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-2VAIiI DE REDÀK?IE

het versctrijnen wan dit nummer van rrBaernen zo veeL maanden
op zich heeft Laten wactrten, zu].t u ríeLlicht krrnÍren wermoeden
rdat de Redaktie u bij deze meedeelt.
Onze krant die reeds zp veel jaren bestaat, ee'rst als rvuursteeÍrkoerie?rt (de arcÉeo3.ogen welËekend) daarna aLs bLad voor
de gehelê Historische Kring, onder vernelding nrraarin opgienomen dê Vuurstêenkoerierrt en tot nu toe iedere maand had
moeten verschiJnen, zaL ía dit nuEmer vier maa]. per jaar uj.tkomen onder de naam rrBaernerr, enwel in maart, juai, september
en in november/december.
Dit betekent dat de opzet van de inhoud enigszins gewï3Ziga
zal worden. Irifortlaties, een agenda, verslagen van bijeenkomsten
en excursiês zull-en, uitzonderingen daargelaten, niêt meer opgênomen ïrorden. Er zal naar gestreefd worden eÍrke1€ artj-kelen
ower gerichte onderwerpen, natuurlijk biJ voorkeur over Baarn,
met fotors en l.1].ustraties in onze krant te plaatsen.
lÍegens l.et feit dat de krant slechts wier maal pêr jaar uitkomt, zal de Redaktie mêer uorg kunnen besteden aan iÍrl.oud en.
vormgevlng. Ook de ome]-ag en het formaat zuLLen ger.ri j zlgd
word.en. Hiêrover kan de Redaktie u nog niet nader berlcÈten3
dit moet nog een werrassing bJ.iJwen.
IÍij hopen dat u zich kunt verenigen met orrze plannên.en dat u
ons b1ijft steunen bij ons gtreven rrBaernert voor j-edereen zo
interessant mogeli- jk te maken.
Nu

LEDDNLIJST

ALs nieurre Leden werden genoteerd:
S. wan Dal-ên, Javalaan 11, Baarn.
W.R. Frankema-van lfieiingen, Mol-enweg 6, Baarn.
M.R. Geytenbeek, Van Beêthovenlaan 11, Baarn.
C. van Glrrkel, Amaliagaarde 90, Baa?n.
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3BETALEN CONTRIBUTIE 1978 EN 1979

Een kleLn aanta1 leden treeft de contrLbutie over ltf8 nog niet
betaald. Graag het vrLêndelijke vêrzoek aan deze leden van de

:
-

Kríng nu de contributie ovêr het worlg jaar tê betalen.
Tewens het werzoek aan de leden wan onze vereniging (!ret uitzondering van degenen dle reeds betaalden) de contributJ.e ovêr
1979 te willen voldoên t
Bij woorbaat dank voor uw overscl-r.riJvlng.
De contributie bedraagt !
Í lOr-- voor jeugdleden (t4 t/a.lf Jaar)
Í 2Or-- woor lndlviduele leden ( 18 Jaar en ouder)
I 30r-- voor het gezirxslidEaatachap
Dê contributie s.v.p. ovemaken naart
Rabobarrk, Eenrresgerweg 26, BaarÀ. Glronunmer vên de bànk 376890,
onder wer.meldirrg vaÍr 3 t.g.v. rekenlngÍruttm eí 3c41-28292 Hl.storische Kríng nBaernen.
E. v.d. Steeg

(penningrneester)

INLEVEREN KOPIJ

Kopij (biJ voorkeur eetypt) inleveren w6ór 1 mei a.s.
Deze kopiJ zai dan in het Juni-nummer opgenomên nordorr.

UNÏE VAN

UTRECHT

In de J.ande1lJke, regj-onale en gelukkig zelfs in de pJ-aatselíjke
pêTs wordt sedert december vorig jaar uitgêbreid aandacttt besteed aan de viêring wan het feit, dat op 2l J anuari 1579, nu
dus 4OO jaar geledên, een groep rebelse edelen de hoofden bljel-kaar staken en besloten tot ondertekêning. van een verdrag,
dat, zonder dat zij dit ooit zouden kunnen hebben.vermoed,
nagenoeg zijn veerga niet l..eeft.gevonden in latere vefdragen.
Ifat de 'êctite achtergrond is gerrÍeest, het was ten slotte een
.manifest dat grote maat sch.appelijke gevolgen trad, krrnnen wij nu
nog slectrts trachten te reconstrueren. Een feit l.s, dat ziJ dê
basl-s is gebJ.eken vaïr een bestek dat zictr kon ontwikkêlen tot
wat nu de Staat der Nederlanden heet. Interessant is om de geest
van de Unie te zlen.doorwerken j-n o.a. de onafharrt<el-iJkheidsverklarlng van Ttromas Jefferson ín 1fJ6, de lferken van J.J.
Rouseau en het Verdrag vaÍr Rome.
Het ]-ijkt mij in dl.t bestek niet zl-nwol dieper 1n te gaaÍr op
de feite1ijkl.eden rond de Unie, noch de schildering wan de
rrpetít }..istoirerr uit die tijd. Daartoe heeft het bestuur wan de
Krlng Dr. J.A.C. de Mey uitgênodigd een inl-eiding te houden
over dit onderwerp. I{el.licht is met name het voortleven yan de
geest van het verdrag aanleidirig om op 1O mej- a.s. met dá heer
De Mey van gedachten te wissel-en.
GaaÍtne wi]. ik u uitnodigen deze avond, die gehoudeÍr zal lrorden
in fret Brandpunt (dus niet in het vertrouwdé Berestein), bi.j tê
woneh.

