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-2MEDEDELINGEN VAN BESTI,'UR EN'RDDÀKTIE

,'

Zojuist is het eerste onderdêe1 van trêt naj aarsprogramma van. de
Historische Kring rrBaerneo, nl . de excursie naar tret TegeJ-museun
in Otterlo, actrtêr de rug. Een verslag van dit bezoek staat op
één van de wolgende bladzijden váí dit trBaernetr.
Ook in dit nrrmmer een artikel over de eind vorige eeuw in Baárn
bestaande wieJ.erbaan. De gegevens voor dit stuk. zijn ult een i
oude Baarnsche Courant afkomstig. Het vas spi j tig:rgsrroeg niet
mogeli.jk dit artikel te illustre?erti de berruste Baarnsche Courant
is zodanig lngebonden (geheeJ. vlakgelegd), dat fotokopiëren de
krant zou beschadigen.

.

Het bestuur v-raagt ons (de redaktie) te melden dat op het wèràóek,
aan de Leden zich voor het secretarisschap op te gewen g6én
?eakties zj"jn gekomen.
Voor de Hietorische Kring is Ïret belangriJk dat deze bestuursfuÍrkt ie wordt vervuld. Het bestuur hoopt daarom dat er a.I-anog' reakties zullen komen.
Een verdere uitbrêiding van het lectentalr met drle mensenr volgde
in de afgelopen maand. Bestuur en redaktie heten ben van hait€
rre].kom.

INL,EVEREN KOPIJ

Kopij (bij voo?keur getypt) inleveren wóór de eerstê van de maand I
Deze kopij zal- dan in bet nunlmer van rBaernerr, dat in die naand
verschijnt, opgenomen worden.
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Enkele leden van de Kring trebben een bezoek gebracht aan het
TegeJ.museum ItIt Nofl.ik Stén, ge1egen aên de Eikenzoom Ln lre t
Veluríse Otte?lo, een klel.n nraar zeer inte:reseênt rlugeut!.
De Frlesè Íraam rIt NofLik Stérr, wat wÍl zeggen eên, gêrxoêgJ"iJke
plaats, 'ÍB ,toepasseli jk, .troewe]- het die dag beet Ifat Tarmêr hed
mogen zlJn in de dlverse wertrekk€n van dit musèum.
De hêéf 'Van Tuinèn, medeqerker' van Ïret Tegêlmuseum, ontving oiis.
Na een'kórte inl-eiding rrerd. de tegelkollektLe bekêken.
De uit ca. SOOO tegels bestaande werzameJ.lng is op overzlcïrtelJ.Jke wijze gerangschikt. Nièt alleen ctrronoLogisch, doctr ook
naar onderwerp. Er wordt l-n tret mus eum aandaeht geÍrchonken aan
de komst wan de têgel in Nedàrland. Bovêndien wordên - ter wergeliJking - veeL oudere exemplaren, afkoEstlig uLt o.a. P€rziË,

ge toond .
De iêngschl.kklng naar onderwerp, er zijn veeL. o.nd€rïerpen
- vooral ul.t,het dageliJks ].ewen - op de tegels gêbracttt, maakt
het beklJlcen p1ezierig. ,Interessant ziJn o.mi,rdg tegels met
afbeeldingen wan oude a;uloqc?.rt ên. Jarrmer dat daarvan eên beknopte
omschrij+i'ng ontb:reekt. ZeLdzaam ên dus kostbaar zuÍt de getooad€

portrettegêls.
Blnnerrkort, aldus de,.hee? Van T\rinen, zal eèn tentoonstelllng
van tegels, mêt daarop aflreeldingên vên kindergpeJ.en, plaatsvlnden. Ook zu].len dan besclrrijwingen rvan díe spe]-ên worden toegewoegd.

Spijtig drat zo weinLg leden (,sJ.echt,Ê.9) deelnamen aan de excursiê
naar Otterlo. Aan de anderèr kant, de deelneiners ftebbên rreel
genoegèn beleêfd aan het bezoek.
G

o

. Bfou\rer.
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Na de €Ëote vakantie is de wêrkgroep begi:e september rÍeêr met
frLsse moed aan de s].ag gegàan. Er wordt €.lke donderdagavond
iièer druk gewerkt. .Liever gezegd bijna elke donderdag, uant elkê
èêrste dondèrdag ven dê maand rorilt êr vefgêderd en op de werkavondên - de eerlijkheid gebiedt. dat, te zeggen - wordt èr ook
rrêL eens veeL gepraat en wel.nl8 geverkt. TJa, als Baarnaars
eenmàa]. ower \rroeger beginnen ... dob je -vanzelf mlnder, maa?
wordt rt we1 gezellig.
Onder ?ret genot van een kopJê koffie of thee zlJn a1 heel rtat '
herinneringen en sterke ver}ralen, maar ook ideeënr ter tafel
'

:

gekomên.

