het gemaal is, zower
dit bowen water ligt, verrLcht door êen ga'aaflnachine.
Deze grond is op tret aangrenzende we ila.rrd gestort.
" Alle opgebaggerde grond 'vrordt ecl.ter 1rr bakkeÍr gestort en
vía de baggerzui6er, vlakbij Kuier, gepompt naar een terrein '
langs Rijksweg 1r -niet ver wan de weg Bunschoten-Amersfocirt.
Als wlj de inhoud van:d.ê opgebaggerde 6rond wíllen onder-

zoeken zuLl-en 1trij daar naartoe moeten gaan.
6. De woorzitter merkt op dat biJ het vermoedelijke vertrek van
de secretaris in augustus 2 funktiês vervuld moeten worden:
secretarJ. s/perrningmeè ster van de ARIID en proJektlelder vaï.

It Hoge Erf.

Anniê van Honstede is bereid het secretariaat op zich te
nemen. De wergadering is vol lof over de wi;ze *aarop ziJ
de notulen vêrzorgd treeft.
I{at betreft rt Hogê Erfr r 241 Hans Fokkens verzocht rrofden
dit'pwer te. nemen. In feiite is hij reeds de projektleider

.

(attie Bart

_

).

4. Excursiès
Aan .de uC-t,gestelde êxcursie van de À.W.N.-Utrecht naar Niederhaverbeck zullerr nu 7 l-eden van de ARI,/D dêelnemen. Hêt wo?dt
betreurd dat deze excursie ttrans samenvalt met dê uitgêstêlde

excur9ievandeHistofis.che,Kringnaar}retopen1uchtmgserrmte
''' 'i.
Arnhbryr.
Andere excursies zijn uitgestêtd tot het najaar, zie notulen
wan 26 aprj-l .
.,
t.
Datum
volAênller
ier€êSler:lng
5.
., Deze. zal gehouden worden op dinsdag 20 jurli 1978 in de Oudl.eidl'
:.

;

kamer.

6. sluitine
Niets meer aan de orde, zijnde s1uít de voorzitter de wergadering
o"!'22.40 uurr
r ',!i ::,i
... i

'i

.

,)

,{

i:
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Bart Braat--
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KALKAh, I4EER DAN DEN ATOOMCENTRÀLE

3 Juni jJ-.

namen wij deel aan eên excursie naar
Kalka? en.Xanten, georganiseerd door de Oudheidkundige Vereniging
!'lehlte uj.t ÁBrersfoort. De bêIangstelling l.Ías bijzonder groot,
daaron verbaasde het me enigszins geen bêkenden uÍt Baarn aan te
treffen. Misscliien is het een 6oede tip voor de wakantie otn deze
tvee p.1-aatsen eens op eigen gel"êgenhêid te bezoeken, temeer daar
deze stadJes zo dichtbij liggen.
U windt ze nl-. door bi.j Zevênaar dê grerts over tê steken, wervolgerrs begeeft u zicl' rictrting Dmmericl.. Na de RiJn overgestoken
te zijn, bereikt u na + 15 km Kalkar.
PlEele-Eii Ee$e:Eeger-E:!:sf fe+99-53l53r
Kalkar is een stadje utt 123O taêt een mooi bewaard stadsplein,

Op zaterdag

waarop eeí! zgl:. gerechtslinde staat. Op dit plein v-inden

.rd'e

'-"1!

eêÍt

fraai raadhuis uit 14k6.
De grootqte bloei beleefdê Kalkar in de lJde en 16de eeuw.
Uit deze ,tijd stamnen dan ook de beroemde al.taarstr:kken met het
prachtige houtsnl-jwerk in de St. Nicolaaskêrk.
Het l.outsnijwerk van het hoogal-taar ie voor het grootste deeJ. van
meêster Arnt, die in Zlro1J.e voonde. Nog 6 andere gebeeldtrouwde
a].taren is.dê ke?l., rijk, waarvan het bekendste is het altaar van
de Zewen Smarten van Ma?ia, gemaakt door Hendrik Douwellan.
fn Ïret c entrrrsr van hêt stadje zijn nog enkeLe fraaie patrlcl.ërshuizen te ber+onderén, o.à. aclrter het stadhuis het pand waarin
thans het.archief en een klein museum gevestigd ziJn.