Herbert E.W. Kr.'ak
KÁ.A.RTEN VAN NEDERI,ÀND

Naast dê aan een ieder bekende wegen- en to eris teÍrkaarten, worden
ín Nederland door a1ler1êi instanties kaarten gemaakt die minder
in het daglicht treden.
Zo zíjr:r er topografisctre kaa?t eÍL, zeekaàTten, waterstaatskaarten,
geo].ogiscl. e kaarten en ve].e anderen, Vaak blijkt echter dat velert
niet op de troogte ziJn met het bestaaÍI en de verkrijgbaarheid
ervan. De wegen- en toeristenkaartên zl-jn ruimschoots voortranden
in boekwinkêls, bij Wv-kantoren en bij de ANIIB, maar de verkoop
van kaarten van vee1 owerïreidsj.nstellingen is vaak bepe?kt tot
één of enkele verkooppunten. Om Lrieraan wat meer bekendheid te
gêven, tleêft een commissie (voluit: Contact Commissie betreffende
Landmeetkundige en Kartografj-sch.e aangel egerÈreden) een lijst s€unengesteld wan de in Nedêr1and vervaardj.gde en verkrij gbare kaarten.
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-5].ijst staan zowel owerheidsinstêllingen als partlcu].iere
instaÍrtiês wermeJ-d, met de door tren vervaardÍgde kaa:eten en de
adressen fiaar deze verkrijgbaar zijn.
De liJst is gratis veÍ'kri j gbaar biJ de Topografische Dienst,
I{estwest 9r Postbus 145 te Delft, tel. o15 - 120846.
Op deze

VAN KOGDLPOT AOT STOOFPOT

Het gebruik vaÍr de kogelpot was over grotë gêbieden in on3 laÍtd
en ook in Duropa verspreid, maan. %o scl..rijft J.G.N. Renaud in
ziJn boek ower noud Gebruiksaa?dewerkrr, hêt was een al.gemeên
Europees 1eed. De kogelpot kon nameliJk ni"et staan, had ge€n
poten of standwoet. IIet woord zegt tret a1 |tkogel-[, dus rond.
Verder schrijft Rênaud: De kogeLpotten zijn in de eerste l.elft
watr de 9de êeuw ín gebruik gekomen. Het ís weL zo goed a1s zeker
dat overaL zich vindingrijke geesten met dit probleem lrebben
bezig gehouden. Gelukkig is de kogelpot later woorzien wan
pootJes en zo ontstond de Grape.
Na de Grape is de ons welbêkende atoofpot gekomen, die ook wel'
Perepqt gênoemd werd. Hoewel de Grape mêt zln driepoot €en helê
verbetering was, heeft de stoofpot hem toch werdrongen.
fk weet nog, dat, toen 1k een Jongen lras van eên Jaar of lot
miJn moeder er zo lekker de peren in stoofde, het liefst op een
komfoor. Ook de komfoor heeft wat mode.l aaÍrgaat wêèr weel weg
wan de G?ape. Zou het soms rnogeliJk geweest zijn dat, toen dê
Grape êr êênmaa1 rlas, er iemand geueêst is die Ln een oude Grape
gaten treeft'gemaakt, er ve?volgêns een andere Grape opzêtte om
zodoende met '\ruur meer mogelijkhedèn te hebben, misscl..ièn uit
zuínigheid? Die v-raag zal wel altlJd onbeantaroord bliJven.
In de komfoor gaat houtskool- of een briket. Ik hoor miJn moêder
nog zeggen: rrSiebe doe even een paar brl.ketten in dê kacheLn.
IÍaar is dle tijd gebleven. I{at een verscftll- met tegenvoordig nu
wij aardgas hêbben. Of krijgen we die tlJd weer terug. Mtsschiea
wanneer l.et gas op Ís (,wie weet). Zowel de komfoor a].s de stoofpot werden biJ ons t}rui s nog vaak gebruikt. Na 1945 uas det afgelopen. De stoofpot of kookpot-perepot gênoenrd ie veel gemaakt
in Bergen op Zoom en in Friesland.
In Sneek, in de buurt waar ik geboren ben, kon metr ze \Eoeger
bij Stan kopen. Ook de pottênbakkêr Stan is er niêt meer
( rezz - 1957).
Men kan nu in tr.rj-es].and nog steeds mooi aardewerk kopen, maar
ik wind (ait is persoonlijk) aat fret aard.eïerk tegenwoordig niêt
die warrnt e heef t die Ïret 'rrroeger trad. Er krraEen \rroeger mooie
groene kaperoxide strêpen in voor en ook de kLeur vas mooler.
Nu kom ik op het terrein van de glazuren, daarover een volgende
kêer.
.

Siebe Renéry

DE KLAASKERK s EEN

MONUMEN?

Op 22 en 23 september 1)18 wer'd ter gelegerÉrej-d wan tret gereedkomen van de restauratie wan de Nicol-aÍ.ker.k te UtÏecfrt een
symposion gehouden ovex de bouw6eschiedenis, de restauratie en
de bestemming van dit middeleeuwse kerkgeboutÍ.
Een verslag wan dit symposion werd ons onlangs toegezonden.l
'Ife zulLerr u niet vermoeien met het beschrijven van de ta1rijke
verboulringen aan deze oorspronke1i-jk RomaaÍlse kerk, die vermoedeli-jk dateert uit de 12de eeur'.
Toclr meenden we er goed aan te doen hierbij 2 van de fraaieé
afbeeldingen uit dj-t boekje weer te geven, omdat ze enigszins

een j-ndruk gêven van de ontelbare weranderingen, die deze
K].aaskerk in de Loop der eeua'en heeft ondergaan.
Ilerkennen we op de afbeeJ-ding uit + 145O nog duideLijk Romaanse
keÍrmerken, 2 eeuwen later is hier op de torens na nauwelijks
iets van terug te vinden.
Hoer^rel dit verslag êen aaneenschakeling is van architectonisch
wakjargon, dat' het lezen ervan niet vergenakkelijkt, krijgt men
toch een enorm respekt voor al die restaurateurs, historici,
archêo.logen en owerige vak].uj., di.e in 10 jaar wan j.ntensieve
studie on samenwerking dit monument h.ebben weten te restaureren.

Noten.