-4Owerigens wordt door enke.].e metrsên meeetat ook op maandagoclrtetld
van g 9.3O uur af gewerkt. Mocht u toevalli8 het hek zlen openstaan als u in de buurt bent, dan kunt u deegeuenst gerust een
kijkjê kom€n nenen.
Over hêt Gemeentehuis gesprokeÍr, als'tr aan de roverkantn biJ de
af,deling Bevolking lnoet zijn, ziet rÍ natuurlijk meteen de tuee
fraêie brandspuiten. lfat minder opvalt is de tafel, ons we].rrillend door de heer Van Iíeeterlaak ter beschilclting geeteld,
'waarop ééa van onze witrines. Irr dié: vitrinê op het ogènbl-ik een
viJftal fraaie merk- en borduurLappen uLt de voflge èeur.Í. VooraL
voor. de damê s 1êrÍ< oh eeÍrs te beLiJken.
Het ts de bedo.eling dat onzè werkgroep de introud van d€ vitrJ.nêt
waarin. we dus permanent mogen êxposeren, regelmatig vernieu!'rt.
Medio nowember zull-.en de merklappèn dan ook weer naar de kelder
gaan en worrtt de vítrine gêwijd aan de bekende in Baarn geboren,
gêtogen en owerLeden kunstBchilder Van der Flier. Op 26 november
a.s. is het 1!O j,aar geledên dat dezê in ons dorp werd geboren.
Het l.igt in de bedoeling. de vitrine begin januar.í 1979 opnieurr
te weranderen. IÍe rfillen dan aandêcbt schenken aan Prltls Hendrik
de Zeevaarder, die in januarl 18J! overleed en aan ïiê Baarn ve€l
(denlc aan spoorlijn en statlon) te danken lreeft.
Dan bestaaÍr er plaÍrnen om bêgin volgend jaar - het juiste tijdstip lLgt nog ni.et waet - een tentoonstèLling te houden wan oude
schoo1platên. De Oudheidkamer bezit er zorn 120Í DaarbiJ ziJn
exeEpla?en van na de Tweede lfereldoorlogr maa? ook uitgawen wan
1916 en van omatreeks of kort na de eeurrrrrisÉeLing.
Dit vordt eerr tentoonstelling voor jong.en oud; Elke Baarnaar is
per slot van rekêrring op schóol gewè"ei of is nog op.sclrooL en
ieder windt ongetwijfeld één of meer pLaten uit ziJn/haar achooltljd terug. Et' zijn kosteliJke exemplaren biJ !
Het liefst tradden we deze tentoonstelling J.n een oud schooLgêbouut
met name de Astroschool - mede gezien de centrale ltgging
gehouden, doch daar moet binneÍrkort verbouwd worden.
De l{aldheim MAVO verleent on5 echter graag gastvrijheid en rre
kunrrêrr wel zeggen, dat vooral de gangen rnet omloopJês op de
bovenvêrdiepLng een ideaLê êxpositieruLmte wormen. De l{ald}r€im
MÀVO ligt weliswaaa' iets minder centtaal, doch l.eeft een royale
parkeerrrrimte, zodat ,we op een flirrk aantal bezoekers hopen.
Mocht r.l interesse trebben met ong mee te werkenr er is voor elk
wat rÍilB te doen zouden we biJna kuanen zeggen. Te springen
zl-ttên we werke1ijk orn mensên voor arat \te mear zullen noemen onze
rrknipseldienstrr, maar als u daarvoor niets woélt bent u eveneen6
va:r ?rarte welkom. Enkêlê aktievê leden moeten helaas - tiJdêLiJk
hopen we - verstek laten gaan, vaaron<1er::i onze tweede Secrêtaris
Edward Àrnold. Edward is in juni afgestudeerd ên rtêrd m.i.v. tret
nieuwe achooljaar prompt bênoemd als leraa? Geschledenis a.anr llet
Grift].and Col].ege. Mêde i.v.m. ziJn verdere studie en verhulzing
naar Soest kan hiJ Ïret secretariaat (met name de notulen) niét
langer verzorgen. ïfe zijn bliJ dat Jan Blok, dj.e het afgeLopen
Jaar verstek moest ].aten gaan, nu veer r€gelmatig van de partii
is en dat hiJ Ddward als tweede secretaris rÍit- vervangen.
t

-5Ed, die notulen van jou waren altiJd eenwoudig rafn en are danken
je dan ook voor alLes rdat je verzet hebt. líe hopen je van tiJd
tot tijd en misscl.ien na Je studie weer regelmatig terug te zien.
Succes in baan en studiel
Bep Grootendorst.

.DLISABETHSTRAAT

OVER DE INMIDDELS
.:

Sinds een paar jaar is trêt stratenpatroon van de buurt, ge].egen
tussen Eemnesserweg en ZandvoortÍÍeg, ingriJpend gewijzlgd.
Dit a1s gevolg van de sLoop vaÍr oude pand élfi en de bouw wan nieuwe
eengezinsb.uizen. Bovendien {s de loop van télê straten veranderd.
En om de metannorfose tê completeren: de stiaten - betêr gezegd de
1anen - b.ebbên andere namen gekregen.

Joïrar[ralaan en Elisabethstraat bestaan niet meer. fn hun plaats
zijn êr nu de Goudenrêgenlaan en de Essenlaàn.
Aan de EIi sabettrstTaat is een korte, uit de arctrievên van de
Gemeente Baarzr aflcomÊ.tige, geschiedenis verbonden.
Deze straat treette tdt 1921 Hanesteeg. 'lÍaarom, dat verBeldt het
arclrief helaas niet. 1íè1, dat op J februari 1)21 op verzoek wan
dê berroners van de Hanesteeg de naam werd veranderd in ElI-sabethstraat. In de Hanesteeg woonde nJ. . destijds een zekere treer Nagel,
êen biJ de Elisabethst?aat-bewoners populaire figuu?. De treer
Nagel stond bel(end onder de bijnaam rtBurgemeester vaa de Hanesteegl
zondêr twijfel ook een gewolg.wan tret feit dat hij steèds een
l'oge hoed droeg. Uit het huweliJk van één wan de doctrters wan deze
heer Nagel werd een dochter gêborên, genaamd Elj.sabeth, ziJnde de
naam van een andere dochter van de heer Nagêl .
Dit rdas voor de ber,ronèrs van de Hanesteeg aanleiding, uit sympathle
voor trrrn ttburgêmeesteitt, de GemeenteÍ'aad te vragen de Hanesteeg in
El-isabêthstraat om te dopen. En zo gebeurde.
De HaÍresteeg is nu ver verLedgn tÍJd. Ook de Elisabethstraat
bestaat rrog slechts in de trerinnering.
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-6DE BAARNSF I{ID].ERBAAN

