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VAN DE RDDAKTIE
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Bl-J het werscl.J.Jnen wan het eerste nuntmêr wan Baerne en 1981
w'il de redaktie, al is het wat Laat, al1e ].eden, die on6
niêuvJaarsfiensen en lngezonden kopij stuurden, al"snog ïrartê].1jk bedanken.
Orrzê brievenbus kon de binnengekomen koplj nauwel.lJks verríerken, zodat de rêdaktl.e zich genoodzaakt zag een se]-ektl'e
te makerr uit de ingezonden stul<lcen om de rubriek rlDoor Ul
birrnen redeiiJke proportles te lrouden.
Moctrt uw j.nzendLng n1êt geplaatst zljn, dan gebeurt dit zeker
l-n ons volgende rllrmmêr.
Een nlnder prettig berlcht is, dat mêv-rouw L.M. BLj?anck wegens drukke wêrLzaantrtreden de redaktie helaas heêft moeten
ve rl at €n.
Zij heêft gedurende IIêer dan 4 jaar in onze redaktie gezeterL,
zodat u'l.j baar node zu].].en missên.
Aanwankel- Í- j k rras zi j samen met de tr.e er J. V. errips oprichtster van ons eerste verêniginBsb].aadje s rDe VuursteenkoerÍern.
Led€n van het eerste uur zu]-len zicb dLt uit enkêle paginals
bestaande geschrift van de Arcïreo]-ogl.sche l{Terkgroêp zeker
nog hêrl.nneren.
nNoortJe, onze harteLijke dank voor Ïrêt vele werk, dat Je
woor Baerne err voor onze Krlng hebt verricht. tl
GeJ"ukkíg hebben lrre d.e treer J. v.d. PrrL be?eid gevonden ons
aLs speciaal- advl-seur 1n Baarnse aangêtregeohederx ter ziJde
tè staan. Zijn kennie van oud-Baarn is voor ons onmisbêar.
DesalnLettemin blijwen ndeu-*e rêdaktiê].eden van l.arte welkom.
Ook zouden ïe otrze redaktie graag uitgebreid zien met een
foto€Í.aaf. IB het nLets woor u?
W1ê weêt wat lp8 | ons nog brengt?
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BAARNSE PERSOONLIJIS{EDEN V
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Ds Paulus van Hemert Ltzz1-=-F-zzI.
In dêeJ- 9 van Winkler Pf,j-ns I Encyclopedie, uítgawe 1t18"
ïordt een tamelijk uitgebreidg be s ctrri. J wing aan dominee van
Hêmert gewijd. Daar wordt onder meer vermeLd, dat h1-J Ln 1756
te Amstêrdam geboien werd eí Ln Leiden en Utrecht ?ijn theologisclre studLe doorlÍep.
IIij rras a(. "rtereenvolgens predikant te Baarn en l{ijk bij Duurstede. In de Laatst genoemde. plaats werd hLj rran 6Ïièë-hizJ.nnilheid besctruldígd, waarna hij .zíjn ambt wriJwilLig neerlegde.
Hij westigde zích toen ie Rotterdam en sloot zich aan bij de
Remonstranten. De Remonstratrtse Broedersctrap verleende trem
J.n 1?88 de Facul"tas Docendi (de Ue.'oegdtreid tot l.et geven van
onderrí.êht). In 1790 aanvaarddê hij het hooglêraaTsctrap aan
de Rêmonstrantse Kweekscbool te Amsterdam.
Hij schrêef tweemaal een antrroord op een prijsv-raagr dat door
?eylerta Gerrootschap met gorid werd bekroond.
op
Ín 1796 lêgde hrj zi$n betrekkl.ng neêr ên vestigdê zictr
zijn bul-ten Reckenburg bíj Emmerik. Daar schreêf hiJ rrBegLnsetên der Kantiaanse tríJ. j sbegeerte rr .
In 1798 lceerde hiJ naar Amsterdann terug waar hij zich wijdde
aan de beoefeníng wan de krltlsche wJ-Jsbegêerte. Hij brácht
een groot aantal belangrljkê geschriften ín het licht en
hield talriike belarr€irf.Jte lefevooringen.
Later vertrok hiJ naar Den Haag rdaar hij werkte aan leet bevorder€n van de belangen van de Maatschappi.J van weldadigheÍd.
Hlj owerleed op 10 februari 182J.
-