J. Krui-denier

l.Verslag van het symposion over bouwge schi edeni a, restauratle
en bestemrning van het middeleeunrse kerkgebouw, gehouden op
22 en 2J september 1)J8, t,er gêLegenhêid wan het gereedkomen
van de restauratie van de Nicolaï.kerk te Utrecht.
Dit verslag is werkrijgbaar bij:het Bureau der Hervormde Gemeente, Bernadottelaan 11, Utrecl.t.
2.ZLe volgende bJ.adzj.jdelzíe ook i1lustratie
tussen bLz. 7 eí
blz. 8 "
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HÏ STORTSCI{E

DÁ.G

oP 19 MEr

1979

UitnodigÍng tot Ïret biJwonen van de llistorische Dag op 19 mei
1979 In de Sint Nicolaaskerk (Klaaskerk), Nicolaaskerkl'of,
Utrêcht.
Alle leden en donaterrrs van trigtorische verenigingen en vêrza.mel-ingen j-n de provincie Utrecht worden hierbij. uitgenodigd
deel te nemen aan de historj-sctre dag 1979, d,íe in het têken
van de herdenking van de .Unie van Utrecht 1579 zaL staan.
Het programmT,;zíet er a1s volgt uj.t r
: aankomst en koffÍe
1O.OO - 1O.3O uur
1O.3O - 11"óO'uur
- opênj-ng en mededelíngên
11.OO - 11..45 uur
- [Bouwge sctriedenis wan de Klaaskerkr
' ' 1:i"
door Th. Ilaakma l{agenaar, begeleidend
arctritekt bij de ?estauratie van de 5
.r,:
:,
middeleeuwsê.
Utrechtse binÍtenstadsti. '
i:"'
I
i
kerkeÍr
"
'I l rtHêt Klaaskerkhof omstreeks 158Ott
11.45 - 12.30 uur
door Dr. A. van Hulzen, historj.kus
12.30 - lJ. OO uur
- inleiding op de nationale herdenkingstentoonstelling de Unie wan Utrecht
1579 - 1979 ttDe kogel door de kerk?rr
13. oo - l4.oo uur
- lunctr
14. oo uur
- bezoek tentoonstêlling in het Centraal
Museum

In de middag is er gelegenheid j.ets te drinken in de kantine
wan tret Centra?I M.us.euq.
Naast de natiónále trei'derrkingstentoonstêlling ,t5" koge.L door
de kerk?rt, Írordt er in het Historisch Koatrllh Centrumr Loeff
Berchmakerstraat lQ, UtÍ'ecbt, een tentoonstelling gehouden
ower de k].eding in Nederland en Spanje tussen 155c. en 1625.
Over rrEen l-astig pak[ zal dokumentatie in de ke?lt aan]rezig
zijn.
De tristorisctre dag wordt dit Jaar georganiseerd door de
Sticbtse Culturele Raad in samênwerki.írg met de Vereniging OudUtreclttr. die het maandblad van de maand oei aan de dag zal

wijden.
De kosten voor deelname aan de dag bedragen Í 25r-- per persoon
voor koffiê, lunclx, thee en toegang tot de tentoonstêlling in
het Centraal Museun.

o

.'

*heve

e;i;;;r;

1970-1978.

tÉstmd Ig78 lÉde tnstaurades; ÍoJtÍl restaur,?,de
steker 1s42'tgsl ; ler}a:esteulat/r IL T' van

proig.rtie:

'w-

Ir'

'Ioosevest

-8Opgave voor 'de..h-istorischê dag

op 19 mei 1979 rn de Kl-aaske?k t
olaaskerkhof te Utrechtr. kunt u richten aan:
Mevfourr Drs. A.L.. Jordens, museumkonsulentg,
Stichtse Culturele Raad,
Mariaplaats 51,
Utrecht.
Tel.! o3O - 31O3O7
met naam, adrês, uoonpl-aats, lid/donateur van wel-ke historiscttê
verêniging, tesarnen met overschrljving vanr Í 25t -- op glro
173931 van de Stichtse Culturele Raad te Utrecht, onder ver:
mêlding van Historische dag 1979.
oPGEVEN TOT 5 MEr i,.S.
Nj.c

o

HDRKENT

V ZE ?

Ja, ve].en trebben veel oude schoolplaten herkend. Niemand
rratuurl.iJk aLles ! Het was voor ons, Oudbêidkamerïe?kerÊ r een
genot a1 die verschillende reakties te horen. Dn a1 heeft het
weer nu niet bepaald meegewerkt .... we kunnen terugzien op
een goedbezochte, geslaagde tentoonstelling!
We kregen in, vele opzichten medewerking. Direktie en bêatuur
van de lraldl:eim MÀVO verleenden otrs gÍ.aag gastvrijheid en u
heeft zelf kuÍrÍren ziert hoe bijzonder goed de platen uitkwaften
tegen de houten panelen of wanden van schoonme t selwer.k.
lÍaren we aanvankelijk bang dat de Ualdheim,IIíÁVO wat te ver uit
de dorpskern zou liggen, ïret bleek dat velen de veg rdisten te
vi-nden, oïrdarrks het barre winterweer
Dat ba?re weer ja ! TiJdens die ochtend van diê barre sneeuru- ;
storm - busdiensteÍI Êtaakten en veel streeksctrolen waren
ges1otên - stêlde één van onzê lêden voor om maar tê sluiten,
want er zou natuurlijk rtgeen ïrondrr komen. Ife bêsloten ! s middags
gewoorl open te zijn en a1s er dan fre.Lemaal- niemand gelteest zou.
zijn, al-snog een besluit over de avond te nemen, hoewel ... " eétr
berictrt i-n de krant kon niet meer en als er maar 6én Baarnaar
woor een dichte deur zou komen ... nee, dat mocht niet I
Die middag telden \de toch rrog 22 bezoekers en r s avonds toen ve
ecbt niemand meer veraracht tradden r.. nota bene 18 kiJkers I
Daaronder wae een oudere treer, die vertêlde, dat hij gelroeg ttad
wan tret binnen zitten en de stoute (ower)schoenerr maar frad aangetÍokken. Een ectrtpaar met twee jonge kinderen vond dat het
heêÍliik was door dê sn:euw'te lopen en de elemen.têl te trotÊetên!
!