De bouw en het gebruik van de baan in 18pf

o

Dind 18p6 versetreen in d.e Baarnsche Courant het be?ictrt, dat Ïret
voornemen bestond in het llrilÏrelminapark êen rtrieLerbaan op te
r.ictrten. Op 20 februarí 18)f publ_iceerde dê B.C. wat uitgebreidere
gegêvens over dêze pJ-aÍrnene en we1 dat de zaak spoedig haar beslag
zou krijgen. Bovendi-en, wat minsteÍts. zo be].angrijk was, dat een
Italgemeene sportinrictrtingrt , bestaande uit tennisbanen, een voetbalveLd, .een kaatsterrein en een kegelbaan (bel..al.we de genoemde
wielerbaan dus) in het l,Iilhelninapark, in de direkte nabijheid
van de viiveT, zou verrijzen. Enkel-e dagen daarna, op zaterdag
2f februari. (de Baarnsctre Courant verschêen destijds op woensdag
en zaterdag), was de B.C. nog gedetaiLleerder in de berichtgevLng.
De p1annen haddên kênnêlijk frun définitiewe worm gekbegen.
JaÍnmer echter dat uit de krant niet bl-eek wie de initiatiefnemers
ï'aren van dit toch we1 ambitieuze en ongetwijfeld kostbare woornem.en.

ItVan bevoegden kantrt, zo sclirijft
genden gegevens verstrektrr !

de B.V. , rrworden ons de navolgroot cà. 12AOO m2, zul.J.err zictr bevinden: êen
Op hèt terrein,
houten wj-elerbaan vor| 333 1/J meter in omtrek, wier terrnisbanen,
waarvan er twee overdekt 'worden, terwijJ" een pad van cement langs
de gêÏrêle baanlèrrgte voor beoefenaars van het wielrijden zaL
ïrordên aangelegd. Ook voor cricket, voetbal, hippisebê sport,
gymnastiekoefeningen in de open lucht en floberts schieten zaL
gelêgenheid zijn.
Een muziektent voor buit enc onc erterr en voor muziek bJ.j ïedstrijdenr
alsmede een jurytent, zulJ.err mede niet ontbreken.
De beoefenaars van de ijssport zullen des wj-rrtêrs in tret onder
water gezette rhi-ddenterreín, , dat, door rdegnriming van êen gedeelte
der wj-elerbaan, met de vijver in vêrbinding kan worden gebLacht,
een sctraatsenbaarr wan 4OO m vinden. Een café-restaurant met
verandars en belvedères, za1 op trêt Êportter?ein vorden gebouvrd,
dat te bereiken zaL zj-j/l o.a. van den Amsterdamschenstraatweg,
de Spoorweglaan en de Anna Paul-ownalaan"
Het geheeJ- za1 worden geëxploit€erd door den heer C. tr.rohn, alhJ.er,
vierr het in pacht is afgestaan, terwij]. het café-restaurant, dat
vermoedelijk reeds 1 mei a.s. in gebruik komt, ook door een do?psgenoot beheerd ,za1 worden.
Aan de wielerbaan za]. een vastê instruktêur verbondên worden.
Heêft men ons goed ingelic}.t, dan zal de exploitatie van het caférestaurant r,rrorden verlêend aan den tleer Letsch, directeur-gérant
van tret Ama]"ia Hotel alhierrr.
De Baarnsche Couiant zette kennelijk een vraagtekên achter de
betroufibaarhèid wan: dè laatste zin. Dat bJ.ijkt, uit de woJ-gende
'Lroorden g rrdeze informatie gewêf,d oís ecfrtêr niet van den kaÍrt
dergenep, die de vriendelijkheid
hebben gehad ons de boverrvêrmeldê
gegevens te verschaffenrr.
,

-7Enkele maanden later was dê l{ielêrbaan k].aar en tret vras eên
bj"jzonder goede baan gêrrorden !
Op 30 april 1897 testten de wieLrijders Ningma €n IÍitteveen
de baan. Eênatemmig verk1aarden zij dat de baan..uitstekend te
beriJden bleek en dat,de .bóchten zuivérder waren dan dle wan
de Amêterdamse baan.
Op 1 mêi wefd de Tie]-erbaên geopend ê1t trad de heer Frohn, de
eigenaa!" wan de Baarnsche Rijwielhandel en Herstelplaats aan
,de: Laëhstraat, in f\rnkt i e als direktêu! van de lÍiel-erbaaÍr.
Aani dLt berl-ctrt :in de krant verbond ' dg F,. C. de goede wens:
rrmoge de lÍielerbaan blijken een aantrel(lieli jklleld voor Baêrn
-

te slJnrr :
Op zondág 23 mei :1897 werd de inmiddels. tot Baarnsctr Sportterrein omgedoopte .IÍiêlerbaan (tgrecht, rtaÍrt behalve deze baan
ríarëá :téÍrniScourts gebouwd) ingêwijd met belangrijke wedstriJden.
O.n. ïerd een wedstrijd getroudên voor zé,tït. macl.ines met meervoudige zitplaatse+. Aan .de wedstrijden deden amateurs en
professiona1s. mee. Niet aL]-eerl Nêderlandse beroepsrennêre1 ?r&ar'-

.onder Kinpa, I{itteve.en, Siep ên Bàrt Nibbrigr gaven acte de
paésênce. Ook uit het buítenland kr,ramen rennersr zoals de
kampioerr van Zuid lÍaLes, Sidney Jenkins, en uit Berll-in de rennerr
IÍiêmann.
op genoende

dag, zolrêl van de officiële opening als van de eerste
internationale ï-ie].erïedstri jden in Baarnr.rtas trêlaas het Ireer
mindpr.goed. Tocb aras dê publieke belangstelling groot.
De midéentribune was bezet en op. het terrêin bewoge zi.ch naar
sctratting eÍd<eJ-e honderden mens€n.
De Ba^erniche Courant wat 26 mei berichtte trierover: lrdat in de
beraarplaats ,der Iiielerbaan ruim Joo fietsen Íraren gestald en
met de namiddag-treinen wan den Oosterspoorwe€ 170 fietsen ln
dÍriê bêga8ewagens naar Amsterdam en de tusschenstations rterden
.

