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KrÍng trBaernerr etelt zich ten doê1 hêt
bêstuderen van en bêlangste]'1ing kwêkên voor g:esclrl,edcnl'.
l.n ltêt algeneelr err vaÍr Bêatrr ín het lriJzonder.
Z'.J trêcht dit doel te bereÍken door middel van het
organiaerén van lezí.n6en, e'tcursles, t€rttoonsteuLngcÍt
ên het uJ,tgewen van een eigen tl-JdschrLfto
Naast dezê aLgêEêne aktivltêLtên bestaat de nogellJkheLd
toe te treden tot de wolgende ïêrkgroêpent
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Deze groep boudt zich o.a. bêzlg: met het beheèr gn
het uJ-tbrel.den van de kolJ.ektl.e GemêênteliJke Oudheldo
De Hl,storJ-sche

kamêr.

InlLchtingenr J.M. v.d. BrLnk-wan líiJkvlLet,
Prof. MetJerslaan 10, Baar'x.
Tê1. 02154 - 2c161.

z.

!:lEgtggc-*x9199-19c1e

fn].lohtLngen: C. Emme1kamp-839k.1r.rc,
Gêrard Doulaan 31, Baarn.
Tel. o21J4 - 1267c .
O

-O

-O-O

gssel 1í5:
g:
-Pe : !sss-ys3-yere+cllg,
VoorzLtter
! G.H. Grootêndoret-Doornekamp
S".r6taria
r B. Braat, teL. o21Jh - 1252i
Pennlngmeester r E. w.d. Steeg, Talma1aan 991 Baarn.

t.
' 't"
.

o-o-o-o
Postadres vèn de vêrenj.ging! postbus 326, 3740 AH Baern.
BaÍrkrekeníngrlrmmer : 30.47.28.292 t.n.v. H.K. nBaerzrEr

PostgLronurDmer ,

4'192133

t.n.w. H.K.

o-o-o-o

nBaerzrert.

3

TNHOUD
'-

VAI{ DE

" t

.;.:

REPATKTT.)

I

HDT OIiITSTáá$ VL].I DE
'-

IOOSTER@Í. ,. 'r,
j:i'

I

DE OUDE.OOSTERIIEI
HERINNERINGEN A.AN DD
t':,:"

- ;i
OOSTÊRHE;

it

80 JAAR GDLEDEN ., :
r.ri,

lo

;:

,

'

1 :'
JDI'CDIIDnINNERINGEN
.
, .1.. , ,l;
.
,jDE ACHTERIi-IGGENDE| Gï3DACi{Tp}i[,gfirfr trE;, GOTIEIÍ

'

'... : )
'
VERSI"AG Í,EZÍ}TG HR: A.D.,

IN

.\'':.

DE MIDDEI{;,'BN.ONSTIJ:

ITÍS?ORISCIIE ilARKT
PROGRAMMA

)c

.i.

le r',r-R?á'1.'

1983

.l

J:VAI{ DE REDAKTIE
gË!álg!ËE====rc*

"

Ín het vbrtge nunrter van rrBaelnel kondigden rÍ1, J aanr dèt
rrr.J Ln de volgende afleverj.ng one wLlden bezLghouden n€t
dó Oóóterhel. Ilíj vro€gen onze l€z€rs om bíJdragono
€ventuel€ wertralen en foto t e.
Orrenreldigend rf,as de iogat n{Etr lÍel kvamen er verroheLdene euggestiee met betrekkLn8 tot oudè Baatnaara. dJ.e
mLsechLen l.ets zouden rreten te v€rtêllen over dàt 6gna
zo vorloreÍr hóêkJ€ van ons dórp. Vaak kvamen oclitcí
dezelfde nasên naar vorén en dat maakt€ de opgavo nÍot
eenvoudiger. Ul.teLndelLJk ziJn rrê aan het rerk gêtogortf
de é6n m€t blocnote en papíer, dê êrrdêf u{tgoruót nrt
scrt cêssettèrecorder oE fret één en ander êan de rect te
kónên ov6r het vefledèn van de OoEterheL.
BtJ vergèltjkLng bleek dat veel LnfornatLê hêtaêlf,dê lraÈ.
Hêt ís dus níet onmogelJ.Jk dat dê lêusle h16r ên..dààf
Ldentleke bXJzondêrtrêdên ondêr ogen kr:lJgen.
'inzE exoures. FotomaterLaal Ía6 i.n fuÍ6e natêH:Lervoof
voofhÈndon
é!t dàarvan vêÍd dankbaar gebrulll goEêakt.
líí.J hopcn dat onze reportage toch êníg LnzLcht àèJ. yifrètrêffon over leven en werkên op de heJ. ván vfoêgêrirr
Etr dat ook dê hul.dlge benonêra er plezí.er aêa zul]'en
b€lêven
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ONTSTAÀN VAN DE OOSTERHEI