Met dank'aan de ' inzender:

de treer Coll-ard
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UÏTSLAG VAN DE HISTORISCHE PUZZLE

Ê

Hieronder vo].gt de juiste oplossing van onze historische
pl4zzLe j-n het decembernummer !
23. Nieuwerhoek
1. Bearo
2. Arna Paulo&'na
24. Vrolik
Eenwijk
25. Oo sterschooll.
lr.. Rutgers van Rozenburg
26. Oostertrêide
Naald
2f , Rusttroek
5.
6. Pul-t
28- sctroonoord
'lrÍerners
Hofstede
2!. Pluim
f.
Dscher
8.
JO. Oorsprong
9. Napo]-eon
31. Elias
1O.. Sctrerenberg
32 . Dame s Ko s t sch.ool
11. Ttrinsen
33. Inkwartiering
12. Á.malia
34. culden Boekje
13. Laan
35. Nicolaas
14. Lommeroord
J'6. Ingezetenen
15; Eembrugge
37. Eennes
.16. Lamphridus
38. Urn
17 . Eem
39 " I'Jllhêamina
18, Deutz
4o.. Janssen
4t. anna
19. Eemse mo].en
l+2. A1le?he i; ígenwl oed
20. Nanking
21. Ennia
43. Rectrthuis
22. Eykendaal
De begínl-êttêrs vormden dus de zj.ns
rrBaerne wenst alJ.e lederr een voorspoêdig nleuwjaarrr.
De redaktie dankt a].l-e dee.Lnerners voor }un ingezonden oplossin6en en trun goêde wensên.
De J pri j swinnaars r^raren
1. Mev'rouw J.H.A. Beeke, De Sterke Arm 143, veênendaal-.
2. Fam. Luikinga, I(laproosstraat 15, Baarn.
Haveltestraat 1f 6, Den Haag.
3. De lleer L. van llijkwliet,
Zi j ontvingen een WV-bon à Í 10, -- voor hun uj.tstekende op].ossing wan deze niet zo gemakke1ijke pltzzLe.
Zowel- woor de redaktie als voor de meeste inzenders b].eek
P].uim weer onmisbaar te zJ-jn.
Naar aan1eiding wan deze pwzzLe werden ons errkele v-ragen gêsteld, die we hierbi.j gr'aag wi].].en beantwoordên3
- De foto met de heer van Loon in de arresl-ee is genomen in
de Ferdlnand Huycklaan, wJ-akbij de Eemnesserareg.
D6
€:rafische kurrstenaar Esctrer was wê1 degeli jk een BaaÍ'rraar.
Hij woondè gedurende rreer dan 30 jaar aan dê Van Heemstralaani acbterêenvolgens op numme? 56, 28 en J2.
Hoewel Ïrij aJ-s kunstenaar êên wereldbekendheld geniet, zl-jn
er helaas maar weinig autobiograflsc}. e gegevens bekend.
De redaktie neemt zich zeker voor trem in de rubriek rrBaarnse
Persoanlijkhedenrr eens nader tê bell-ctrten.
Mochten er l-êzerÉ zijn, die trem privé gekend hebben, dan
houdt de redaktie zi-ctr warm aanbevolen.
g