wervoerdrr.
De middenstand, 1n Baarn tractlttb te profiteren wan de als gevolg
wan de opening van de Wlelerbaan geatektê ên toêgenomen belangstelltng voor de rrÍiêlersport. Behalve van Frotrn werschenen 'ook
wan and<jrê Baarnse ri jrriel;handelaren regêlmatig adwertenties in
de .Baàrnsctre Courant rf,aarLn fietsen tê koop 'lterden aangeboden.
rrDe 'lÍol- f f-Americ an High arts-cyc1es, zijnde de beste tot op hede4
bestaande merken...n Luidde de advertentie biJ J.M. Lengers in da
Kerkstraat. Fraaíer nog maakte tr'rohn Ïret mêt de. veqmelding in
zijÍr' annonce: nHeelkundige kJ,iniek woor fiiÍriêlent.
Acutè en chronische gevalLen: volkomen genezing gegarandeerd.
Kwíjnende luchtbanden verkrijgen nieuw leven en vernieuwde kracht
...rr enz.

F.C. Mastellng adverteêrde als Bondsrijwielhersteller en a1s
oudste Rijwielhandêl vara Baarn. Ook H. van Doornik & Co. in de
Nieulrstraat deed mee, maar dan met Hinde (l) rijvielen.
BoekhandeJ.aar Fela in de Laanstraatr o.m. uitgever wan de
GêÍ.llustreerde Gids en Adresboek woor Baarn eÍl'iomstrekenr bood aapr
gidsen voor xriel-rlJders'voor de prijs per' stuk van Í Or25t fiets-'
kaarten à /,Or15 en +oor J ceht exempJ-aren van het weekblad
[De Fietsn.

"-8'er obk op de lfielerbaan. Dat was mogeJ-ijk bf bij
abónnemênt èf per errke].e:lesn op reen speciaal daarvoor aangelegd
pad. De heer Frohn b.ad, ongetr.'ijfeld voor dit doel , gebruikte
fietsen'te koop, dj.e trourÍens een voor die tijd fl- ink bediag
kosttenr,,n:,, een Beeston Humber herenr.ijwiel voor f lOOr:; srr
f,eiigËgewgir' 'ííerd

een dêrnegrijwiel wan. hetze].fde merk voór I'.125r--.
Zorrd:ag,'I au€'ustus 1897rr iïAÁP EDDN KOMT t
En dat wàs zonder t1'.i j f,è.1-.. dê bêlaÍrgriJkste gebeurtenis voor de
Baarnse (en niet-Baarnáe). Li-efhebbérs wan de wielersport.
De Baa?nsctrè Courant wan woensdag 11 au€ustus schrijft ovèr dezè
zondagse wedstrijden: trde..tribune was spoedig uitverkocht, de
eerdtà rang was ilirrt tez.t en op de zgn. kwartj es-tribune
- de tweede rarlg - bevonden zích naat gissing we1 een duizend "
betrangetel,J.êÍrdên. Er l-s mooi gereden zondag 1I . En niet all-een
door Jaap Edên, maar ook dbor anderen, van rr-j-e we den heer
H. van Doornik gefust met name mogen noemenrr.
E r nà' de opsomming van al.1e uitslagen wan de wedstrijden, waarbij
Jaáp Dden overigens de zgzr. Brassard won, zegt de Baarnsche Courant:
voor den heer tr.rotrn rdas deze uitmuntend geslaagde wedstrijd een,
succes

tt'.

.

G. Brouwer;

DE BAARNSE' KI,'NSTSCHÏLDER
.|.VAN DER FLIER
'
;

o

26 nowember a.s. is het 15O jaar geleden dat HeLmert Richard vaÍr
dêr Flier in Baa?n het levenslictrt aanschourrrde. Al Jong bLeek hij
gï'aag en goêd te'tekenen. Opgelel-d 1n het sc1'i.].dersbedrij f legde
hij zich a]. Baulr toe op decoratiewerk. Door lesrsen van de l.n de
vorige eeuw bekende Hilverslxnse leermeester James de Rljk (gebr
1806 Hilversum en al.d.aar overleden in 1882) en de nodige zeLfstudiê
ontwikkel-de hij zich tot kurlstschil-der. A].s kunstschilder
.werktê hij oorspronkeJ.j-jk in dê geest van de roóantische school,
doch later kwam hij a.h.'h'.. meer en meer 1os. VooraL schapen lÍaren
zijn geliefkoosde onderwerpen en de Oudtreidkamer is in het
gelukki-ge bezít van errke1e vaÍt.zijn schapenstukken.
van 1853 (trt3 was toen 26 jaar oud) tot 1884 varerr ?egolmatig
werken van zijn hand aanwezig op de tentoonstell-ingen van trArtin
in Amsterdam en rrPulctrrirr in Den Haag. Nadien was de rrSal.onr te
Parijs de tentoonsteJ.l.ing waar ïrij eJ.k jaar vêrtegenwoordlgd l'as.
Vele van ziJn \,rerken ziJn naar Amerika verkoctrt. Van der Fl1êr
(evenals Anton Mauve ) maakte goede prijzen en stond dan ook als
êen nj-et onvermogend kunstschilder te boek.

-9fn de buurt van zi.jn atelièr in d.ê Kerkstraat ( zijn huis is afgebroken, doctr oudere Baarnaars zullen Ïrêt van een foto direkt herkennen) Llet hiJ een soort bergje maken, zodat hiJ vanuit ziJn
atèlier de schaDen in huÍI doen en laten kon bestuderen en naar de
natuur sche t s en.
.