I

.

l

Enke1e bij zonderheden betreffende Xanten

Nabij de huidj-ge stad Xanten was reeds in de pretristorie Inênsê-.,
lijke bevcning. In de tijd wan Keizer Àu€ustus werd op deze
strateBische pl-aats een grote ]-egerplaats gebouwd voor 2 legioenen
(de Castrq Vetera)
Bij de BaÈavenopstand in het jaar 70 werd deze legerplaats werniel-d. Na het neerslaan der opstand rf,erd een nieuwe legerplaatst
nu voor 1 l-egioen., op een.ander punt diclrter aan de Rl-jn gebour.'d.
De ligging en bouwwijze der legerpLaatsen is door opgrawJ.ngen
bekend. De resten J.igg:en nu verborgên onder akkers .eÍr atellandêa.
lliet ver van dê logerplaats ontstond een burgernederzettingr die
omstréêks 1OJ na Cl..r. door Kej-zer Traj anus de stdtus van eerl
Colonj.a ( stadsrechten) kreeg.
Het rÍêrd na Keulen de belarr€?ijkste stad in Germania Inferior êr
werd naar de stictlter Co]-onia ULphia Traiana gênoemd.
Dê stad moet een oppe?vlakte van ongeveer 8J ha €ehad hebben en
was geheel ommurd ên door wal.len omgeven. De scbatting 1s dat de
stad 20.ooo tot 40.OoO inwoners telde.
Een klein deel dezer stad is reeds opgegravetr êtl wordt gerecons true crd .
De bezlcl" iiging wan deze opgravingerr met o.a. tret gêreconstrueerde aofitheater is zeker de moeite vaard.
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-17De huidige stad Xanten ís vrijuêl geheeJ. gebourdd oP een Romeins,/
tr"ranki s ch grafveLd. De Dom staat op de plaats waar wo]-gens de
over1evêring de Hei.I.ige Victor, die onder Keizer Julianus dê
marteldood stierf, begraven zou uijn. Recente opgravíngen onder
de Dom hebben aan het l{cht gebracht dat zich hier een graf bewindt
dat al vanaf 5OO bijzondere werêring ondervond.
Xanten is een verbastering van Ad Saïlctos (Uij ae heiligon),
.-'5
hetgeen erop wijst dat men deze plaats steeds a1s zodanig treeft
g?af
is onder de Dom te bezichtigen.
vereerd. Het gewonden
De iom zelf iJ na een vrijwel totaLe verwoesting gedurènde de
Tweede tlereldooÉlog lreer vo]-].edig auttrentiek gerestaureerd.
Het RegLonale Museum naast de Dom heeft een rijke verzameling
betieffende de gesctriedenis wan de stad en oFgeving.
A1 met aI zal dit uitstapjê u een interêssante en welbestede
wakantiedag bezo?gen.
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BESC}IERMDE MONUMENTEN TN DD GEMEENTE BÁÁRN

. - 'l-!

Voor het samenste]..l-en van een overzicht wên in Baarn, "ret inbe6ríp
wan tret buurtschap de Lage Vuursctre .eÍt van Eembrugge, bestaande
bescherude .(on:roerende) monumenten is o.m. dankbaar gebruik gemaakt van fotokopLeën van bij de gemeente Baarn áanrezlge lijsten
vaÍr onroerende monr.r.menten. IIet is geen J.ange indrlrkwekliende l1j st,
toch ].ijkt Fet nuttig een dergelijke. opgave te hebben.
lÍant we1liiht kan dit owerzicht van (aldus de Monr:mentenwêt wan
22 jvní 1961) ttbouuwerken, zoaLs woorrïrulzen, kêrken, boerderiJên,
molens, kastelen of faadl.uizeÍr diê lreêr dan wijftig jaar oud ziJn
ên varl algemeen be1an6 wegêns Ïrun schoonhei.d, trun betek€nis voor
de wetenschap of hun wolkskundlge waarderr de belangstelling voor
Baarn doen toeneDoen.
Baarn