5

terech!. opr dat de Oorqpróng
- De fami1ie Luikinga merkte zeer
aan
de EemÍ-resserweg 1ag'
naar
Acaci-alaanr
niet aan de
Tg4giotte hopen we, dat de inzendersl die nu niet in de prijzen
wieien, eern voJ-gerrde kêer gelukk1ger zuJ-len zijn.
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IN NSDERLAND.
In november van bet vorig jaaf trerdacht België het feit, dat
het 19O jaar geleden onaflaankelijk werd, dat aril zeggen afgescheldên van Nederland. ïn ons l arid is daar uiteraard niet
zoveef" aandacht aan besteed. Het grootste deel wan ons volk
weet het niet al-J-emaal meer zo pr€cíes. Jarn'el, een paar feíten zijn blJ-Jwen hangens de geestdrift - die zich ontlaadde
in trdetr opstand - teweeg gebracht ln E.rssel door Auberrs
opera rrl.a muette de Forticirr I van Speyk l.l.e net zljn schip
rrrijwl.l]-íg de lucht in vLoog ín de Antwerpse traven; de TienDat zljn van die kapstokken, t{aar
daagse Veldtocht.
tret natJ.onaal gebeuren uit die tljd aan wordt opgehangen.
Maar verder? Verder zakte dl.e periode min of meer terug in
wergeteltreid. Ower l.et a].gelreen bezien ne de na-Napoleontische tiJd aLs één wan hetzij zelfvoldaanhej.d, lretzlJ van
een bepaalde matfreid, duftrel.d, Ja ze]-fs wan gezaplgheid.
En dat, terwl"Jl na 1830 het natl-onale gewoel- geweLdig oplaaidel Dat manj.festeeide zicl. o.a. in eíndeLoze gedachtêta'stróinen
(dênk aan Tollens!), tn patriottiscïr toneê1nerk varr
Van Lennep, {n tentoonstelllngên op ve].eÏ'lei gebied en op
het concertpodium.
Ln 1832 gaan ei zêlfs steÍnÍnen op om een nationaal- kostuun
tê ontererpen, dat op hoogtiJdagen door iedereen moet 'worden
gedragen. Aan dit onderwerp wiJdde Ywette Marcus-de Groot
in de Spiege]. Historiael een uitgebreid artike1, waar taL
van ïêtensrtraardigheden j.n staan, die wij onze lezers nl.et
I'illen onthouden.
Van een nowltelt kon men eigenliJk nJ.et spreken; anderê landen rdaren ons voorgegaaír. Zo wêrd er iÍr Zwedert al- Ln 1773
over de wenselijkheid wan een nationale dracht gesproken ên
5 jaar J.ater bepaal-de koning Gustaaf III, dat deze kled1.ng
aan tret hof verp1icht was. Denemarken nam di.t inLtiatl,ef
over maar gl.ng een stapje verdêr! de materialen van rle nati.onale kleding moesten in eígen land worden vervaardigd en
aartgêpast zl-jn aan het klilIaat. Ook wroeg men zich af of êr
DEN NATIONÁAL KOSTUUT'f

verscltiJ- moest bestaan tussên modellen woor rt} ogererr en
I ]-agefe rr standen.
TijdeÍra de tr.ranse rêvolutl-e kr€eg dê beroemde schLlder David
opdractrt van hogerhand om een ontrrer-D te schetsen voor Republi.keilxse Kledij. l'laar daar Ïradden de tr'ransen, ondanka trun
mateloos chauvinislne, toctt geen boodactrap aan.
Tot dusvêrre Lrad. de Nederlandee rrrouw, die zich ietsr wat
traar garderobe bet?eft, kon veroorloven, steêds PariJs tot.
woorbeel"d gekozen. Ook zl-j woelde er b]-ijkbaar weinig woor
om op speciale feestda6en te gaan paraderen ín specÍalê kLeding, ondarrks dringende oproepên en prijsv-ragen. Rood, wit
en bLaurd zijn mooie k]-eu?ên, daar ging het niet om ên een enkè1ing zag ook nog wel wat 1n oranje, maar allemaal- hètzeLfde?
Neen, daar was men toch te individualistisch voor.
Maar. . . . . ondersctrat de uitgevers niet. Ií 1821 was etr een modeblad verscttenen, Penelope, waarin - de naam zegt ltet aL het ftandvêrk een be1angrijke plaats j.nnam.
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Fra,ase node 18lO r