De treide (toen was de Oosterhei nog heide) en weiden langs de Dem
vormden dê achtérgronden, waartggeq hij zijn scfrapen afÊchilderde.
Hij schi].derde schapen op de heide, j-n de sta1, achter de boerderij,
op dê dijk, Langs de Eem, vêel-al met prachtige bêlichtingen.
In 1897 werd hLj door een beroerte getroffen, waarv€ur ÏriJ ten dele
trêfsteLde. Zíjn rechterhand bleef werLamd en zijn laatste vêrk

heeft hl.J dan ook met de 1inkerhand geschllderd. Zijn dochter heeft
hem daarbij geassisteerd door verf en penseeJ- gereed te maken.
Het Stedelijk Muserrm in Amsterdam en Museum Bo)rmans in Rotterdam
bezitten werk van hem. fn het StedeliJk !íuseun is een schi.J-derij
rrAan de Molensteegtr uit 18!1. DJ.e Molensteeg lag niet ver wan de
Aug:us t 'Janssenrdeg vandaan, bi j dé rrDêmschert !íol-en dus en niet bij
de huídige Molenweg.
Bj-jíLa 72 jaar oud overleed Helmert Richard van dê? Fll-er op 5 junl
1899 .

Dê Oudheidkamer ís i-n tret bezlt van enkel-ê fraaie schj-lderijen en
diverse sctretsen van Van der F1ier, têrwij1 ook errkêle meubels uit
zijn atelier aanwezig zijn.
Daar Van dêr Flj-ex zijn J.even grotendeels in Baarn doorbrac?rt,
vermoeden wij dat nog menig l.rerk van zijn hand ia het bezit van
Baarnaars moet zijn. Mocht u ze].f in het gelukklge bêzit zj-jn van
een schilderij van Van der Flier of mocht u r^'eten ríaar verk van
zijn trand tranqt, zoudt u ons dit dan wi1len laten weten?
Het lígt uitêraard niet in de bedoeling aan de grote klok te frangen
rraar we?k van Van dêr tr.].ier te vinden is, maar ríij zouden graag zo
veel mogel-Íjk gegevens ín onze mappen hebben. AIs t{ij in de toekomFt
ool"t eerl tentoonstelLing zouden organiseren, zouden wij misschien
een beroep op de desbetreffende particuJ-ieren kunÍren doen hun
schilderij tijdelijk af te staan of terrmlnste een foto daarvan te

mogen maken.

Het behoeft eigen].ijk geen betoog, dat ditzeLfdê Ln wezen voor
alle Baarnse kr:nstenaa?s van rrtoerlrr g:êldt. Ook gegewens over Ïret
leven en lrerk van Stracké Sr. en Jr., Van der Helden, DveraaÍ'a ê.a.
ziJn van harte }'el-kom.
Mogen wij een beetje op uw medewerking rekenên?
Bep Grootendorst

o
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BIJ i t HOGE ERF
Sinds 2 aF,ríI 1977 is de Arwe bezig met l.et.onderzoeken van 3
ïreuvels in het terrein rt Hogê Erf, toebeh.orende aan Pijnenburg.
Dit onderzoek l. eeft pláats door midde.l van het graven wan pfoefsleuweir, onder superwisie wan het R.O.È. (niStsdienst wóor'OÈdheiQkr:nàig Bodemonderzoek) te Amersfoort..
Doel is het waststeJ-J-en of de zeer werstoorde treuvels grafltêuveJ.s
zijn of niet.
Dit vaststellen gêbeurt door het R.O.B. aa.n de hand van de ontstane vertikale ên troqizontaLê profielen. Het graven bestaat dan
ook uit het laagj e vo,or 1-aag.j.ê af schaven met platte scl.roppen,
bptsen genaamd, ên met grote en kLeine troffels. Vandaar de
lange tijd, nodig voor het onderzoek.
In heuve]- y'y' 3 it tot dusver niets bijzonders gewonden.
ïn heuveJ. /y' 4 ís rreJ- een laag houtskool en rdat bêeÍrderresten
gevonderr, mogelijk van crematies.
In hêuveL // 5 nevuen wi-j wanaf 23 ap?!I 1977 op verschillende
b.oogten en in zeer werspreide J.agen scherwen van één of meer
urrr.en gevonden. Bowendien is door tret instorten vaÍl êen vertj-kal.e
wand op zondag 2J augrrstus 1978 eèn complede urn gevonden zonder
randversiering, vermoedelijk van het Drakenstein type (ca. 60O
v.Chr. - red.). De gewaarschurn'de provinciaà1 archeoloog (de heer
Van ?ent) besliste dat deze urn verwijdehd diênde te worden door
het R.O.B. De vondst wer'd toe€edekt en strèng gehelm getrouden,
omdat groot gevaar voor instorting en daarmee verdere be schadj.giÍrg
OPGRAVINGEN T,RI{D

l

wan de urn be stond.
Op vrijdag 8 september 1978 is de urn verwijderd door de Ïreer
F1onk mêt een assistent, oltder toezicht van de treer Van Tent,
die ook zijn vrouw h.ad meegenomen.
Dr zijn veeL fotors en zeJ.fs filmopnamen gemaakt. UiJ hopen dat
dj-e goed zul-I-en uitwal-J'en, want het licht onder de bomen was niet

optimaal
Van de heet Van Tent kregen rv'I j toestemm5-ng;hgt proJêkt af te
ronden. HiêrbiJ bêïroï'ên natuurJ-ijk éen versilag met tekeningen en
foto ? s, r^relke na inzending bij het R.O.B. . en van verkregen toestemming van de provinciaal arctreoLoog gepubliceerd krrnnen riorden.

Bart Braqt

- 11 OYER TJZERSI{ELTEN EN -BEI{ERKTNG

- (Utt stuAiemateriaal l.W:I.