-

Ams

t erdams

es

traatwe g 1:

KonirrkJ-ijk Paleis Soestdijk. Gebouwd naar ontwerp van Maurits
Post a].s Jachthuis voor Koning stadhouder lJil].em III íÍt 1674.,
ïn 18'16 onder lê1ding van de a.rchitêkten De Greef en Reyers
geheel vérbourd err valr vLeirgel-s en zui].engalêrijen voorzien.
Het bijbehorende landsch.apspark vrerd in 1817 aange].e€d door
de tulnarctritekten Johann David Zocbêr Sr. ên Jan Davl.d Zocher Jr.
Ámsterdamse s traatareg 7t
Boerdefij van Prinses Soptrie, gelegen in het park. Eêd rechthoekig gebourdt j e mêt Chinees overstekênd nieten dak uit ca. 1820. .,

Amsterdamsestraatweg 2-4-6

c

Drie 17de-eeuwse diensthuizen, gekenmerkt dóor een l.angge:lekt
zadeJ.dakl eindigend in topgevels .bekroond door schoorsteneir.
-

Àmsterdams

e

straatweg 8:

I

''i

I{itgepleisterd diensthuis met een ?êcfrthoekig g!.ondplan. Dit
huis dateért uit de eerste hel-ft van É.ê 19d€ eer$r.
- Amsterdamse straatríeg 1O:
Stalgebouw met drie grote poorten. Middenpartij door klok bekroond.
Tweede }.elft 1!de eeuw.
- Arnsterdamse traatweg 12s
Dên in lret midden wan de 19de e êurt gebouwd landliuis, rectrthoekig
grondpJ.an, tympanon bowen middenpartiJ. Uitgebouwde lra1fronde
È

kamer beneden, waarboven balkon.
Behalve van de boerderij, Amsterdamsestraatweg /, is de Staat
eigenaar van boveÍrstaandg gebouwen. Geen wari de gebouuen i9 te
bez icht igen

,!

-19Toren].aan:
Gêdenknaald, ge]-egen in de as van het Paleis SoestdiJk en
op€:e?icht ter ere van de Prins van Oranje in 1811. Het ontwêrp
Tan de gedênknaald is wan de architekt J. van dêr Hart.
Gef].ankêêrd door twee kanoÍmen, in 18fO op de Belgen verowerd.
Groenevel.d !-6:
Rechthoekig landbuis uit het begin wan de 18de eeurr. Lêtef vêrgroot net naar voren gebogen zijv1eu€els. Middenpartij net
fronton, bekrooÍrd met wapen err zonnewijzer. De schoorstenen
zijn versierd met smêedarêrk en Hasselaer windwanen.
Op dit moment wordt het Huis Groeneveld, alsmede l.et ?ondom
het Huis ge1egen fraaie J-andscïrapspark, gerestaureerd.
Eigenaar is Staatsbosbeheer. De restauratie za7- in 1985 gereed
zl-jn. Het J-igt in de bedoeling in het Huis Groeneveld een
Ecolbgisch l4rrs eum te vestlgenr In het park een inmiddels ge-

restaurêerde iii skelder.

Groeneweld 4:

Boerderij uit het begin van de 19de eeuw. Ook deze boerderij
wordt gerestaureerd.
straatweg 42 ;
Ilerberg tr t t Huis Groenevel-dtt, l9dè êêutr. Witgepléisterd gebouw,
gedekt door twee zade]-daken el.ndlgend in topgewels. Zeêr goed
type pleisterplaats.
Ámsterdamse