Nederlandge vaader ÈledLngl

uLt bet ttJdschriftt
rrBuphlosire í 8rO.
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TÍen jaar latea' ï?oeg' eerr nieuw tijdschrift de aandacht:
Eupb.ro s)'ne , waarrraÍ! de uj-tgevers , Gebr. .Diederichs .te .Ámsterdam, weel verwachttêrÀ. Dr werd l.iêrin immers gesproketx ,over
een nationaaL kostuunl en ïret eerste numme r stond bol van ontwerpen en srrggestj-es.; De uitgewers lleten de man overigeng
niet in de kou staan.; tegelijk mêt Euphro syne wersctrenen
Proteus! rrtijdscl"rift voor de Ho1landeche Heêrenk]-eeding en
ter bewordering van de NatlonaLe Nijverhei<lrr.
Hoê men aan de'Íanen kiràm werd niet uit de doeken gêdaan.
Dat Eupïrrosyne, één rrarr, de Drie Gratién, haar naam ging
lenen aern een damesbJ-.aC is begri jpeli jk, Itraar wearom Proteus,
dê kluizenaar, die in zijn sl-aap voorspeLl-ingen kon doen,
was uitgekozen, is mirldea' duidel.ijk. Misscïrien ondat lrij in
w€êktoestqnd een an.lere gedaante kon aannemerr? Dat zou de
vêbbinding tussea trem en modê kur3'nen verk1aren.
Hèt blad l{as iets uitgebreíder dan zrÍr tweellngzuster en had
onder meer tot doe]- ,' tldat hetgeen j.n ons 1and is uÍtgedacht
ên vervaardilO t<an worden in al , wat tot 1ichameJ-iJk eo
huLselijk gebrulk nodig isrr, zal worden versleld. Bovendien
v'Ilde men tlierdoor trde natLonalitêit in het a]-gemeen €it de
qtre1vaart l-n het bijzonder bevoqderenf.
Het bleef dua niet bij z'edingótes, enkelLaarzen en troeden met
hog_e bo1 ên brede rand I men vond op de pagina I s ook ont'lvef pen voor i{€ndel-ir'agèns, werder een snper-Ho].]-andse vlag' - kompleet met Nederlandse .l"eeuw - en mên kon artikelen lêzen
over de stoomboo-tvaart naar Oost ládië ên over de stáàtsschulden van het verre Amerika. Gêdegen kost drlÊ, biJeen
gegaard door een redaktie, die tot g.een priJs genoemd wenate
te worden.
Bij Euphrosyne gl-ng men iets minder 'anonl.em te l'erk.
Ook Ïrier rÍerd de rladrl.:.k geJ.egd op het propageren van vader.landse produkten en de rrVereenigin€: ter' bevorderin€:. vaÍr het
in-voeren eener natÍonale kLêederdragitrr, geschraagd door de
rrvereeniging van oud-l{ederlandsc}rê \rfouwen en j ongrrro;rwenrl
juichte deze p].annen toe in hêt eerste nunme? dqt hêt dag1J.cht .zag. De bedoeLiÍrg' ffaÊ om de Nederlairdse vrourÍ ertoe te
tiewegéri de buitênlandse mode de rrrg tog. te keren en zícla te
nerpên op tret kreëren wan eigen, originelè móde11en. De
rrVereenigÍngrrl{ênste: bok trde Hollandsche klêede:rdragt,zooweel
mogeJ-J-jk met de binnenl-andscïre niJwerl.eid en j-nlandsctre fabrÍeken te verbindenrr .
Geen geringe opgave I In ons land freerste (en heerst eigen].ijk
nèg) over het aLgemeen de overtui€iing dat al , wat van over de
gf,erazela kwam, beter, nool-er, e.leganter en verfijnder was dan
de woortbrengselen van êj-gen bodem; zeker op kledin€:€pbied.
Err daêr werd nu eênsklaps z1"Íart op wit verme].d, dat mên aI
die fraailgheden ult het buitenl-and maar liewer moest vergeten. Wè1 wê?den door de samênstelstef,s van Ïret niêuïe Eodebeeld - namer:. van ontwerpsters of ?edaktrices worden niet
werme1d - konsessies gedaans de tunica mocht dan als trnatl-onaaL ondersctreidingstekenrr warm worden aanbewo].en, de door
tr'rankri jk gêpropageerde baLlonmouwen vilde men oogluikend
toestaan. Die tunica werd owerigetls over een lang onderkleed
gedragen. Àangeradên werden ook rreeÍr nationale kraagstrikrr
ên een |trtatiorr'aal- J-int op den hoedrt.
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Die hoêd moctrt weer niet zo g?oot zijn al.s de trYarrse eksem'plaren uit die dagen. rt Hoefde niet a1l-enaa1 ineens te ver'anderen; dat zouden de rrteekeÍraarse graveu.rs en Kleurdersrr
'bok nJ"et zo êérr, twee, drie voof, elkaar kr{jgen. Maar J.angs
Lijnên wan geJ.eidelijkhêid moest. het moge.J.ijk zijn het Nederlandse modebeeld om tê buígeni ]-atên we maar eerLijk zeggen: te verêenvoudigen en op die manier betaalbaaïder: te maken dan de dure .Franse k?eaties.
Verheugend is, dat ook H.M. Koningin lfi1trelmina, gade van
koning lÍi].lem I, een abbf,rnement op Euphrosyne beste]-dê ó ZÍj
droêg de po€Íngen om tot een nationaal kostuum te gerakên.
een lÍarm hart toe.
De natl.ona]-e k]-edÍj schijnt irr het begin wel opgang gemaakt
te ïrebben, hêtgêên blijkt uit bel '"ard gebleven korrespondentie. Vermoedel-ijk trad de rrkleedêrdragt tt het meeste aukses op
tret tonee1r'want zlj werd gesl.gna1eerd o.a. in de Stadsschouwburg te Amstê?dam. Ook Groningen, Leêuvarden, De]-ft,
Kampên en Winters.tlrlJk worden genoemd a1s plaatsen, a'aar dê
natl-ona1e Eode zj.cfr manifesteerde.