Studle- era IÍerkkanp 1!f8

)

Er zijn weel theorieën onta'ikkeld over de vraa6, froe en op welke
wijze de mens voor het êerst kennis maakte met tret ijzer.
In tegenstelllng tot bijv. koper, goud en ziLver, komt ijzer
slechts sporadisch in Bedêgen toestand voor. Meteorieten zijn
eigen1iJk de grot€ uitzonderingen. Normaal gesproken treft men
ijzer aLl-een aan in een chemischê vetbinding.
Toen de mens tret kope? frad ontdekt en het bovendien wist te
bewerken, wiel zijn oog.a]-s vanzel-f ook op andere mêtalen.
Dê bovengenoemde meteorieten waren duidelijk als metaal trerkenbaar en Een ontdekte d.at ze, door zê voortdurend roodgloeJ.end
te maken, eweneens kon bewê?ken. De mens kon nu we?ktuigen maken
die aanserkelijk harder waren dan het, nogal. buigzamè; koper ên
het broÍrs.
Pas veel later ontdekte men dat, door middel- van smeiten, er oen
nog betere kwaliteit j-jzer uit te halen was.
De oudste ijzervondsten stammen uit Mesopotamj-ë, waar een
- ongêveêr 3OOO jaar oude - dolkkling l-s gêvonden.
ïn het graf van Toetanchamon ('1349 v.Chr.) komen ook ijzeren
voora'erpen woor, waarvzrn men vermoedt dat ze uit West Azië komen.
(In Egypte begint de rrijzertijdtr pas rond fOO v.Chr.).
Dtt vermoeden baseert men op een gesctrreven bron, die vêrmeLdt
dat de Hetieten aL in 13OO w.Chr. ijzer in huÍr wapeus verwerkten.
De oudste ijzervondst uit West-Europa sta.nt uit de vroege bronstijd. Ze is een simpeLe wingeÉing van LjzeÍ met êen soort knopverÊiêring. Omdat deze ring grote ovêreenliomst wertoont met
ringen uit AnatoLië, neemt meÍr aan d'8.t ze van daaruit ls geiErporteerd. Ze komt uit een graftreuwel in Ce buurt van Diepholz
(I{est-Duitsland) en is gewonden in 1928. Er zijn mèer ijzereÍr
voorwerpen uit de bronsti.jd beke4d, doch al,1e ziJn geSmportêêrd.,
Ijzer is in de prelristorie en in de Romeinse periode zowel in
dagbouw êls in mijnbouw gewonnen. Bekende j.jzermijnen uit de
Romeinse tijd lagen in de Zwitserse Jura en in het EisbachtalPfaLz. Men won het iJze? door vertikale schachten te gravên tot
in de iJ zerhouderrde 1agèn. Deze scl-r.actrten zijn aangetroffen tot
2J m onder het maal.veld. Ze zLjír eni-gszins vergelijkbaar mêt de
schachten in de wuurs te eÍrmiJnen van Rijckho1t.
Ijzeroer of moerasijzererts (limoniet) kende de mens al waÍraf het
palaeolithicum. Het werd steeds €ebruikt voor Lret verwaardigen
van okef, dê bekende rood-gel-e kl-eurstof .
fJzeroer komt voor in l-agen van 20 cm tot 6o cm dik en soms zelfs
tot 2 m dik. Deze oêrlagen zijn in onze streken gewormd na de

-
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Het bj-jna overa1 in de bodem aantwezíge ijzer ltêrd onder inwerking
van humeuse stoffen opgelost en mêt de grondwaterstroom mêegêvoerd. I{aar dit grondwater tot vLak ondêr dê oppervlakte komt,
krijgt de aanwezige zuurstof de geleger*leid om te oxyderên.
Mikro-organismen spelen trierin een belangrijke ro1.
Beekjes en sloten die door, langs of over zorn 1aag oer lopên,
zijn l..erkenbaar aan roestk].eurig water en roestafzetting op de
oêvers. In Oost- en Zuidoost Nederland zijn vele van deze slootjeÊ.
IIet bekendste en wellicht ook meest tr.agische voorbeel-d van êen
ijzeroerbank is irl Ko o trÍí jkerzand.
Dr zi-t daar een komvormige barrk, di-e vroêger door zijn ondoordringbaarhei.d het regênwatêr vasthíe1d (spaarbekken).
Daardoor handhaafde er zich in de v-roege middêleeulrert een
b1oeiende landbouurrederz etting. Toen de boeren echter door de
bank heen putten gingen slaan, bereikten ze een averechts
rêsultàat. Het grondwater zat bijzonder diep en was niet aan tê
graven. 't{e1 l.iep het water uit het bekken weg door deze gaten.
De kom vi-e1 dÍoog, de ger+assen verdroogdên en de nederzettirrg was
gedoemd om te werdwíjnen.
Hêt ijzeroer .I''erd niet a11een gebruikt woor omsmeltên tot iJzer,
rnaar diende ook a].s bouwgteên. Vê1e kerkenr kloosters en oude
gebouwen, vooral in 1" et oosten van het landr ziin gefundeerd op
deze ijzeroerbrokken.
Het ijzergebalte van dit ijzeroer kan ze]-fs tot 45$ bêdragen.
ïJsêroêr dat omgesmolten wordt tot goed bruikbaar ijzer werd nog
in l..et begin van deze eeuw benut. De vele ij z ersmê:Lterij en laÍrgs
de Oude IJsse]. getuigen ïriervan.
In de prehistorie werden alle ertssoortên op dezeLfde wi-Jze gesmolten. Aan pe Romeinse overh.eersing darrken wij de kêntlis van
ïret smelten. Ook tot de niet doof de Romei-nen bêzette delen wan
ons land ís deze kerrnis doorgedrongên. De grote owereerkomst
tuosen de ovens in bijw. Nêdersaksen en het lrRomeinserr g;ebied
getuigt daarvan.
Op windp].aatsen wan ijzerfabrj-kage uit fret verl-eden treft men
o.m. aan: baardplaatsen voor verhitting - uitdaÍrpen - van Ïret
ertse l-j zêrsme]- tovens, smederijen en meilers (= troutskoolbranderij en) .
In de trogwormig uit€'egraven haardpl-aatsen. werd hêt êrts voorwerwarmd d.m.w. troutskool. Men bereikte eramee dat veel vocllt verdampte, waarbj-j oolt koolzuur en zrnravel vr1jkwam.
Dit nu enigszins gezuiverde erts r.rerd in klej.ne stukken gehakt
niêt
en ging naar de smeltovens. Het zal-r zekêr in de ijzertijdr
ge].ukt zj-jn om tret erts volledig om te smeltên. De temperatuu?
die hierwoor nodig Ls (1525" C) was toèn orunogêlijk te bèreiken.
Vanaf 195O zijn ín de Duitse deelstaat Nedersbksen een aantal
smêltovens onderzocl.t. Tezamen met vondsten ui-t andere vindpl-aatsen is tret, bij benaderingr mogelj.jk om het smê].tproces
tê a'econstrueren.
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-13De oven vas in de meeste gewa]-].en een uitge€t'awen hol, aange-