lÍanne er lÍJ.J tret l-n dit nummê r vanr trBaefneÍ ovêr de Oorterr
hel bebben, bedoélên ïe vooral het stukJe Baarrr blnnea
d6 drl.€hoêk Javalaan, Oostêrstràat en lÍLJkamptaan (dc
voofhêIlge DikênboEneg). Verderr rrlllen are ona hoofdr
Ëêke].íJk beperken tot de tl-Jd rondom 19OO, aàngé8Lên ía
b1J de b€ÊtuderinB van dLt gêbLéd moêsten konstat€rên,
dat er eLgenlíjk maar reJ.nLg over geechrewen le, 4odêt
rÍê hot bl.J onze naapeurJ.ngen voornamell,Jk moêate$ hebbên

vaÍr gèBpreld<en met oudere [Oo eterhel,ers n .
OotsproÍrkelí.Jk (woor j 18Oo) rra s de OoaterheÍ een klaÍn
otirdefdeel van de biJraa grênzeloze heldev].êkt€ rondoo Beafó,
dLe si.ch uítstrêkte tot Amersfooft aan de ene en tot Hultan
èên d€ andere kant. De schapenteelt ffas dêÍt ook tret bé1Êa6.
íí,Jkstê mLdde1 wan bestaan Ln ons .vÍo€têre dory.
VLa de Sohapendrift (thans Kerketraat) en d. Noordofltàfr
( thana Faas Ell.aslaan) net l.n het verl-engde de huldl6e
Noord€?atraat werden de schapen naar de tre:L gebracht o
Hí,er en daa! zaL zÍch eên errkele sotraapekool hebben bóvóadên.
maètr over l.et algemeen vaa hèt eon onbewoond, rulg g6bJ,ed
m6t maar rÍel-nig begroell'ngr Niet voor n1et6 vestígde dé
tratere achapenechi1der V.d. FlLer zl.cl. aan dê SchapendrÍft r
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Met name in dê 17e eeuw vinden er veranderingen 1n dit
gêbiêd plaats, vooral door toedoen van de bewoners van
de Eul,t en SoêstdLjk, Deutz en Stadhouder Uillem IIf.
Grote de1en wan de hei werden bebost en voorzlen van
lange ]-anen om hêt gebled Beschikt te maken voor ée jacht.
D€ jachtmethode lías toen anders dan te8enwoordJ.g.
Men dreef het rrild op en wing ïret in grote nettenr. waarbLi
maar weinig dLeren we?den gedood. Voor het drijven wan het
wi].d had men langê lanen nodLg, bovendien werd er op
Soestdijk rdld gefokt om dit later 1n de bossên te kulÍlen
uitze tten.
D€ze bebossíng was de oorzaak wan de afrra.me van de schapent6ê1t, hoewel er tot Ín de vorlge eeuu schapênteelt €ieïee8t
moêt zijn.
OwerLgens verq onze oosterhei niet bebostr maar b:leef
eeurren achtereen een ruig en werwaarl'oosd gebiedr .rraawan
ríê nauwel-iJks .weten wl.e dê bezltte?s rratren.
i,
IÍe wêten dat het tot de Eult b'ehoord heeft en dat lat€r
delen ziJn verkocht aan de bewonefs van SoestdÍJk.
In het begin van de 19e eeuw Lred de. buítenplaêts Schoonoord
een gedeelte in bezlt, terrriJl l.ater sommlge percelen
eigendom rrerden wan de Gemeente BaaÍ'Ít.
voor 184O waE'de oostexheL nàtrvêl-l-jks bewoond. Er woonden
enkele dagloners, dLe werkzaam rraren op de boerenbedriJven
:ln de omtrêk eí er vestigden zicb wat kêuterboeren op deze
artosdige grond. Verderwerd er in 18JB een trofJe met I
wouingen gebouwd door de eigenaar van de buitenplaats
Schoonoord, Faas ElÍas, voor het gepenBÍonêerde personeel.
Dit hofje, gelegen aan de huldÍge lÍesterstraat, Ls thans
in hêt bezit van de Herwormde Kerk, die het heeft wertruurd
aan bêjaarden. Dit ÏrofJe behoort samen Bet enke1e huizen
aan de Noorder- en l{esterstraat tot dê oudste woningen van
de Oostertrei.
Na 1850 neemt de bevolking langzaam toe. I{ij drukken híerbij
een p1atteg?ond uit 1870 af, die onlangs toewallLg door 6én
van onze Í-eden in l".et gemeente-archief ïerd ontdekt.
IÍe zien hieróp 53 percet'en getekend met de namen vaÍr toênmalÍge bewoners .
Voor de bêvo lklírgs gro e I wan deze buurt na 1850 zijn errkêle
oorzaken aan te rÍiJzen. De belangriJkste oorzaak ls de v111aboutÍ, diê 1n deze tiJd In Baarn begon. Niet a].lêen rraren
vee1 berroners van de OosterheJ. hier al.s personeel werkzaam t
maar ook ontstond er êen grotê vraag naar allerlêi produkten,
díê voor diê ,tljd in Baarn sc?raarB aanwezlg warên.
Er vestigden zl.ch klelne boêrênbedriJ fJ e e en allêr].el. nêringdoenden, die aan de wensen wan de wilJ.abewonerg probeêrdên
te vgldoen.
Men hieJ.d er kippen of een paar varkens, ook vaak gedêeltelijk woor êig:en gebruik en er ontstonden tuinderlJtjea voor
de levering wan groenten en frul-t.
Klelne kwekerLj en leverden de pl.antên voor de f,raaie tul.nen
wan de willabewoners. Andere bewoners probeerden Eet de
handel- in petrolerrd, turf en krul-deniersartikeJ.en aan dê