9:
- Faas Eliaslaan
Huis trschoot oo"átt l-r.ererÈruis van de voormalige buitenplaats
Itschoonoordlr, gebouwd
'
rond 18OO. Het huis bestaat uit twee
deJ.en: Ïret drra:'sgeplaatst e hoofddeel orrder eert schiJ-ddak en
een achterdeêl onder een mansardekap. In de tuin bevinden zicïr
twee !de-,eeu'vrsê tuinhuisjos
In het c entrrrrn van Baarn:
- Brink:
NederLands Herwornd e Kêrk. Hoofdbeuk met sma].l-er koor uit tret
begln váil dé"lJde eeurv. De van eên iets Latero datum daterendê
zuiderzijbêu]< werd eind worige eeuw noordwaarts vêrgroot.
Pleisterlaag op de nuren aangêbracht.
1

n,ge kerk eên konj-!aklijke bank, gêschenk ín 1674 van Koning
Stadhouder Wi t].em III.
De bakstênen toren is l4de eêuws en werd vêrhoogd in de 16de eeuw.

Javalaan 1;
Huis ltHo1J-andrt. Statig her.enbuj.s uit .het derde kwart van de 19de
eeuw. Gepleisterd en met rijk gedetal]-].eerde ingangspartj.j.
StationspleAn 662
Station der woorraalige Hollandsche IJzeren Spoorweg MaatschappiJ,
ca. 18f 4. Gellf,our'r in rtchaletstij1[, voorzien wanr enige uitzonderlljkê elementen a1s bal-kon bowen perronowerkapping, voorma]-ige
.Ioggiar.s en buitentrappe+. Nu station N.S.
Stationsweg 2)-2Jz
Koetshuis Éet stal, in..ej-gendom wan de Gemeênte Baarn.

paardenboxen trebben in ijzer
De ruiwen zj.jn ori.gineel .
De.

.

gegoten paardetroofden.

'.

.:

.
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Vuursche

Dit dorpje, net ca. 600 inwoners, maakt sinds 18!i a1s buurtsctrap
deeJ. uit van de Gemeente Baarn. De oude kern wan dê Lage Vuurs ctre
l-s aangewezen als bescfr.eÍrnd dorpsgezicht, nI . :
- Hoge l-uursevêg 1:
BoerderLj, type langhuis, uit de 18de eeuw.
- Hoge Vuurseweg 2:
Pastorie, gebóulrd in 1861. Uitgepleisterde predika:ntswoning.
- Hoge Vuurseweg 4:
Ned. Herwormdê Kerk. Kruiskerk utt 1658 met korte d.warsa:men
ên een drlêzijdig ges1oten koor. Gerestau?ee?d in 1843.
4:
- Kloosterlaan
rrK].êin Drakestêínn. Eenvoudig recl.tïroekig 1andhui s uit het
ei.nde van de 18de eeuw.
- Slot1aan 9:
Drakestein, Ridderhofstad. Achttroekig ]- andhut s uit 1640, gêlegen
in gracl.t. Het trui s werd l-n de 18de eeuw gemoderniseerd.
Enlce]-e kenmerken! spitsbogige voordeur en nissen, bekronlng met
kantelên. Nabij het ].andïrui s een vierkante gemetselde dulwentoren in neo-gotische trant uit tret midden van de vorige eeuw.
Niet te bezichtigen.
- Dorpsstraat 2:
Herberg uit de 1|de eêuv. Een wj-tgepleisterd gebouw met iectrte
kroonlijst. Nu Café Restaurant De Lage Vuurschê.
- Dorpsstraat, ongenu.rnmerd bi j nr. 2z
De Kei

.

- Dorpsstraat 5!
Gepleisterd huis zonder verdiepi-ng. Zadeldak. Begin llde eeuw.
Dorpsstraat 7,/9:
SmeàeriJ net'iràats op het lrul s woor'uitsprlngende gewel .
De liJst vê?meldt geen Jaartali Het zaL de moeite waard ziJn
dit. nog eens uit te zoekên.
Dorpsstraat 13:
Witgepleisterd huis, zonder verdieping, uit de 18de eeuw.
fn de voorgêwel bevindeí zícl). tarêe oorsprorÍ<eJ.iJke kozijnen
waarln schuiframen met roedenwerdeling. IIet zadeldak, gêdekt
met paÍrneu, is mod.ern.
Dorpsstraat 15!
Eveneens ÍtritgepLeistêrd huis met puntgevel aan dê straat.
ZadeLdak. Dit buis dateert uit het middên wan de 19de eeuw.
doch ondergj-ng kortgeleden enl.ge veranderinêen (aat wernleuwd).
Dorpsstraat 17:
.