-9Natuurlijk dacbt niet iedêreên er zo over en in de hoop op
beter 'Í,eeí hebben we drie dagen verlengd. ïlet weer werd wel
iets beter ja, maar de wegen niet. Toch zagen rde nog veel
oudêre bezoekêrs, veelal vergezeld van hun kinderen of k1einkinderen.
Maar over mederarerking gesproken. Hoe vond u de affiche? Door
vakmensên van P}'onogram fr}ternati'onal- voor ons verzorgdrt A1s u
veet hoe wé hebben zitten tobben en dubben om eên aardige,
betaalbare affichê te maken ... snapt u, dat we zo ongeveer een
Bat in de lucht sprongen toen dit uit de bus kwam !
De uitnodigingen zouden we zelf verzorgen en het ontwerp zag, eb
wel ,leuk uj-t vonden 'r{e, maar haken en ogen orrtstonden toen het
desbetreffende apparaat het J-íet afrdeten. Dê firma Gestetner
bracht trier tenslotte uitkomst en de trou'Íre bezorgers/sters
hebben heêL wat sneeulr getrotseerd om al].ê uitnodigj.ngen rond
te brêngen.
Erg fi jn was hêt, dat we van de freer Jansen van de Niélrwe Baarfr6e
Sctrool een aantaJ- platen en tekstboekjes mochten lenen.
Oo1< de treer Vêrhoek van de Astroscflool ïrad nog een tweetal erg
leuke p'láten uit de jaren dertig, terwj-jl- de heer Van Maaren
van de Ctrr. School te Eemdijk een origineel klompenrek voor orrs
had, dat bijzonder leuk pastê bíj de serie heel oude pLaten van
voor 'l!OO. Ja, die hee.l oude platen ! Van één echtpaar weten we,
dat ze één Ían die pl-aten hêrkenden. Hoe ze in de OudheÍdkamêr:"
kwamen en van welke school konden we niet achtertraLen, er was
niets gemerkt of genrrrnmêrd. Omdat ef Franse en Nederlandse ondàrschriften op voorkwamen dacl" ten we, dat ze mogelijk van de toe4;
malige deftJ-.ge dame sko s t scflool Erica (ook Middenbosch 6eheten)
afkomstig riÍaren. Diê kostschoo]- stond overigens waar nu dê
gestampte muis jes r^rorden gemaakt.
Gegevens hierower konden we dus n.ergens vinden, totdat r. r. VJ€
na de tentoonstelling bij het uitstoffen van de desbetreffende
opbergkist aan de binnenkant een numme r ontdekten, dat korrespon- !
deerde met een kaart, uaarop staat o24 schoolpLaten uit pl-m. 188O,
afkomstig van de Ámal"ia Kleuterschool rt .
Waarschijnl-ijk trebben maar enkeJ.e platen (de meest vergeel-de) aan
de rn'and gehangen van het Amaliaschool t j e, de andêre 1rêrden ver:
moedelijk a11een voor de dag gehaald a1s juf erover vertelde.
Ja, juf wan toen, wij weten urr nog niet wat die grote cijfers Ean
de wand van tlet wirrkelinterieur bêtekênen, maar rrre zu1len het
uitzoekeÍl !
Over de opêning door de heer Teeling hebt u a]. in de krant gelezen.
Een enth.ousiáster man. om juist deze tentoonstelling te openen
l..adden we niet kunnen vinden. The right man on the right place
gj-ng hier in al-l-e opzichten op.
r

-10Het was een bijzondere eer, dat het voltallig:e Col-lege wan
Burgemeestêr en WêthoudeÍs en êen groot aantal leden van onze
Gemeenteraad, veeLal vergezeld van hun dames/heren aanyrezl-g
rJaren .

I{eet u overigens dat veel mensen twee en soms drie maal kwaEen
kijken? Een tweede maal- vaak vergezeld van familieLeden.
zelf veel
I{iJ, leden wan de werkgroep Oudheidkamer, hebben
pl-ezíet aan deze tentoonstelLing beleefd. tt lfas toch nog een
Lreel werk. Eén plaat ophangen gaat welr maa? ze allemaal op
gelJ.jke troogte hangen wordt moej-1iJker. Dn wat dacht u vatl meer
dan 1Oo haakjes 1n dê rand van Ïret plaf,ond draaien op julste
afstanden? I{at was het Írarm daarboven I
Ge].ukkig ging het afbreken l.eel wat vlotter. De haakies mochten
bliJven zitten voor mogell.jke ,vo]-gende evenementen.
IRtussen zijn.al-l-e platen weer opgeborgên, nu keurigi in platen'"
kasten, vaarvan we een drietal cadeau kregert.
Maar over wat we in de loop der tijd zoal cadeau krêgen vo18t
J-ater nog eens.'een opgave. Per slot wan rekening kan dat mensên
op idêeën brengen.

;