kogt te

komen.

B

Een andèrê ooÍzaak van de bevolkingsgroei op de rrhelrl
rras dê giondspeculatle, die voora1 na de aanleg wan de
spoorbaan l.n l8flr l.n alle hevLBheid Losbarstte.
Allerlei kleine agrarische bedrijfjes rondont het centrum
rrerd de pacht opgezegd en deze mensen vêstigden zich
noodgedwongen op de trhei{.

De OosterheL is êigenlijk nooit een ech.te arbeiderswLjk
geweest, zoals bl-jv. de brrurt tussen de Turfstiaat en de
Leestraat, rf,aar in deze tijd veel- bourrwakkeis woondenl
die werkzaam r{aren 1n de villabouw.
De Oosterhel was meer een buurt wan kleine zeJ-fstandigen,
dle waak onder de moei].ijkstê omstandigheden het hoofd
bowen rvater probeerden tê houden. IÍant az.m was mên ext vaak,
vooral in de winter wan:ne er de werk].oosl.eid gFoot tÍas en
sociaLe voorzieningen ontbrirken tcien inog.
De armerrlruLzen vaa de diakonÍ€, die cJp de pLattegrond van
1870 staan aangêgêven, spreken wat dat betreft eên duide-

lijke taal .
Toch stond er weel goeds tegenower. De saamhorigheid .wan
de bewonerg was groot. Men lrielp elkaar Ln noel.].l.Jke tiJden.
Iedereen kênde êLkaar, rraak al.leen net esn bijnaam.
En I s zomers, lrrann e er aLJ.es in bloei stond, rnras Ïret er mool.t
missctrien .lfel te vergeLi-jken mêt het huidige Drcrate .
Geze].].ig waÊ lret er ook!
De buurt bruiste van leven. A].lêflej- sctrllderachtige pergonen kon men er tegeÍrkomen, zoals dè balJ-êrrman, een snoêpventêr of de pantoffelman bíJ rrie je pantoffeJ.s kon kopen..
Vaak kwamen er ItálLanen, die gipsen beeldJes te koop aanboden. Op hun rug droegen ze eeír beddentijk, rÍaarin de
beeldjes vêrpakt vraren.
Soms werd er goed feestgewierd, bijv. met KoningJ.trnedag,
dan l.as de buurt versierd met s1ingers eÍr 1ampions.
Ook de humor ontbrak er niet. Vaak was het hr]mor mêt de
nódlge zelfspot, ,kentrerkend voor mensen die het moeilijk
hebben. Veel bewone?s waren afitankêliJk van de kapÍtaaLkrachtiger vlllabewoners en $erden vaêk ongewJ-ld slachtoff,er
wan de gr1l].en en wÍllekeur van hun rr€rkgever. Er $aren geen
vaste werktijden en tact en Ésycho]-ogiach inzicht onÈbraken
nogal êens. Zo ontstonden er vaak. gtapjqs onder de treibewoners met een iotrÍat wrange bí j smaak., Men sprak bijvoorbeeld spottend over de rtHJ-gh-society en de Hei-aociety[.
Dê Oosterschool werd door de hêibe.woners ook wel rHel. 8.S.tr
-.