Het hocïrt alleEaal niei baten. Na 10 maarlden bield het damesbJ.ad op te beÉtaan. Was het miÊsctrien te duur? Per abonnement
kvam êên afleíering op !O cent. Proteus was J.ets durrrder
.en bracht l..et niet werder dan 6 nrrmmers. De uitgeverg probeerden het wel met nieuwe periodieken maar ?ret oorspronkelijke enthousiasrne ',ra s verdr+enên en het zou zeker nog lO jaar
durên voor eeÍr nieuw damestijdschrift wastê ?oet kreeg l.n ons
IaÍId! De GracJ-euse, rdaar v-r1;i.we]. ledere rrrourtr, dj.e zich wbor
mode en ?randríê rke n irrtêresseêfde op geabonneerd rras.
Ove? eên natLonaal kostuum werd niet meer geeprokeni de patriottiscïre geest van 1830 wa6 vea'dwenen. i4en kon weer te
kust en te keur kiezên uit tr'rartge modeplaten, die door een
g?o!e groep vrouwen weiden ;bewondêrd. Ookrrkleedjes voor meêr
bejaarde damesrt (d1ê zich we1l{cht de nationale insiraÍrning
wan de dertiger jaren hêrinnerden) kregen de aandacht.
Maar hêt roode lÍ:L t ên bLaurd op hoêd ên kraag krram er niet
meer aan te pas. Alleen op koninklÍ-jke feestdagen toolde men
zictr Bet strlk of kokarde.
En zo is het tot op de dag van heden geblevên.
.
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IJAÁR EN !lTE?

foto uit 1928 werd ons door een varr dê leden gezonden.
Het stelt een tr'riegê kame! voo:c' in FriEia State te Searrr.
Eet interieur werd door de eigeaaar zelf geEaakt.
\,/aar bevond zicb tr'risia State err wie lrae de eigenaar?
De redaktie Etaat voor een raadseL.
Deze

WIE I,OST
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PlJ.
In de week van 12 j anuari j.1. hadden de lirr+e-leden twee interessaflte excufsie s .
Maandagochtend bêzochten wij.het R.o"B. (Ri-Jksinàtituut voor
Oudhel.dkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort. De' ul.tíodiging
Lriervoor wag afkoms.tlg wan de treer v.d. Beemd, voorzítter
van'de Historischê Kring Sóest en medeverker van het R.O.B..
DE ARI,rlE OP

Deze 1eidde ons ook rond.

Via de bibLiotheek - rrêêr' zíjn zeggen de uitgebreid-st'e in
Pu.ropa op ?rcheo].ogisch gebiêd - kwamen wij bij de afdeling
dokumentatie. Kostbare kaarterr werdèn achter slot en grendel
vandaan 6ehaa1d.
Bart en Léo konden huÍi hart èpha1en. Pas na de weràekeríng,
d:at ze al.tijd wêJ.kom. rdarêrl, vgfrdert wij de ïreren berel-d ons
verder te volgen.
Aangezien de dlverse afdêlingen ower vqrscfrllLende gebouwen
verdeeld zijn, moesten we weer.,naar .buiten. Ondetussen was
hêt fLink gaan sneèuwen en g].lbberend over dê .aLmersfoo?tse
kêien bereikten rde de restaupaiS.e.
Drj.e manllen en een lrrouv waÍ'en hie?. aan tret werk, a1l-em4a1
net lets apecifieksr De ee?ste kerurismaking Has direkt al
zeer lrrdrukwekkend.. ïeÍtrand bezia te zlen 7 mJ scherven te
aortereÍt (niet al1es l.ag op taf;J.!). Oen p:uzzLe, die hij in
5 jaar hoopt af te hebben. Een klus waar ik niet meêr van zou
kun.rrên slapên, to.ch a'aren. er al- een ïronderdtal- borden 1n' elkaar gelijmd.
De .bcherven ziJn afkomstig uit een afwalput ven een fabriek,
die een sóort Duits aarder^'erk fabrlcee:.de in Noord-Holland.
In tret naastgêlêgen vertrek kond.en rf,e de kJ.edingstukken bekljkêÍr, diê meeg'sbracht werden door de leden wan de Spitsberg-expg61tie. Ook hier vras weer een expert bezig o.a. ].eren
schoeisel rreer vorm te geven.
Tot slot bezocyrtenr we de afdeling rn'aar bodenrnonsters rro?den
ondêa.zocht. Ons \rroegere lj.d, Paulien I'Ii jnmalen, .werrlctrt
fiier zeer lnteressant werk. Zij vertêl-de ons h.i.er uitgebbeíd
over en zo kwam dan hêt slot aan êen zee? boêiende en le.ef-,
zame oehtend.