smeerdmetleemvanongeveereen}ra1wemeterdiepeneenlralve

meter in doorsneê. Hierop zaf- een - ongeveer één meter hoge conisch toeLopende sctlacht hebben gestaan. Deze schacht, met
êen wanddikte van 4 à 5 crn was opgebouwd uit sterk g€schraald
Ieeo. Ze was van boven open en aan de onderkant voorzien van
eên aatrta]. openingen, dle nodig tÍaren voor de l-uchtcirculatie
in de oven.
BiJ voork€uf bouwde men de oven zo, dat de wind naar en door
deze openingen werd gelêid.

De naam nhoogowensr! mag rden aan deze bouwsels niet geven.
Imnrers in troogovens rrordt het ijzer vloeibgar gemaakt; hier
bereikte men temperaturen van hoo8arit 12OO- C, zoals latere
experLmenten hebberr aangetoond.
Dê oven zaL ze]rer met houtskool zijn voorvetrwarmd. Daarna is

o

ze 1Íalr bovenuit gewtrJ. d met afwj.saelend lagêÍr Lroutskool en
iJzeÏerts. Door de hitte smeltetx de slakken, Lret aanrrezige
ijzer hoopt zich op i.n de gevormde 1uctrtbellen. Het ljzeraroe
deel, met het J.aagste S.G. liet men via openl-ngen uit de owen
weg"vloeien. Het sterk iJzertroudende deel zakte omlaag en votnde
onderin de owen een koek van verontreinigd ijzer.
Dit materiaal flas nog niet smeedbaar. Ze moest eer6t nog verdêr
wordon bewerkt. Dit bewerken bestond deels uit uitkloppeu vaÍr
de brokjes ijzer, deels ul-t smeden van deze koek, rraarbi j men
de ijzernassa opgloeide en de slakkeÍr eruj. t hamerde.
Omdat de bovenbouï moeet rÍorden rrêggehakt om bij het ljzer te
komen., evenal s dê trog'vormige overrkom, kon de oven ttaar éénmaal
'wordèÍr gebruikt. Overrs, waarl"n het smeltproces niet volJ-edig
lukte en die een duidêlijk zichtbare sLechte klralitelt opleverden,
]-iet men ongemoeid. Ze zíJÍr de stLlle getuigen van een, eens
bloeiende, ináustrie. De grote hoeveelheden troutskool, d.ie voor
de ovens nodig waren, uêrden J-n zgÍr. meiLers aangemaakt.
Dêze meilêrs windt men thans nog op de Veluwe, o.m. in de omgeving van UddeL. Het 1s waarschijnlijk dat deze mêÍlers dícht
in de buurt van de smelterijen hebben gelegen. Men heeft uitgerekend dat voor 50 kg iJzer zeker 3OO à 4OO kg Ïroutskool no.dig was.
IJzersmel-teriJ en uit de periode rond de jaartelliÍrg zijn op diverse
plaatsen in Noord en Midden Europa teruggevonden. In.Nederland o.m.
in de Vechtstreek, langs de BerkeL en ]angs de Oude lJsset ên aan
dè oostkant van de Veluwe. Men vermoedt dat er geen sprakê is van;
een rlectrterr industr:ie, dus êen industrie met een groot afzêtgebied,
maar meer wan truis- en seizoenindustrie. Onder toezicht van gmeden
en vakbekríamê dorpsgenolea zal men de ovens laebben gestookt ên het
l
erts bewerkt, speciaal. in die seizoenen dat landarbeld weinig
zinvol was. Men baseert deze theorie op soortgelijke industrieën
uit de Middeleeuwen in Nêderoo stenrijk.
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LEZINGDNCYCLUS OVER ROMETNEN

De Archeologlsche Werkgroep voelt het aLs een gemis, d.at onze
kennis over de RomeinerÀ te wensen overLaat. Aangezien wondsten

uJ-t de. Roneinse tijd hier echter zeer zeLdza.r àf5n resp. in
tret geïreel niet zullen voorkomeíI, is het pJ.an gere2en om irr
plaats van eên kufsus te organisêrên, te probeien om voJ.gend
jaar via de Volksuniversiteit een lezingencyclug te organiseren.
Aangezien hierwoor waarschijnlijk een grote belangstelJ"ing zal
bestaan, ook bij de anderg leden wan de Historiscl..e KrÍng.,
wil-l.en wij voordat kontak'È wordt gelegd met de V.U., dé interessé
pei]-en bij al-l-e leden wan de Historische Kring.
Al,1e Leden díe zicl.. híervoor ínteresseren worden werzocht dit
aan Herbert Kwak (Heemskerk].aan fO, tel . 16559) door te geven,

eventueel met suggestíes.
Het voorgestelde progracma ziet e? als volgt uLt (veranderingen
zijn mogelijk) :
le avond.
i Inletoing: líaar komen de RoBeinen vandaan
2e avond
: Groel- wan het Romeinae Rijk binnen Duropa;
speciaal. Ln het Nborden
: Militaire k?acfrt, CastêIla, Triomfbogen/-poobten
3e avond
4e awond
: Pensioner1ng en lokale kol-onisatie van Rome:inse
s o ldat en
3 DageliJks 1even, gebrrriksvoorrrerpen, zeden en
5e avond
gewoontes, dagindeling
6e avond
, : GodsdleÍrst en altaren
fe en 8e avond:, Aardewerk en glaswerk
s Ondergarrg wan het Romeinse Rijk ,en de opvo].gers
9e avond