''

genoemd r.

Omstreeks 1910 raakt de brrlrt overvol; Dê gezinnen waren
àooígàans g:'óót ên goedkope huun{onl-ngen!raren in Baarn zeer
schaiars. Daarom rdordt omstreeke 192O béslbten tot Eociale
won+ngbourd. Het lrode dorprr en de [bloemenbuurtrr ontstaant
maár daarover Ïrebben lre het een andére keèr.
..

J' KÍ\ridenier'

Bronnen: ..

Architec tuuronderze êk Baarn.
G.A. Hoekveld, Schets w.d. ontwikkeling van een villadorp.
Gemeent e -archie f Baarn.
O-O-O-O
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Ilaar denk Je aan a1s bet woord nheirr valt? Aan een paarBe
uitgestrekthêid mêt 1.ier en daar wat struikgewas, aan
zoemende bijen en vo€e1s die voor je voeien opvliegen,
aan een stilLê vêrte. Of aan een sch.iLderij van Mauvê, met
vage schapên. Op school- zorrgeir rr'i j , zonder emotiês overi.gens !
rOp de grote sti1le heide
Dwaalt de be?der eênzaam rond.rt
Dl"e gêvoêLêns ên ideêën kunÍierr wl-j rustig vêrgeten á1s.het
ovêr de Baarnse Oosterhei gaat. Geen paarse blcjemetjes,
geen bljenzvermen en ook geêfr schapen.....
Een dikke horrdêrd jaar geleden was trêt eên rrèl-nig beJ.angrijk stuk grondi we-Liswaar behorend tot onze gemeente,
maa? zo weinig f1orissant dat er niet weel beláirgstellLng
voor diê ul.thoek bestond. Het was al-weer de spoorliJn dle
l-n de zewentiger ja?en wan de vorige êêu\í leven Ln de
brourrerij bracht. Voordlen moeterr er Ln dit vergeten dorpsdeêl maar weinig hrrisjes hebben gestaani men kon êr gratis
zoden steken en zand haleu en misschien viê]. er af en toe
êen konijn te str1kken. In de ulterst schaarse gegevens
over dlt stukje grond wordt ze.Ifs gewag gemaakt van p].aggêntrutten. ïel 1.j-et Jbr" cerbrand Faas EJ"ias al in. 18J8 op hem
toebehorend treitemein een rrhofjerr borrwen, waarin oorsproÍtkeJ.ijk .oudgedienden van Schoonoord moeten hebben gewoond..
na de dood van freule Eliag
Dit hofje bestaat no.g altijd;
hêt
vêÍrnaakt
aan
de
díakonl-e
van de Hervormde Gemeente
werd
en het wormt 6én varr de wei-nige rtsocial"e monurnentenn hièr
ter , plaatse .
'I{1e weet er nog wat wan die vervlogen tijd? Gesprekkên met
oude Baarnaars brachien het één en ander aan tret licht.
Eén wan de bejaaide plaatsgerioten die ons hielp bij onze
naspeuringen was de 8o-jarige heer J. HornsweJ-d, Íonend
in een alLeraardigstê oude eroning aan de Javalaanl
Dat hul-s jê stond indertl-jd op de grens van dorp en Lrei.
Aan tret êind van de vrlJ dJ-epe tul-n liep een zogenaamd
achterpad - nu BantamÍreg - en daaractrter, min of meer in
drl-etroeksworm, begon de, Oosterhei. Onze zègsman bewêert
aan het begin wan het gesprekr. dat híj eÍgenllJk niet veêl
afVeet van de hei. A1s jongen spêêLde hl-j met ziJn vrÍendjes
1n tret rtbos je van DlJ-asrr, l-ater ging hij werken in het
Cantonspark. Hi j had hèt daar b.1i jkbaar erg naair zíiÍL zLí,
want hlj bleêf daar 45 iaar. Het huis waarin hij woont erfde
hijl .van zijn vader, dLe het l-n zijn tijd na de dood van
fre\rJ.e E1l-às aLs eígendom kreeg toegewezen al-s darrk voor
dé-ïele diensten al-s Ïruisknecht op Schoonoord bewezen.
nOp de hei kr-am je nool-trr , zeg,t Hornsveld bes]-ist, hhet
was een ectrte gesloten gemeeÍrscïraptr. Het was, ook' ín Ïret
begin van deze eerrw, een armê gemeenschap. ErrÍalen ira -1880
rtre]. Íat huisjes bijgebouwd. Er lagen een paar boerenbedrijfj es , gewoJ-g wan de v-raag naar groente voor de nri jkeJ-uJ.rt ,
die zich van. l-ierrerJ-ede in Baarn vestigdên, maar weLrrarend
warbn de heibewoners a1].eiminst.