Een eenkanerrvoning onder met panrnen bedekt zadeldak, woorzien
van houten uitbou',r aan de achterzljde. Deze woning werd opgetrokken iÍr dê voormaLige doo?loop trrssên de panden Dorï)sstraat
lJ en Dorpsstraat 19. Voor de bouw van dit huis werd gebruik
gemaakt van bouwmateriaal afkomstig ul.t de êêrste he1ft van de

l9de

eeuw.
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Dn aaÍt de owerzijde:

- Dorpsstraat 14;
GepJ-eisterd huis zoÍrder werdieping:. Zadeldak. Vensters met
. ',,'
l-uiken en 9-ruitss.tti"t*"11.

- Dorpsstraat 162
Huis uj-t Ïret begln van _de 19de eeuw. Dit huis wo:mt één geheel
met de huizen ernaast (de nunmers 18 en 2O)..'
- Dorpsstraat 18:
1Ío orÍtui s zonder verdiepJ.ng. Deur met bowenlLctrt. 12-ruitsschuiftaam

.-'.3!

êÍt .

- Dorpsstraat 20z
lfo onlr.ui s zonder verdieplng. Deur met bowenllctrt. Evena].s Dorpsstraat 16 en Dorpsstraat '18 12-ruitsschuiframen.
- Dor:rsstraat 22t .,.
Boêrderij, gebouwd ín 1766. type l.anghuis, gedekt met rieten dak.
-' behoren teverrs:
Tot de Lage Vuurscïre
- Biltseweg 4:

. ll

Het 1andhuí s Pijnenbufg uit

de 1 9de eeuw, gesitueerd in een
].andschapspark.
- Biltseweg 2J:.
Een lage woning, genaamd rrEyckendalrl , . uit tret begin van de 18de

o

eeurÍ. Kerrl rerkên van dit huis zijn: topgevels, kruiswensterg en
halve Luiken.
- Ililwersumse s traatweg 22:
llitgeplei sterde dienstwoning, begin worige eeuw, met
overstekend rieten dak met houten' karte].].ij st
Ten slotte in de Gemeento Baarn (SoestdlJk) l. et wol-gende Dronulnent
- Bilideweg 1l
Toltruj-s, omsctrreven op de .J.i j st van orrroêrende monunetrten als
êen zee? fraai- exempLaar. Een witgepl-eisterd gebouw met boven
de deurpartj-j een tra]-frond uitetekend dak, rustend op zu1len.
De eers.te steen wan dit gebouw werd op 27 augustus 1831 geJ.e€d
door Z.K.H. I,I.F.P.A.L. Erfpa'ins van Oranje.
Dit gebouu is in }.et bezit van H.M. Koningin Juliana.
Niet te bezichtigen.
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-22S-ÍMPOSIOI.I OVER GDRESTAI]RDERDE I(ERKEN

IN

UTRECHT

Op 22 eA 23 september 1978 wordt in de Utrectrtse Nico1aÍkerk
een symposion getrouden over middeleeuwsê kerken, hun geschiedènls,
dê restauratie ervan en de mogeliJkbeden wan gebruik.
Op ,22 septenbe? za1 l'et symposion om 14.OO uur geopend lrordên, op
zalerdag 2J september begint de bljeenkomst om 9.3O uur en is
afgêlopên om 17.OO uur.
De dee].nemerspriJs voor het tota1e symposion bedraagt í 2Or--.