. oro -o-o

iwee dagen 1ater ging het richting Utrecht. Ilier waren rre' te
gast bij mevrcorlw Dr. fsings. Zij l"s rrooraL gespecial-lseeid
Ln Romeins galswerk. Aangezien zij nog' een groot aantal
scheÍïren van èen opgravÍng bij Níjnegen te? dokul]tentatie
onder zicfr had, was èr weel te ziên. Dozen wo1 kwamen op
tafel en al vertellende deed veel hj-ervan de ronde.
Juist het zelf'{n de hand houden ett zo te bekijken wa3 zeet
leerzaam. Met moeite deden I'e veer alles terug in de dozen.
ZeLfs schêrwen kunnen zeêr mooi zijn!
Zo ! €eLezr.m hebt is de Arrde zeer aktief. Mocht rr interesse
l.ebben, komt u dan eens op êen wan de werkvergaderingen.
Deze worden gêhoudên onder tret Gemeenteh.uis j-n dê kelder, in
principe ledere eerste uoensdag van de maand oEr 2O.OO uur.

A.K. Westerling

jl'
ENKELE LOSSE NOTITIES BETREFFENDE DE
GDVONDEN IN DE PIETERSTSRIT.

ROMA.ÉT.NSE

RELIEFS

De vi.er in de St. Pi-eterskerk te Utrecht ontdekte re]-iëfs
zijn uit zandsteen gekapt en dateren uit de tweede he1f,t der
twaalfde eeuw. Zij bêhoren, evenals het uit de St. Janskerk
afkomstige beeldtrouwwerk dat Jotranne s de Doper vooTsteLt, tot
I'at men p1eegt aan te duiden mêt de bênaming Maas]-andse of
Mosaanae sctrooL.
De rel.Íëfs, dl.e twee aar. twee bij elkaar behorên, stelLen
re spekt iewe1 l-J k voor!
a. Pi]-atus op zijn rech.terstoel, die een wonnis over Ctrristus
welt. Achter hem staat een krijgsman met een zÍraafd i dezê
krlj gsman g?ijpt in zijn baard ( vermoedel- j-Jk is dit een
vorm van bevestiging, bekrachtiging van het vorrnis).