to

Het me?endeêl van de mannen werkte op buitenplaatsen als
tuirrmansknecht, a]-s daggelder bij boeren in dê omtrek of
in tde bossen van de Koninginrr. Jonge meisjes zocl.ten een
dienet je, getrouwde v-rouven giingen rtuLt wassenrr om de

blttere amroedê die er hêerstê te heLpen bestrijden.
Natuurlijk werd er in het dorp aan particuliere liefdadighel.d gedaani vaak kreeg een als rrgoed{ bekend staand gezin
steuÍr vaÍr buitenaf in de worm wan levensmiddelen of kleren.
Ik weet nog heê1 goêd dat de k1eren, die ons te klein waren
geworden, twee keer pe:r jaar werderr doorgeschoven naaf het
tuirrmansge zin. De moeder kwam dan trots beide doctrtêrÊ vertonen. Nog frerinnêr {k ml-j traar wasbleke gezicht in di.e
schemerige gang, de kinderen stonden stijfjes naast haarg
de oudste gedwee en vcrJ.egen gJ.i-mlachend, de Jongste mêt
felle ogen, die je aankeek aláof ze wílde zeggen: rrRotmeid,
moet ik jouv ouwe boel afd?agen?tr. Op zotn noment had Je
we1 door de grond willen zinken. De moeder wan de EeÍaJea
r.as een oudgediende van mijn grootmoederi zij rrerktê als
êen paard om de boel draal-ende te houden. Ze eindi€de als
t.b.c.-patiënte. Moeder, dÍe doJ- op l.aar was, zocht hêar
dikwij].s op, met eieren en onsjes rookvlees in traar tas.
IÍij moesten mee omdat het leerzaam was te ontdêken troe
anderen 1eefden en hoe bevoorrecht wJ.J waren. Aan mogeJ.J.Jke
besmettlng werd niet gedacht.....
De hul.sjes op de hei stonden .wat onregêl-matig her en {er
verspreid. De eikenbosrreg - nrr IÍijkamplaan - vomdê zoln
beetJe het eJ.nd van dê gemeentê. Daarachter lagen wêJ.J.andelr.
trGeen ïreir, ze€t Hornsveld met nadruk. Aan het elnd van de
Sparrenlaan was een brandkom gegraven ên bl-J de Pompetraat
stond een bouwael- dat bestemd ffas voor besmettelijke zLekerr,
Een prl-mitief trospitaal-? HiJ lacht, ttdat is misscftiên een
beetJe weel gezegdrr .
Langzaam maan. zeker" begint er tekenitlg te komen ín de
oude hei-buurt. Onze gesprêkapartner vêrtelt over de huisJes
aan de SparrenlaaÍr, tegenover cie huidige slagerij van
MatthiJssen, die bekend stondên a1s oarmenhuizênrr.
Het waren geen offj-cl.ëLe gemeenteroningen; de sociale
woningbouw moêst nog op gang komen. Van lieverl-êde komên
er meer herinneringên los. Op onze vraag of er geen wínkels
warei:!, komt het antwoord grif : rrJawel, maar t t was aLlêmaaL
zorn beetje een eenmênsbedrijf, want zoweel badden de menaen
niet te werteren. Ze bewerkten hr:n eJ.gen lapJe grond om
aardappelen en bonen te telen; soms hadden ze eetr konlJn l-n
It Ïrok. De a].ager wêrd niet vet van hun beatêlLi.ngen.
Tegênover dê moderne kJ.eurslagerij 1ag de oude elagerawinkel,
met hakbl-ok nog en zonder tríjskast[, zoals d.e koelinrichting
met 6taven ijs destijds heettê. Vrouw Geijtenbeek verkocht
snoepgoed aan de Sparrenlaan; de ba*kerij in de Noorderstraat
van Van On0men had freel wat klantjes en ook dê buurvtouv, de
wedu!Íe Veldhuizen, dle met t'wee docïrterE een kruidenierszaakJe
dreef, .l..ad gêên kiageh, a1 werd er we1 eens iete op de J.at
geachreven. Wl.ê trek Ïrad l-n een boreltje kon terecht bJ-j
het café van Radstok of pikte er één (Z) fn het kroegl.e
wan Gerrie Hamerrr. Bekende namen val-lèn: Koffrie, dÍe petrolerrm ên brandstoffén vertrandelde; aan het eind rran dê Bantamweg zat Van der Grift, die 1n turf ên briketten deed.