.-'tr

1'I:-ê aan 66n dag deelneerqt betaaLt t 1Or --.
U kuÍrt zictt opgeven biJ het bureau wan de Herworrode GemeeÍrte,
Berrradottelaan 11, Utrecht (tef. O3o-932412) of door owerma.tclng
op girorekening nr.. 616517 t.n.v. kerkvoogdiJ der Hervozmde
Gelneente te Utrecht

.t

I

GDKNTPA

o

BIJL VAN }@ER DAN 5O.OOO JAÁR GEÏONDEN
Prehistorische ontdekking in tret Drentse Drouwen
Irr het Drentse dorp Droulrên j.s een prehl'storlsche'nrl.s ËbiJ1
gevonden, diê waarscïriJn]-iJk tussen de 50 . OOO en 1OO ..OOO J aar
oud j.s.
Deze vondst lcan lrogeJ.ijk een nieuwe opêning betekênên voor
a"?íatê.Jr-archeoloog Tj erk Vermaning uit ltÍeppel, die vorig jaar
is veroordeel-d weg'ens Ïret verkopeR van vervalste archeoLogische
stukken. Vermaning treeft verwalsing van oudïreden steeds ontkend.
De rrrristbij]. whn Drouwên vef,d a1 op 1 maart gevonden door de
h.eezt, Hi, Kroezinga uit Gasselte. Aanwankelijk hield hlJ de wondst
gêïreim, rraar tens1otte ging hiJ toch met de,biJl naar hêt
Biolpgisc1..-Archaeo].ogis ctr Instituut in Groningen. Daar was mêll
enthousiast en l.eeft men het gemeentèbestuur gevraagd biJ de
vindplaats opgravingen te mogen doen.
.

Prof. I{aterbolk en. zijn assistent Drs. Stapert, die indertijd
al-s eerste de werdactrte slljpsporen op de vuistbijl€rr van
Vennaning ontdekte, zijn a]. 1n DrouffêÍr ou zictr nader te orl-ënr eSen .

Algemeen Dagblad, 11

apriJ.

1978.
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IN HDERLEN BESCITERI4D
IÍt Heerlen zi.jn eilige gebouven van de \roorma].ige steenkolenmijn
OraïtJ e Nassau ï op de aanwul].ende ontwerplijst van beschefmde
morruÍrenteÍr geplaatst. Genoemd worden een schachtgebouw; een
MIJNGEBOT'IfEN

schachtbok en êên optraalgebouw. Ze werden daar neergêzet omstreeks
1897. Het. schachtgebouw is eêri,sgn: Malakowtoren en in het ophaalgebouw. bevindt zich een ophaalmachine die in 1897 werwaardigd rderd
bij A. IvíeïI1er te Aken. Deze oorépronlceliJke stoommachine verd
later omgebouwd woor perslucht. De nu besctrermde gêbou!Íèn worden
van al€emêen be].ang geacht wegens biJzondere industrieel-,
archeol"ogiscf,r,e.

waarde. :

i.

,

In Oudkèrk (fr.) tcwam d.e poldermolen trDe Ólifanttr op de aanvull ende
ontwerplijst'. Dê molen, in 18J6 gebourrd, werd in 1867 in Oudkerk
geplaatst.
,.
.:
Ned. Stáaiscouranit, 13 haart 1978.
:,

i
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MISDAÁ.D
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JIN DE MIDDELEEIII{EN

:''