Cïrnistus zelf is op dit reLlëf niet u{tgebeeld.
b. De kruisiging van Christus. HJ.j is al met beide Ïranden
aan tret staande kruls vastgeepiJkerd, eerr bêu1sknecht is
nog bezig met een zwarê hamer een nagel door Christusl
lirrkerwoet te slaan. Llnks (dus van Ctrristus uit gezLen)
staat dê ].ansdrager, Longinus, dl-e met dê speer CtrrLstus I
zijde opent, aan de tegenovergestelde kant nadert Stefoton met de edlkspons op een rl.etstok. Laatstgenoemde
draagt'ewenals de beuLsknecht de spítse Jodenhoêd.
Dit re1iëf heeft wrij vee]. geleden door het l-oslaten van
de stêerJ'].agen. Zodoênde is de kop err de rechterarm van
Chrlstus, de fl-guur wan Longlnus, de recïrterarm - met de
hamer - wan de beulsknectrt zwaar begchadigd, ewenals een
gedeel-te van de omllJsting. Boven de arnen van het kruls
zíjn de ZoíL eí de Maan voorgesteld, respektiewelÍjk aLs
eên mannen- en een wrouwerrkOp.
Hêt geschcÍrden opsctrrift begint recïIts. berrêden, ]-iêp dan
lLnks omhoog, vervo].gens langs de bowenlijst en zet zictr
dan voort op de owereerrkomstige bovenlij6t wan de Pilatusvooratelling en J.oopt dan ovei tret verdere J.{jstwerk dooÍ'.
Op dê afscfreiding tussen de beide voorstell-ingen bêvindt
zich geen opsctrrl-ft. De Krrrlstitel bewindt zlcfr op dè
].l.jst midden bowen Christus I hoofd.
De Engel zit bij het geopende sarcofaagvormige graf,
waarvan hêt deksel- l-s afgeschoven en ffaarj-n de l-l-Jkwade
ziclttbaar ie. De sarcofaag Ís versierd met drie ronde
uitdl.epingen met kru:lsen erin. De Enge1, die Ln de Ll.nkerhand een 1eliestaf draagt keetrt zich naar rechts en maakt
een Êpreekgebaar. De rechterbovenhoek en de vertikale aanslultende liJst zijn gedeeltelljk beschadigd.
d. Van rechts naderen de drie Mariai s Bet trun balsemkruLken.
De voorste heft fraar hand in werwondering op. Hu]3 hoofden
zijn, ewenalE dat wan de Engel, door een ronde ni:nbus omgeven.
Het randschríft werloopt op geli.jke wljze als bij het
eerste paar re]-iëfs, maar hier begint het in de lj.nkerbowenl".oek.
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Alle vièr de rê].iëfs vertonen sporen wan de oude polyc.hromle,
die ].ater door een grijsgroene laag schijnt te zijn óverdèkt,
dl-e voor het grootste. deel is afgebladderdDe béschadigJ.àg wan het Kiuisigingsreiiëf is al in de middeleeul'tren ontstaanr'. l-pmers hier en d.aar loopt. dp pol'y9h:romie
ower de be scfradigde deïen heen en men treeft zelfs de Cbristuskop in een amdere steensoort trachten te: vernieuwenr
Dààe reliëfs vertonen een zeer dírekte verwant sclr.ap met dê in
Maastrl-cht aanwezige produkten van een beeldhouwersatelier,
dat naar een op een kapiteel Ln de benedêngang van het koor
der O.L"V?ouwekerk voorkomende naam Heimo, de Helmo-groep
ïordt genoemd. l{erk wan dit atelier bevindt zlch ook in de
St.Servaaskerk. Kerxrerken van deze schoo1 zijns
a. een zeker€ re""listische d?amatÍek,
b. woorliefde voor een golvende benedenbeêindiging der
tuniea I s ,
c. rêgelmatige, soms waaierwormig getekende p].ool.en,
d. gràtê Ïroofden met amande1vorFlge, zraaromrandê ogèn,
e. tret veelwuldlg toepassen van een soort parelrand af-s zoomwersierlng der gewaden (zie hoofds1.uier' der meest rechtse
Maria, werder de mante]. en de tunica van PLlataê).
Ook het profl.el der omlljsting, evenals de daarop aaïrgebrach'le
opschrJ-ften zijn typisch voor deze groep, ewenals tret feit,
dat de f1grren het gieprofileerde deel der omJ.i j àting oiiêrsnij den.
Hêt- tafereel van Pi1atus wertoont een treffende owereenkomst
met een reliëf, beboren4e tot de Heimo-groep eÍr zich bewindend in de O.L.Vrouwekerk te Maastricht. Daar 1s waarschijnlijk ui-tgebeêld troe een pêrsoon geknie].d een eêd aflegt ten
overstaan van een worst. Deze laêtste zit op een troon, die
1n a1le onderdelen overeenkomt met die van Pilatus. Achte!
de eedafleggêr staat een man, dl.e 1n zijn baard grijpt onr
aLdus de belofte te bevestigon. Achter dê t?oon etaat een
dienaa? Ioêt een zwaard e dat hiJ op zi-jn schouder laat Leunen.
Verder komt de traartooí van de vorst getreel overeen met die
.