f(

rl

,o

II

Zelden of nooit ging men rrin Baarnrr boodsctrappen doen.
Je had Ïret dorp niet nodig, behal.ve voor de kerk natuurl:iJk.
Er werd vaak ingetrouwd en er kwamen veel kindertjes.
Zóweel, dat de noodzaak van een school zich dêed gevoelen.
De Oostêrsctrool werd gebouwd en was van mêet af aan goed
bezet. A].].e kinderen kenden e]-kaar, speelden salnen, rosterr
elkaar af a1 naar de muts stond.
Het lewen sudderde vêrd.e?. Men had te eten maar niet wee].
néér. Er was geen watervoorzienlng, behalwe de pomp in de
keuken en aoms op het erf. Gas aras voo? dê rlJken ên aan
elêktriciteit
werd nog treJ.emaal nl-et gedacht.
Waa men tewreden? llíe zaL rt zeggen? Was men opstandig?
Och, erg druk maakte de k1êinê man zich blijkbaar niet.
Er werd rdel eens boze taal geaprokên, er werd wel eens een
borreJ.tje teveel gedrorrken en eên.ruziê in hêt publiek uitgevocfrten, e? werd wel eens gestroopt Ln de omtrek zonder
dat de koddebeier dê dader korr betrappen. Mên had èlkaar ên
men hielp el-kaar. Zo gíne dat in het begln van deze eeurr.
Van de echte Oqsterheí is weinl-g meer over. Dê gelreertte gLng
aan de s].ag om dit stuk Baarn leefbaarder te maken.
Het wegennet werd uitgebreid, de straten kiegen narnen, gas
ert el-ektricitêit wêrden gêlntroduceerd. Eenwoudige huiajes
kregen een opknapbeu::t en werden gemodernLseerd tot geri-eflijke wonlngên, er kwam meêr verkeêr van buiten.
De Jongeren onder ons trebben geen flauw idee nreer ïroe vorige
generaties zwoêgden en aappelderi op dat kLeine atukje grond.
Maar hj-e? en daar l"eeft er toctr nog een zeker heimwee naar
die oude tijd, die dan weI niet bepaald goed genoemd kan
worden, maar diê kerrnelJ-jk nog sentlmenten opwekt, €iezíen
het gedicht van mevrouw Hooyer-Dop, een warmvoel"ende Baarnge,
'rtraarlne e wij dit' overzicht riri].Len besluiten.
O, Oo6te*reL, Lk zaL Je nooit vergeten,
O, oude hel- mêt al je lief en l-eed.
I{aar kindrren wachtten op een hapje eten
En rt l-even a?m ên uitzichtl-oos wergleed.
'Waar

vadera werkten voor een karig loontjê
Dn moedêrs naar eên werkltui s moesten gaan.
'llaar mannen in de kroeg hun Leed vergaten
Om dan weêr tfruis de meubels stuk te 6laan.

O, oude hei, ik zal- jè nooit vergeten.
A1
lfas je arm, je was wol- romantLek.
'I{aar
mensen I s awonds vóof trun huis je zaten
Al- luistreírd naar harmonica muziek.