G.H. Grootendorst-Doornekamp

o

- 11 DE VILL"A IN BÀ3RN DÏE BERLAGE ONTIíIERP

Gelegên aan de De Beaufortlaan werd in l91O in opdractrt wan
Dr. H.W. Salomonson te Amsterdam een landhuis gebouwd naar
een ontwerp van Ber.l-age.
Berlage sctrreef trierover: rrhet ïruis is opgetrokken 1n handvormsteen van de firma BasteÍ't aan de Vecht. Vestibule, ha1
en eetkamer zijn gemetseld in rode en geJ.e verbl-endsteên van
dê Fa. v.d. Loo. Hêt truis is met rode pannên gedekt. Het bredê
terras, vaarop de traf' , de 'woon-, eet- en kinderkamêr uitkomen,
heêft een vloer van in patroon gel,egde gê1ê en rode sttaatDe tuj.n j.s in werbaÍrd met het huis arcïritektonj-scfi
klinkertjes.
aangeJ-egd door de heer otto Schu1tz te De Bildtrr.
Achter deze korte beschrijving, j-n het Bouwkundig l{eekblad van:
1J E'aart 1t1J, vo1-gden driê paginars met fotors van zowel het
exterieut a].s van tret interièr-rr van het .Landhuis.
Foto I s, die ook voorkoóen in de in 1)16 títg.egeven feestbr.ndel
trDr. I{.P. Ber1age en zijn werkrt, vêrschenen ter gelègen}reid van
zijn 6oste verjaardag. Een beschrijvj.ng van het 1andhui s ontbreekt trouwens Qaarin.
In de Literatuur over ïret werk van Berlage is noctr aan het
Badhotel noc}.. aan tret l andtrui s weel aandacht besteed, hetgeeÍr
veroorzaakt zou kunnen zi-jn o.m. door het feit dat de be].angste]-].ing voor Berlages architekturrr in de laatste jaren sterk
is Èoegenomen (mede a1s gevolg van de ín 1975 in het Haags
Gemeentemuseum over Berlages rnrêrk gehouden tentoonsteLJ-ing.
Van hêt Badtlotel is wel eens gezegd dat het een jeugdzonde van
Be?lage was. Voor het landhuis echtef kan slec}..ts po atrrum
belangstel-ling getoond worden. Het huis werd in opdracht wan de
toenmalige éigenaar in de zomer van 1972 afgebroken.
Pe:slriiYiss van hêt .landhui s
De villa kende, aldus een van de laatste bewoonsters, bijzondepl..eden, zoals detail].ering van de balkons, die voorkomen aan de
balkons aan Noord- en Westzijde van de Beurs te Amste?dam.
Het huis rras uitstêkend gebouwd, ook al was het truis omringd
door bomen, er kwam woldoende lictrt binnen ín de soms 3r5 m
boge kamerÊ. Van tocht tradden de bewoners geen last"
Het Bouwkundig Weekblad wan 191J: rrde plafonds in hal en eetkamer zijn van hout, binten met tus senpl-afonds . Dê vestj.bule
is ovêrwelfd. De owerige vertrêkken trebben gepJ-eisterde 'wanden
en plafonds rr .
Op de begane grond bevonden zich, behal-ve eên ruime entree met
daa?acb.ter een portaal , een rechts van de entree gelegen ha1,
de woonwertrekken en de dienstvertrekken. Het woongedeelte van
de eigenaar en zijn gezin bestond uit eerr woonkamer met eeÍr
aangrenzende weranda, rechts van de ïral- gesitueerd, en een
eetkamer met serre, ge]-egen achter de tral .
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De dienstrui'mten, gelêgen aan de llrrkerziJde, bevattèn de
( werrnoedeti;|t.'fctnaer'keuken, een daaràcÉter
keyken,
daaractrter gelegen (wennoedeliJk
t<àner,
ki-nder-)) kamer
e e{r bgrgplaats, een vefwax.thingskelder eÍr êen gpslagrlrimte
voibr +olen. Het huiis was bovendlen orrderkelderd .
Eeii diietal. slaapk€lmers en een logeerkamer rraren, op de eerste
vebdiebing te vindén.. wee ,balkons: é6n g+n dê logeerkamer
( a_an de achterzijdè van het huis), het eittd.ere - oterdekte bal.kon grenzend aarr de grootste,' slaapkamêr en dirêkt boven de
veraÍrdà gelêgen.
,,i
fn., wergelljking Eet de wiJ.la, die BerJ"age in 1898 voor Dr. Hen4y
( dê direktêuir van de
,.verzekeríngsEl"J t'De Nederlanden. waà 1845tt )
in Dên Haag 'bouwde en ook in vergelijking met het huj"6 dat Beriage
inl: 1894 in eronj-rrgen voor Prof . Heymans bouvde, is hèt huis voqr
Dr.: Sàlomónson ininder a-synmetrléóh gebouwd. Uit dl.è vergelljk{ng
zou de indruk kunnen orttstaan, aJ- is daarvoor geen echriftelijlf,
Uepils voorhanden (:.n fret Berlage-arclrief, onderdeel van de
kollektie van het Architectuur-Documentatie Centrr:n in {msterdam,
is 6een korrespondentie tussen BerLage en Salomonson aanvezig);
dat D?. Saf-omonson wèl invloed had op tret ontwerp. Andefs dan
bijvoorbeeld Prof. HeJrmans die Berlage .trrij liet in zÍJn schepping.
Méér overeenkomst met lret Baarnse Landhuis heeft de villa, die
Berlage tn 1913 Íoor ztctrzelf en zíjn gezin J.n Den Haag f-iet
bouwen. Bijvoorbeeld d.e keuken (net biJbehorende vertrekken), die
in -bêide gewalJ.en aan de voorzijdê wan Lret trui s lag.
De r:beltoner wan tret huis
Op .-'22 april, 19 1 1 arriveerden Dr. Hendrik Iíil1em Salomonson en de
ziJ?ren uit Amsterdam i.n Baarn. Medio oktobêr vertrok de familie
wegr naar de troofdstad, hetgeen bleek uit het Gemeentelijk
Vefbllj fsregist er. Het formull.êr, aan de hand vaarvan de verblljfsbel,astlng werd geheven, rraÉr op genoemde datr:m J.ngewuld e.n ondeft ek-end door Dr . Salomonson.
'i,
Dr. SalomonSonr' 'i5'65ainuàdige, wèrd geb|ren'in Semarang op
1/ september 1865. Na de H.B.S. in Ámsterdam te trebberr gevolgd
s tulile erd.e h*j"ln
he.È'' buitênlándt de IIogé-'Sctholen tëÍi ÍIanÍiover,
BerliJn, Iiênên err het Yorkstrire Col].ege in Leeds 1rerden door hgm
bezocht. In 1887 promoveerde híj in Genève.
Na een korte tijd dirêkteur te zijn gelreest wan de Eerete Plantenboterfabf,iêk te Amsterdam richtte l.ij een scheikundig laborato$iurt
op. ZiJÍr lnteresse ging niêt zozeet naar de praktisctre, a1s we]naar dè juridische kaÍrt van ziJn werk uit. Dr. Sa.Lomonson verdedigde o.m. het recht wan een werdactrte op bijstand van een
contra-expert, J-ndien de tegen tlem uitgebracïrte klacht op een
gerecl.telljke expêrtj-se berustte. Hij bestreed woorts èn in
woord èn in €eschrift het ontrrêrp-warenwet van Minl.stêr Treub,
êvenal s l..et ontwerp-woedselkeuringswet. De ontwerpen werden later
ingetrokken.
:

o
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-13Kort na WereldoorLog I, toen, mede. door ziJn inspannj.ng de
handel in g?ondstoffen tussen België, Duit6land, Engeland en
Frarrk?ijk trerwat werd, heeft Dr. Salomonson de bas.is gelegd
voor dê fimra Wynhoff, Van Gulpen en Larsen. Deze.fifma nam
in de 'internationatre hand.el ih' chemícaliérr (vooral zrravelzuur)
een vóo rn'ame p]-aats in. In ltJO vestigde Dr. Salomonson zicfr
om gezondl..eidsredenen in ÁÍrtibeq aan de Cóte dtAzur.