van Pi1atu6.
Rest de vfaag, waartoe deze re1iëfs l..ebben gediend.
Hierop is geen definl-tl-ef antwoord te gevên. IIet meest vaarschijnJ.ijk Ll-jkt het nij, dat tret onderdelen zijn wart eên
uit twee €iedee1ten bestaandê afÊluiting of balustrade wan
het verhoogde koor. Pi]-atus en de Kruisiging zouden dan links
ïrêbben moeten staan, dê voorstellJ-ng wan de driê Mariars bij
het open graf, ?ecftts" Dit klopt mêt het doorlopen van de
polyetrromie over de J.inker zijkant van het rêIiëf met de Engel.
WaarschijnLl.jk hebben de rel1ëf,s op een gêprofileerde basislijst gêstaan en werden zij door iets soortgelijks bekroond.
De dookgaten aan de boveÍrkênten \trj-jzen daarop.
Dêze vondst is van het grootste beJ-ang. Ons land J.s met uitzonderlng van Uaastrictrt en omgeving zee! artn aan Romaanse
skulptuur. Utrecht - en de Nederlanden - zLjn door dezê rêll.Ëfs
van grote artistiekê, kunsthístorische en sconografische
araarde, ten zeerste verrlJkt.
UtTectrt bezÍt ntl een van de bêlangrijkste Rotuaanse beeldhouwensembLes van de Neder.landen.
Naar Prof. Dr. J"J.M. Timmers
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Z:O.
De Baarnse Ziekenotrroep 'zou B?aag in kontakt komen llet leden
OPROEP B.

van de H.K., die bereid zijÍt een.historlsch praatje te. ho.uden.
Verhal-en cver Oud-Baarn genie.ten de woorkeur.
llie geÍ.nteresseerd is wordt vêrzocht kontakt op te nemen met
mev!'ouw J. ván den Brink, Prof. Meijerslaan 10. Tê1 , zo'16t,
.:'i
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VAN' DE PENNING}4EESTER:

De penningmêeste? verzoekt aJ.le 1eden, dLe tnrr kontributie
voo? 1981 nog niet hebben betaald, dezê alsnog over te maken
opr

Poetgirqlaummet 41 .92.133 t.n.v.
De kontribirti.e bedraagt:
vêór tndlvLdue1.e leden Í 25rOO

voór gêzinsleden
voor jêugdleden
ïndien dê kont?ibutie
dóor rr een bedrag vart

H.K. Baerne.

Í 35rOO
Í 12r50
w6ór 1 maart.198'l wordt vqldaanr'ntag
Í ?r5O 1n kortl.ng word'en gebracht.
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PROGRAMMA

diars door mevrouw D. Jimkes-Verkade
6 aprir- over de symboliek in 17e eêuwse schi]-derijen.
Deze lezíng .,/indt pLaats Ín samenwerking met de
20 uur
Verenlgin€: van Beeldende KrEstenaa.rs tê Baarn.
Tïêe p?oJektoren zullen naast elkaar scl.i]-dèrLjen
en fra€menten daaruit te zien geven.
Plaats: Het Trefpunt bij de Nlcol-aaskerkr Kerk'
s traat 'l 7 .
Dinsdag - Gepland lÍas êetr Lezing door de heer J.C. I{oppenr6
Buma over de historiscïre achtergronden van de wer12 mei
20 uur
dediging van ons land. Tot ons l-eedwezen vernamen
wij, dat de hêer Hopperus Buma gêheêl onverwactrt
is owerleden.
Onze ere-woorzLtter, Mr. C.C.M. Co1lard, heeft
zl.ch êch.têr onmiddeltiJk. bereid verklaard, op
12 mei zíjí 3e (en slot-) Lezíp.€ te houden ower
l..et 1even van Mariê Antoinette.
Plaatse Het Treftpunt biJ de Nico1aaskerk,
i(erkstraat 17 .
Donderd. - Openlng van de tentoonstellíng over de Vuursche
2'l mei
in rrDe Furstr door de l. eer H. lli].heLm.
20 uur
De tentoonstelJ-ing duurt t/n zon.èag 24 meL.
OpenlngetiJden zljn op vrijdag van 11 - 2i uur
zatetdag n 11 - 17 uur
zondag tt 12 - 17 uur
ZatèTd,. - In vervolg op zijn lezlng en wandellng door de
13 juni
stad Utrecht ín 1979 zaL D1.. A. van Hulzen ons
nu rondleiden door het zuideJ.iJk gedeeJ-te wan
de stad. Met name de omgeving van Cathari jnekêrk,
Geertekerk, K1aaskerk en Barttro1omeusgasthuis.
Bl jzonderhêden vo'l-gen t tz.t,
Maandag - Lezing met
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