.'l'',:]i

rll decemlr er 1Jf 6 promoveerde aan de tttrecl.rtse UÍr1vêrsiteit
Dirk Àrent Berents tot doctor i.n dê Letteren. Onderr'rerp van zijn
dissèrtatieB trMisdaad in de Middeleeuwênrr, een onderzoek naar de
crl.miÍtaLiteit in het laat -middêle etnrse Utrecht.
De rechtsp?a-ak in strafzakerr berustte .in deze bisschopsstad i.n de
14de en hèt Uegirr van de 1Jdé 'eeuw praktisch get.eel bi5 ae naaa.
In een statistiek, die :lóóbt i,ian 1J16 - 1455 owe'. JJ68 voïrnissen
eÍr door promovendus vordt gesplitst in zekere en waarschijnJ.ijke
geva].l"ên lraaraaÍr wij a11een de zekere misdrijven oÍrtlênen, zien
rrê dat. r?mislrand.elingrt met 695 bovenaan staat, dirêkt gevolgd door
ttspeln met JO4 veroofdêli-ragÉÍI. Godslastêring en toverei. gtaat:Laag,
beide met 11 geval-len.
VeÍrnogensmisdri jven komen naar verhouding wel-nig voor, in de
middeleeurren .tlas het verlangen naar g?oter bezit en grotere w'ins t
kerrnêJ"ijk nog niet zo werspreid a].s in onze tijd..Hêime1ijk
bedreven tnisdaden werden zwaar gestraft. Daar vie].eí! dan onder
vaLsspel.ên, meineed, bedrog en verraderlijke doodslag.
Straff en kenden vêrschill- ende verzacl1tende omstandigheden.
Daar varen minderjarigtreid, kranlczirrrrigheid. Men was al doordrongen
van het feit dat deze categorj.eën niet werkelijk aansprakeliJk
konden r.rorden gestel-d. Ook bij daden in dronkenschap of noodweer
begaarr paste merr een geringere strafmaat toe. De 'doodstraf werd
normaaJ. uitgevoerd met l".et zwaan.d e een korte procedure dus.
Helaas duurd e dê doodstrijd voor r-rourren langêr, ze werden 1evend
begrawen. Dit aJ-J.es geschiedde in het openbàar. Ophangen aias een
verachtelijke straf en werd meestal- bij rovers toegepast.
LJ-jfstraffen kvamen zeJ.den woor, OrSf over 30 jaa?, en dan nog
samen met erestraffen. Tot die J-ijfstraf,fen hoordê oor afsnJ.jden,
hand afhakken en brandnerken. Zo werd de r.ensheid voo! dê toekomst
duidelijk gewaarsctruwd voor de misdadiger.
i
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-24die taak komt toe
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ttMonsieur
van
nu
kan frêt op
de
tr'ranse
beul
de Paristt De
dat
hij ewen
woorkomen
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woltrekkJ.ng
naar de beurs moet. Maar in de openbaarheid,
wle
iedereen
van doodwonnissen in de middeLeeuwen kende, wi.st
de beuL was .
ResuLtaat: het pesten van ziJn kindertJes. Met .u:ljs beleid verordonneerde de Utrêchtse magistraat mêt betlekking tot de beul
Herman vaia cu1ei.r, ít 1422, dat tltrem tayemant en misdoe nocl.
ml.sdoen en 1aêt van sinen kinderen mit woorden of mlt ïerl{ent
want die raet dat scerpelj-c arl l..em recltten 'wil ende ander
kinder ouderen die,.dít doenn.
Gevangenechap kornt betrèkkelijk rleinig woor, bij êen steekproef
ower JO Jaar 2)$. GevangeneÍr kregen water en brood en konden
de rest bijkopen biJ de cipler. Mensen, die in goeden doen
rdarên hadden het dus aanzienliik beter dan de arnen. Voor deze
laatsten mocht echter door een te goeder naam en faam bekend
man gecollecteerd worden. Allemaal zeer menselijke trekjes.
In dè straffen treft men meestal aan: boetes met 41r6$, werbanning,
vredelooshêid (d.i. wogelvrij ziJn) en pelgrimage 39r5í".
Die werbarrning voor 1OO jaar en één dag had dan lteer tot gsvolg
dat de omJ.iggende dorpen ên het platteland met de Utrechtse
criminelen wêrden opgescheêpt.
Tot 1444 werderl bóêtca gewoon1iJk in tr stenenir , uitgedrulct.
Deze werden gebruikt woor herstel wan de gtadsmuren. Na dat Jaar
betaalt men in roeCen wan de muursten€n.
Heel dikwi.JJ.s werd eÍ' voorraardeJ.ijk gestLaft.
Vergiffenis diei.rdê te u'orden €èvraagd gek1eed in hemd en broek.
was blijkbaàr niet zo religleusr dat daar het dragen van
Utrecht
een ,s''askaars blj moest komen.
RêsuJrerende 'komt j.n dit proefschflft naar voren dat weroordelingen
en straffen in de middeleeuwen veêl miLder yaren en weel meer de
persoon wan de dader in aarrmerking namen dan men van deze perlode
,gemeenliJk weronderste]-t.
Het proefschrift is bijzonder bpeiend Seschrevenr vooral het
boofdstuk over |tAgressiemisdadenr leest als.een roman.
Het verschiJrlt a]-s deel 2 wan de Stichtse Historische Rêekst
p/a Schagen 91 Linschoten. GêïJ.J- . 1f6 pag. r priis í 35r'-.
Nu moeteÍr doodvonnissen worden uitgewoerd en
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-25AKTN':TTEITEN VAN ANDERE VERPNIGINGEN
STREDKMUSEIJM RHENEN