(Gegevens ontleend aan: de archiewen van de Gemeente Baarn en
de Geméênté1ijke DJ-enst Bouw- en lÍoningtoezicht; het Architektuur*/Dóktrtnentatiecèntrum. te Ansterdam; FH.P. Berlage' en ziJn
Iferktr Ned. Kunsthistorisch Jaarbo ek L)74; de catalog:us biJ de
t entoons.lel1ing ih .19751 ín het Haags icemeeFltemuseud; de eerdergenoemde fêestbundel ItDf.'H.P. Berlqgie ,en zijn lÍerkrt uit 1p16;
het Bouwkundig- I'Iêekb].ad wan ''15 maart 1913; rrPersoon]-ijkhêdên. in
tret Konirrkrl jË der Nederlanden ln woord en beeJ.{rr, l'!J8,
rVan HoJ.kema en l{árendorf - Amsterdam).
.

De plattegrond wan aé wllta - de 'iJ.l-us.Ítatíe pp d€ vorl$e,bJ.adzijde - is overgenomen uit de hierbowen genoemde feestbundel .

NB.

FLz..14.
De tekst op deze_bladziJdê bleek bij het ter perse gaan wan di.t
nummer werouCerd(betrof nl . een tentoonstelling van het StreeÈm-us eu1n te Rhenen) .Deze bladziJde is. werwiJderd.
Redaktie.
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A}4STERDA}Í

rlMijn oom... bêvond. zich te Misenum, daar voerde hij persoonLijk
tret commando ower de wloot. tt Uas 24 augrrstus en ongeveer het
zêvendê uur van de dag; hiJ had zijn zonnêbad en daarna zijn
koudwaterbad genomen" had op zijn rustbank ontbeten en lag daar
te studeren, toen mijn moeder bij hem kwam en hem met de winger
'rdees op een wolk van ongêwone erootte en merkuaardige vorm.
Dadelijk liet hij zící zijn schoenen brengen en bekl-om een troogte
van waar hij het schourrspel het best kon waarnemen. Daar verhief
zich een woJ.k, op een afstand kon men niet zJ.en uit welke bêrg,
eêrst latèr begreep men dat het de Vesuvius was... De vrolk was
nu eens wit, dan rreer vui1 en vlekkerig, naarmate er modder of
as neerkrÍam. Oom, een man valt' natuurr{etens chappen, vond dat een
belangr.ijk geval", dat hl-j nader moest leren kennen... llaar
anderen varrdaan vluchtten, daar haastte hiJ zich heen, rectrt op
hêt gevaar aant zetle hij koêrs...rr
Zo besctrreef Plinius de Jongere in een brief aan de Romeinse
ge schiedschrijver
Tacitus de reaktie van ziiirl oom op de roemructrte Vesuvius-uitbars ting va 79 na Chrlstus. Plinius de Oudere
moest zijn we tenschappelijke nieuwsgierigheid met de dood bekopen;
zijn neef leverde via ênige briewen tijdsdokumenten over deze
niêts ontziende natuurramp, die vooral het stadje Ponpeji trof.
Pompeji werd toen ovêrdêkt met een 1-aag 1awa, dusdanig, dat men
eeua'enlang geen idee had vat er onder die Lawa verborgen zat.
Pas in de achttiende eeuw werd een deel wan Pompeji voor het
êerst veer blootgel-egd
9e-Ee!ebeg=Ê-y*- ge -yeÊsyiss:sl!!er:!isc-yes- Z9-+3- gbr:
I)e archeoloog, diê in het veLd een vui-stbljJ. vindt, is de koni4g
te rijk. Toc}. beschl-kt hij maar over één errkel gêbruiksvoorverp
van een cultuur, een los voorwerp, waar slechts op basis van
hypothêsen een r*ereld ornïrêen gebouwd kan worden.
De archeoloog, diê in de achttiende eeuw een gleuf groef in de.
lavavelderr ten zuiden van de Vesuvius, ontdekte een complete
samenleving, een stad, waarvan op een exact tiJdstip de werdere
ontwikkeLlng stilgezet was door inv].oed van buitenaf.
Deze archeoJ.oog wond niet slêchts een eïrkêl gebruiksvoorwerp,
maar hij wond een compleet j-ngêrichte atad. Zo beschikkên wê
over een unieke vindp]-aats van gegevens over een Romeins
provlnciestadje uit het midden van de eerste eeuw na Christus.
Zo uniek, dat rel eens gesproken is van trde prettigste ramp uit
de wereldgeschiedeni-sI .
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Dankzíj d.e Vesuvius-uitbarstin€ :r,anr 24 augustus 79 is Pornpeji
een onsterfelijke
stad geworden. Niet dat binnen het Romeinse
Rijk dj-t plaatsje zo belangrijk was, Pompeji vras een nederzetl-íng, mo6'elijkerwijs door Grj-eken Be6tj.ctrt, die ].angzaam
uitgroeide tot een stadjê met een ambitleus Fon:rncomplex, met
drukke rrinkelstTaten en met vil1ars, waarin oorspronkelijk ook
ruimte l'Ías voor tret boerenbedrijf. De stad kreeg een wol].edige
ommuringi een achttaL poorten verleende de toegang tot de stad,
In 62 na Chr. werd. Pompeji getroffen door een zware aard.beving.
Op het huis van eên banki.er werd een re].iëf aangebracht, dat de
situatie in Pompeji nà deze aardbeving in beeld bracht.
Nog nauwêl-íjks hèr'stêld van deze ramp maalctê op 24 augustus 79
de uitbarsting van de Vesuvius een voorlopig einde aaÍI Ïret
drukke lêven in het stadje. Sindsdien r,ras Pompeji een dode stad,
waarvan het bestaan ge].eide1iJk aan onbekend werd.
Pas in de achttiende eeuw (1735) werd er woor het eerst opgegraven, een proces, dat nog niet voltooid is. Het uiïgêgraven
dee]. van de stad wordt doorlopend bevol-kt door massars toeristeg;
de rest van 1..êt stadje rust nog onder de J.avalaag.
Een Pompejaans huis in Anistèrdárn
Het is te verwachien dai in het jaar 1979 ruímschoots aandacht
besteed za1 worden aan het feit, dat tret dan 19OO jaar geleden
is dat Pompeji getroffên werd door de vreselijke natuurramp.
Toch is dit naderende tr jubil errmir niet de redên dat we Í.n
Amsterdam j-n het Allard Pierson Musêum êên hul-s uit Pompeji
kunnen bezoeken. Den werkgroêp van studênten krrnstge schiedenis
en archeololi-e wan de Universiteit van Arnsterdam, met als ttrema
ItHet dagelijks J.even van de Romeinentr, wilde de werkzaarnheden
op een duidelijke rrijze afronden. Zij kozen voor een sctrriftef-ijke rapportage in de vorm van eên neêrslag van de resul-taten
van hun studie in een boekwerkje èn voor een matêrië1e rapportagê
in de vorm van het nabouwen van een Roneins huís.
.