E. lli t s enburg-Horaman
o-o-o-o
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HERTNNERÏNGDN ÁÁN DE OOSTERHEI

Indien men twee geboren en getogen heibewoners al.s de
heren Koffrie en V.d. Steeg tegenover elkaar zet, komên
de wertralen en herinnêringen al- gauru 1os.
A1s ón'wetêndê toêhoordêr' ].uíste? Je met stijgende werbazing
naar de honderden namen en be1ewenissen, die je op kleur?íjke wijze Írorden opgediend" In het Ëegin probeer je dan
nog ênkeJ.e aantekeni-ngen te maken, maar a1 gauu geef je
dit op en prijs je je gelukkig een bandrecorder te hebben
meegebracht. Na zorn 1ange en gezel1i6e praatavond begin
je tenslotte tocl. iets te begrljpen van bet wel- ên wee
op dê Oosterheí in vroeger dagen, ook a1 haal je all-erlelnamen en lokaties door elkaar.
Eerst praten we over de Oosterstraat naar aanLeidlng van
een oude foto, diê veel herinneriÍrgên :weer doet bovenkomen.
Het emeedijzeren Lrek aan het begj.n van de Oosterstraat waa
voorzLen varl laandgesmede ijzeren balLetjes, die bij de toenma1ige jeugd erg in trek waren om mee te knikkererr.
Zowaar blijkt
de heer Koffrie zelfs nog in het bezit tê
rn
zijn van zo
fel,begeerde rrknikkerlr.
Dan worden er al-1er1ei namen van bewoners uit dit gebted
genoemd, zoals Radstot (Ae tuinbaas van Peklng), Harmsên
(neubels), v.d. Broek (de bakker), v.d. Veer ( sigarenwinke].),
Kerkhof (de kruidenier), van Keekèn, v.d, Steeg (ae tapper)
en Dijs, die tuinman van Canton vas.
Zo komt tret gèsprek op Gerrie Hamer van de Vij fcentsmoppenkroeg. Haar cafeetje was een kJ-ein hokje met één toonbgrrk,
waar Gerrie met een witte schort woor en een wit mutaje op
de scepter zwaaide. Om 12 uur rs morgens kwamen de eerste
klanten en Gerj.e stond met een lei in de hoek, waarop zij
voor êlke genoten borrel een streepje zette.
De klanten Êpraken rnreinig en om 6 uur t s middags voLgde
hetzeJ.fde rj.tueel. Op zaterda6 werd er afgerekend, waarbij
dan vaak de helft of drj-ekwart van tret die dag ontwangen
loon 'weer moest worden afgestaan. Het d?arrkmisbruik was
groot in die dagen en bij veel particu.lieren rdaa toen een
klandestien borreltje te koop" Om kontroleurs te misleiden
betaal-de men vaak niet voor de borrel maa v/el voor de stoel
waarop merr zat .
Op een andere foto zien ve het rrboerderi j t j e rt van -Alna Rosrij,
dat gelegen ri'as op het tegenwoordige terrein wan Bosch en
Keunl.ng. Anna Ro srdi- j woonde trier met traar oudê moêder en
was nogal populair bij de jeugd, omdat zij met Nieuwjaar de
weirrj-g verwende kinderen uit de buurt op krentênboll-ên
trakteerde en zij trieJ.d daarbij heel goed in de gaten of er
klnderen voor de tweede kéer in dê rl-j gingen staan.
Het dak bestond uit sparretjes uÍt hêt bos met daartegen
riet onder de pannerr. Bij af"braak bleek het huisje totaal
vermolmd te zíjn en stortte bij de minste aanÍaking in eLkaar.
Het dak bij de heer Koffrie blijkt dèzelfde constructl-e te
lrêbben en er zít no6 steeds een luik op zolder waardoor
vroeger de turf naar binnen l,rerd gehaald.
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Hóèk JavalaaÍr-Noorderstraat onstieeks 1 900.
De woning van llenroerd was onbewoonbaar verkl-aard, daaron
noende by zyn huis Quo Vadis.
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Eoek Oosterstaat-Sparrenlaan 1n de zelfde tyd.
Links: cafd Radstok.
Recbts voor: de winkels va,n v.d. Steeg en Kerkhof.
Recb,ts achter: de bakkery van tr'.Eaoer(tegenwoordig garagebedryf

het 0ostea).

Daarachter de

v1;f centsnoppenkroeg va,E,

GerrÍe Eaaer.

lel
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Schaapskooi op de oosterh,el onstreeks 1910.
Deze sohaapskooi bevond zich op de plaats van de huidige
Nieur,re Eegraafplaats.
Ook 1n de Vê1d6tlaat stond et 1Jn.