Zomert ent oons t el l

ing

Van I juJ.i t/m 16 septembêr 1978
Bijenteelt - v"roeger en nu

:

DeEonstratie strovlechten op 2 september
OpeningstJ.Jden: maandag t/m vrl-jdag, 1C-12 en
zatêrdag wan 14- lf uur
zondag en dinsdag gesJ-oten

.

14- 17

-'l!

uur
1

I
,t

ARCIfiET'KURSUS

o

l

In het najaar wan 1pf8 wil de Stichtse Cu1ture1e Raad êen archiefkursus organiseren voor de J.eden van historische werenigingen en
andere bêlangs t el]- enden in cle provi.ncie Utrecht .
Het doel daarbij is de kursisten zodanig wegwijs te maken in h.et
gebruik van archieven en dokumêntaire verzamelingen, dat zl.J een
historisch ondê!'zoek kunnen uitvoeren.
In 5 J.essen za1 word.en gesproken ower weréchÍILende facetterr wan
het archief en het archiefonderzoek:
- troe j-s tret ar'chl.efwezên georganiséerd;
- welke soorten arcfriewen zíj'j. aanwezig en rraar;
- op r.re J.ke wijze zijn uit de archievên gegévèns te vinden;
- ïat zijn bronnen;
- hoe is dê toegarrke]-ijkheid daarvan gerêgeldi
- hoê is ,êen bib.I.iotheek samengesteld;
- wat is een topografisch-historiscl.e atLas;
- ïaartoe i-s een at].as te gebruiken biJ een ondergoek?
Naast deze j.nformatie zal gesproken worden over de wijze waarop een
historisctr onderzoek kan worden opgêr'et en uitgewerkt.
De kursus wo?dt gegêwen op 5 achtereenvolgendê maandagavond.en,
te beginnen op 30 oktober 1!/8. De kosten zíjn f 40,--.
Nadere gêgewens over tijd en plaats worden aan de deelnemêrs
tijdLg toegezonden.
9pgawe zo spoedig nogetijk in verband. met te werwactrten grote
deel,nase bij de Stichtse Culturele Raad, Mariap].aats 51, Irtrecht,
teL. O3o - 31O3o7 .
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Vàn de redaktie

2

Sekrêtaris dringend gerrraa@

2

Op de BrLnli
Vera]-a€: van de

3

Historlsche Dag ie Anersfoort
vê?sLaB bezoêk aan tret Ope;a.!,11p.!rtmuserlE te Aïrnhêm
Níeuws uit de OudheidkaEer
De Vuursteenko êrier
Beschêrande uonumenten in àe Gemeente' BaarÍr
Symposion over gerestaureerde ke?ken 1n Utrêcht

4

'9
11

12
18

Aktiwiteiten van andere verenigingerr

22
22
25

Àrchiefkursus

25

Geknipt
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van rtBaernètr rrerkten
NelJ.y Kuyt-Snt.t

IÍim Luikinga

J. v.d.

Po].

GêrtJan de Roller
De tekst rÍerd getyPt door Mêta ReitsDa.

O

voor het stencil.len en sorterên zorgden Nel1y ên Dvêrt Kuyt.
'
:.
:'

o-o-o-o-o-o-o-o-o

"l
I

:.

':'

a

:1

.ii:iÈ"*4;i:,]ij:;::ii:;r1qÈ'"

' ,

,.";

--. : ::; ,