Als Bprekers zullen worden aangezocht: de treer Van Rooyen van
het AJ.J-ard Pl-êrson Museum, êe heer Van Tent (prowinciaal archeoI.oog.), de heer Koppert,, de heer VaÍr Hul,sen, mêvrouar fsinghs van
de Uniwersiteit Utrecht en de hêe? Kale.
Bart B?aat

- 15 DXCURSÏE NAAR XANTEN EN KALKAR

Op zaterdag 2 september 1978 hebben enké1e leden van. de Arwe
de geplande êxcu?sie naar Kalkar eÍr Xanten gemaakt. De. baaf'flse
Leden wèitrokkéri'óÈ 8.30 uuf vanaf "het station naar'De..Bil-t..
Bij Hans Í'okkens werd koffie gedronken. I{ij vertrokken met wljf
autor s via Arnhem en Nijmegen naar Berg en:Dal . Hiervandaan werd
over F?asselt door het Reictrwald in de richtilt'g van KessêL gereden.
Afgesloten wegen verhinderden een vl-ottê afwerkirxg van hèt programma. Ook Kleve gaf oponthoud rÍegens afgesloten straten.
I{e hebben daar na enige moeite toch de Schwanenturm bekeken.
IIet Wassersctrloss Mog1and hebben rn'1j trrssen de bomen zieh liggèn'
op weg naar Ka1ka?. Hielr{rerden wij opgewacht door de koster. wan

de St. Nico]-ai Kirche, die ons uitvoerig het prachtige troutsniJ rderk en de andêre krxrstwerken wan de practrti.ge oude k€rk liet
ziên. Ook het scl.ilderr"èrk op de verschil,l-ende panelen van het
hoofdaltaar werd bekeken. Op het mooie RaadtruispLein werd wat
rondgerandeld tussen de mooie gevels uit de HanzetiJd.
Dê RathauskelLer, die mooi- was lngericht,
stel-de geen prijs op
onze klandj-zie, dus hebben wij goed en gezellig gegeten in een
Ïrotel op hèt ze.lfde p1eÍn.
Van Ka].kar ower de diÏekte weg naar Xantên, wat zo moge].ijk nog
indrukwekketxder rn'as. De Moureberg rn'erd owergeslagen wegens tiJdgebrek. Binïrenkomende langs de Colonj.a Ulpia Trajana, zijn we
êerst naar de Dom gegaan. Zeer indrukrdekkend, maaf volgens mijn
smaak niet zo mooi a1s de Nicolai Kirche. Zeer sympatl..iek wond
j-k de crypte met naast de kerkmartelarên ook ïrerdenkings stenen
van de slac?rtoffêrs van het Nazi-regime met enkele fotors.
Bultêngewoon l-nteressant was tret streekmu6eum dat naast de Dom
1ag, modernr,systematisch en overzichtelijk.
Langs oude stadswalLen 61 -poorten uit de Middêlêeuwen zijn wê
toen naar de Col-onia Ulpia Tfaj ana gegaan.
Naast opgravingen die nog aan de gang zijn, heeft men daa? atukken
Romeinse stadsmuur en het Amphitheater gedeeltelijk herbouwd.
Deze bouvwerken gewen een bêeld l..oe de oude stad eruit heeft
moetên zien. Een zeer modern uit pLastic kubussa= rgebouwd koffl.êhuj-s schrikte een aanta1 deelnemers af, maar ik kan werzekeren
dat het gezel-Lig was en dat de koffie en appeltaart uitstekend
.

o

Émaakt en .

Vanhlêrui.t ging elke auto zi.jn eigen weg naar dè Bi.Ltse Hoek
vaar we samen gegêten hebben.
Hans tr.okkens, di.e reeds eerder deze plaatsen had bezocht, was
onze gids gedurende deze geslaagde excursie.
Mijn excrrses voor de plaatsen die we1 op het programma storlden
maar diè wij niet bezocht,hebben wegens tijdgebrek.

Bart Braat

-16Overzicht van de boeken, welke door JoJada Vêrrips in bruikleen
zijn gegeven aan de Archeologische l{erkgroep van de Historisctr,e
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GEKNIPT
HEUPBEEN

ïn de buurt van de tr.ransê stad Perpigrran is het treupbeen gewonden
van eên mens, dle 4OO.OOO jaar geleden in Duropa geLeefd moet
hebben. Dit mensentype bewoonde ons nêrêlddeel voordat Neandertha].ers en Cro-Magnon-mensen in holen h.uisden en over vlakten
zuierven. Eerder was al een schede1 wan deze tot dusver oudst
bekende Europeaan gewonden. De vondst wan het heupbeen heeft
de geleerden de overtuiging gegeven, dat deze rroegste bewoners
reclrtop hebben gelopen.
NIEITI{E LEDDN

Drle aaruleldingen werden ontvangen, nL. vanr
Mev-rorrw A.E. wan Os-Seyffart, Sonnevel-t 122, Baar/r
De treer G. w.d. Hoef, Reigerstraat 32, B,a'arÍf,
De treer H. Suik, Gas1aan 10, Baarn
GEGEVENS O.\rER HET LEVEN EN WERI(EN VÀN DD IIEER

T.

PLIITIT'

In verband met }..et samenstellen van een lewens- en werkbe I chrij ving
varr de heer Teunis Pl-uim, zou ik het op prijs stellen van de leden
van onzê wereniging e].ke informatle die ziJ van de treer Pluim bezitten te mogen ontwantgen.
BÍj woorbaat dank triervoor t
G. Brouwer
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