.

Het Romeinse hui-s in Ámsterdam
De wêrkgroep wan studenten onder J-eiding wan H. BriJder heeft
in het gebou'hr van tret Al].ard Pierson Museum te Ansterdam een
b.uj.s gebouwd dat aan Pompeji ontlêend is. Er werd gekozen voor
het huj-s van Trebius Va].êns, dat r{Ía t uit het centrum geLegen
was, maar wê]- aan één van de drukste rdinkelstraten wan Pompeji
de Via del1 rAbbondanza.
Daarbij gaat het niet om een volledl-ge herbourtr. Deze was niet
uitvoerbaar, gezien de ruimter het trui s moest verkleind worden.
Ook gaat het niet ora een nattlrrgêtrouwe herbouw: alLereerst
l'esld de' fagade veranderd door het aanbrengen van een. rrkroegrr,
anderzijds verd - en dat spreekt eigenJ-ijk wel wanzelf - niet
eelht Romeins i{d;ltêriaal. 6ebruikt.
:
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-17kri jgen we dan rrel te zien? Een peristyliunÈruis, dat door
ruimtegebrek meer vreg heeft van een eenwoudiger huistype,
onldat de toêschou'"'ers via perspectivische schilderlngên zelf
',trat

het peristyliu:n erbij mceten bedênken.
Zeer authentiek is de fagade van het huis met aankondiging
van spelen en met verkie zingsl-euzen aLs opschriften. Rechts
wan de ingang van ïret huis is de rrkroegrr aangebracht, ingerLcht
met kruiken (amphora).
Via de Lroofdi-ngang komt Inen op de eerste binnenruimte van het
huis, hei atrium met erom treen de keuken, de badruimte, slaapver't?ekken, de trap naar de tweede vêrdieplng en een, eetkauer.
Vj.a de ruimte reeht tegenover de ingangsdeur hebben ve ultzicht
op de gedeeltêlijk aanr'/ezige ên gedeêLteliJk perspectiviscfr
bijgeschilderde tveede binnenpJ-aats met de tuin, hêt peristylium.
fn d.e wertrekken zijn de oorspronkelijke sctrilderingên gereco strueerd en ook zijn eír1gê oeubels Íragêmaakt om de ruimten te
vul-Ien. Uit didactische owerwegingen is de eetkamer, die normaal
sLechts te betreden was wanuit het peristylium woor de toeschour,rer hal-f opengel'taakt, zodat deze wanaf het atriun er een
bLik in Lai: vrerpên. De niet toeganl.eJ.ijkê ruimtes zijn afgesloten met dezelfde trekjes al.s in het hedendaagse Pompeji in
gebruik zi- jn.
..^1 mêt al krj.jgt de toesctrouwer, zeker $anneer deze besctrikt
over de nodige voorkennis, een indruk van êen j.ndeling van een
Romeins Ïruis. te Pompeji. Dn die voorkennis kan gehaa1d wordên
uit het bcekje [Een RoneÍ-ns huls in Smsterdamtr, dat woor
.f 1O , - - j-r: het nuseum te koop Ls .
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IN SYRIë
ïn]-eiding door H.T. Itlaterbolk (zie ook Spiege]- Historeal- nr.
en/of ) van dit jaar ( 1979)).
COLLOQUITJM OVER DEN OPGRAVÏNG

2

Bij Tê11 Bougras aan de Eufraat zijn de afgelopen drie jaar
(1976, 1977, 1978) opgravingên gedaan door het B.A.I. en l.et
I.P.P. Het betreft hier bewoningsresten, die gedateerd zijn
op 64oo tot 59Oo jr. B.C. De Tel]., ruine trèuvel, rdaari-n deze
resten zicïr bevinden, is door de verschillende belvonings stadia
een J meter opgehoogd.
Dê huj-zen bestonden uít 6 kaners, waarvan'3 6rote en 3 kl"ej-ne.
De stonden in ri jen, wat op een planmatige aaÍr.l- eg duidt.
De wanden wan de huizen waren uit zongedroogde tichels opgetrokken en met kalk bepleisterd. De muren waren met schiLderwerk vêrsiêrd. De stad moet + 1OOO inwonerg trebben gehad en
was niet ommuurd. Ze l-ag in Een rêgenarm gèbied, 12J mm neerslag/ jaar. In dit gebied is J-andbouw alleen rnogeJ.ijk a1s mên
bevloeiing toepast. Een permanente bewoning gaat meestaL met
de aanwezj-gheid wan J.andbouw samen. Dr zijn ïriêr ecfrter naulte lijks rèsten van landbourrgewassen gewonden. sl-êchts aan de
overziJde van tret daL van de Eufraat zl-jn beï{oningssporen
gevondeÍr die uit dezelfde tijd schijnen te stamên.
ïn de direkte omgeving bevinden zictr nog vel TeJ.ls díe uít de
Àrabisctre tijd stammen.
Het eerste jaar zijn de muursporen, dle a].s verdroogde plekkeÍr
te zien rraren, j-n kaart gebracht. Daarna tleeft men vijf diepe
putten gegraven vaÍL 7r5x715 m met een damwand van 115 m en.
dêze putten r*eer opgedeeld in puttên van 1rJxl ,J m (fase 1).
De prrtten zLgn tot op de oorspronke]-i.jke steppebodem uitgegraven (5 m aiep). Men heeft 10 bewoningslagen krIrrnen ondersclr.eiden die ieder : 5o iaar trebben geduurd. 'Bi j nierrwbouw
werden de truizen over elkaar treen gebourvd en de gatên in het
bouwterrein wer'den met afva.l dat van een wuilnisbelt kwan
opgewuld, zodat dit niet voor dateringen gebruíkt kon worden.
In de dJ-epere lagen werden de muren dunner en aterd er geen
aardewerk gevonden. De binnenplaats was Lrier niet overdekt.
In de tweede fase heeft men a].leen huizen díe uit de laatste
beldoningsfase stamden uitgegraven. Eén huis was verbrand.
Hier heêft men weeL materiaal gewonden dat nog in situ lag.
Er warên o.a. ook de resten van een vrouw met een ongeboren
kind bij.
FaÊe drie, nagaan hoever de nederzetting zich heêft uitgestrekt
door sleuwen te graven tot op de laatste beuortingslaag.
Fase viere l. et graven van diepe putten tot ver in de ondergrond om de opborrw wan de bodem beter te leren kennen.
Fase vi.jf : het bekijken van hêt profieL aan de rand van de Tell.

-19A1].e putten, sleuven e.d. zijn evênwiJdig aan de coórdinaatassen, lfef-ke voor het opmêten van het opgravingsterrein ziJn
gebruikt, uitgevoe?d. Door dit duidel-iJkê systeem is al-tijd
vreer na te gaan r^raar Een heeft gegravêrt en waar niet.
Er zijn zeer veel zo$logische vondsten gedaan. Men gebruikte
de steppe (schaap en geit) en de riviervlakte, die een rÍ-jk
mi1-ieu kende (o.a. ge=st, emmer, tarwe). Dl.t laatste stelt
troge e5-sen aan de waterwoorziening, zodat uaarschiJnlijk

.{

bevloeiing is toegepast.
Als gebruiksvoorwerpetr zijn aangetroffen ! vuursteêÍrplj Len,
stenerr bijlen, stenen schalerr, aarde!'/erk, bewerkte beendêren
e.d.

De bourrr van de huizèrr in Bougras
Voor dit onderzoek is een oppêrvlakte van 25OO m2 afgegrawen
door putterr verí 'f ,5x7 t5 m te graven. In een later stadir:m
zijn de damwanden van 115 m dikte verwl-jdefd.
Er zijn twee typen Lruizen te onderscïreiden, eerr groot buis
wan + 6xlO m ên eên kleine? lang:wêrpiger liuis, dat waarschijnlijk voor opsLag is gebrulkt.
In bet eerste truis zaten deul'en (a OrSxOr6 nr), aie in de lange
kamêrs uitkaramen. Vanuit deze kamers kan men i.n de actltêrliggende k1êinerê kamertjes kómen ( 1, !x l , J n) .
De muren warên uít ti'che].s opgebouwd, we]-ke ongevêer 5Ux27 x7
cm groot zijn. Tlchels zijn zongedroogde stetlen, die van klei
dat met stro of steentjes l-s versctrraald, zijn gemaakt.
A1s morter gebruikte men mod.der. Het.êerst bouwde men de furtderingen woor a]-le muren. De triervoor gebrulktê tictreis waren
a1le met een cirke]- gemerkt. Het doe]- lriervan is oÍrbekènd.
Hierna werden de buitenmuren opgetrokken waarin de openlngen
voor de deuren werden uitgespaard. Vaak was in de deuropening
een drempel en êen houten dêurpost aangebracht, zodat men de
opening met een scbot kon afsLuiten. De muren waren een ticlreli
lengte dik. Ze werden bepleisterd en men heeft zelfs 3O werschill-ende pLel-sterlagen in één huis kunÍrên tellen..
Het is aarrnemeJ-iJk dat rnen toen, net als nu, de muren ieder
voorjaar opnj.euw bepLeistèrde. Dit komt dus ovêreen.4et een
gebruiksduur wan dertiei jaar. Met behuJ-p vàn andere methoden
heeft men de levensduur van dertruj.zen op wtjftig jaar geschat,
zodat dit aardig klopt. Men gebruikte gips en moddér als.
pleisterlaag. De w1oer: werd ook mèt gips bêplêisterd en tijdens
de levensduur van tret huis regelmatig opgehoogd, rÍaarschijnlíjk
o!1 gelijke tred met de groei van de Tell te kurrnen frouden.
Hierdoor werden de deuropeningen steeds kl-einer.
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Het voedsel heeft men bewaard in kuj-1en in de grond, welke aan
de binnenzijde bepJ-eisterd lraren, in een soort trkastentr van
gipsplaten die in een hoek van de kamers stonden, in met tj.chels
afgescheiden ruimten en in nissen in de mrrur. fn dê muren werden
ook weefgaten aangetroffen. Dit zijrt holten in de muur waar een
stok in zat, zodat men dankzij de holte acïrter de stok kon komen.
Á.an deze stok werden de scheringdraden vastgemaakt. Op deze
manier kon mên bandweven.
Verder zijn eÏ' cirkel-wozxrige ovens aangetroffen met een d.iameter,
die warieert van 1 m tot Or 5 m. Ze waren alle aan de bovenzijde
open en stonden vlakbij de deuren. Als haarden zJ-jn rechthoekige
ruimten gevonden die in de J.ange zijde een opening tradden.
De mensen varen ook creatief. Dr is een plastiek aangetroffen,
dat een masker voorstelt. Het was met rode oker roodgekl.eurd en
de ogen waren met obdisiaan ingelegd. De mond was geopend.
Hêt masker was omgeven door voorraadholtes, zodat men er een
ritue].e betekenis aan kan toêkennen. Verder zijn er wandschí1deringen, vlak boven de vJ-oer, van kraan- en/of struisvogels aange tro ffen .

I

Gert.ian de Ro].1er
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Dê tekst werd Betypt door Meta Reitsma.
Nel1y en Evert Kuyt zorgden woor het stenci"J.len en , met anderen
(ook aan l.en veel Ctank! ), voor het bezorgen van het blad.
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