Jaarn

Boek Sparrenlaa,n-Eikenbosweg( thans i/ykanplaan)

-1

900.
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Dr zijn tr.ie? troulf,ens altijd opvaLlend veeL mensen g:eríeest
dle handelderi in brandstoffen. Eerst in turf en later werd
dit wooral- steêrrkooJ- en petroleum. Vetmoedelijk heeft dit
tê maken met de gunsti.ge J-lggJ-ng ten opzichte van de Eem,
$aarover het transport plaatsvond.
De treer Koffriè kan entïrousiast wertêl"Len ovêr dê enorBê
troêveeLhêden steenkool en brl-ketten die rondom het ouderlijk
huis l-agên. Op een gegevên ogenblik ïêrdên de hoeveelheden
zo groot, dat men aLLeen nog maar vla de kol.en het huis
binnen kon komen.
Bekende petroleumwenters rraren verder Van Ee, De Hoop,
HovLus en Hezeman. De petrolerxu rrêrd meêstal met eên hondekar ultgewent .
De zolder bl-j Koffrle ïerd trouwens niet al.J-eêrr gebruikt
voor trrrfopslag, maar hier sllepen ook een tijd de kinderen
wan de famiJ-ie Rademaker. De veJ.e klnderen sJ-iepen op loa
stro, lrraarbl-J de slaapplaatsen van de broêrs en zustera
gescheiden weraden door een gordJ-Jn.
De bêgl'oeiing van de Oosterhei moet schittêrend geweest zijn.
Men wertelt mij ovef, de prachtlge beukenheggen van soms 2 m
hoog, Itraar de vrouwen de was op 1l-êtên drogen en dl-e de
kinderen bij regen als schul-lplaats dienden.
Mên vond er lrilde krenten, rodondendrons, kastanjebomen,
sterappel- en perebomen" Het gr'as voor het huis van de
meester werd door vader Koffrie regel-matl-g gemaald en diende
weer a1s voedsel voor het paard.
ïe trebben fret over de kwekerij vaÍr Bakkenes aan de Balistraat.
El.gênlijk lfas dit een stuk van l'et Pekingbos. Hier kweekte
Bakkenes bougainvl-l-Le s , siertrêesters en baardmannêtJes.
Bakkenes deed jaa!1ijks mee aan een tentoonstelling 1n
Amsterdam en won daar steevast de eerstê prijs. Op een
daartoe speciaal geconstrueerde tentwagen met bJ-oementafeJ-t j e s
erop werden de plantên naar Àmsterdam gêbracïIt. Hêt moet een
bLoeiend bedriJf gêwêest zijn, want de kolên voor de verwaÍnl-ng
van de kassen werden pèr wagon gekocht.
Veel mensen op de |ttreirr hadden een bijnaam; Men spreekt over:
Jumbo (Jo Broerze), Sinterk].aas (I(l-aas van Zijst met eên rritte
baard), Dirk Hug (Dtrk de Zoete) en oude lfiet (Rawenhorst).
Ook heêft men tret ower rrGriet wan ha1f elfrr, die op de hoek
wan de Dikenbosweg woonde. Naast haar woonde ïiIlem Humpes
(Wtt].en Radstok), trij bezat êerr grote s ctruur vol oude rommel.
Samen mêt Jarus Pas waren zij de eerste rrantiquairsrr wan de
Oosterlrei. De oude spuLlên werden meestal op werkopingen voor
een gering bedrag gekocht en doorve?kocht aan de vrouwen ul.t
de buurt. Voor een ieder was er wel J.êts van zí jn/hear gading.
te wínden: een petroJ-eumstêl, een matras of êen stuk ]-innen-

goed.
Oude lÍiet bewoonde

in deze buurt een oud hutje met open pannên.
Hij deed toen al aan J.soLatJ.ê doo? uLt hêt bos gehaalde dennenaalden op ïret dak en tegen de gevel- te leggen. Tn tret woorjaar werden ze op het l-and gebractrt, maar dit bleek s].ecl".t
woor zijn gewassen die aangetast werden door schLmmêls.

I

lb

Dirk nug ( rrk de Zcote) noet eètt schi1deracbtige fl.guur
gerÍeest zijn" ;t:j a'ir e:-ke dag wiees. AlLê dieren dLe 1n de
buurt doodgl.r].gei ',;erd::: rlaar hen toegebracht. Hl.J braadde dit
wlees en -net rcok cr aj-ti jd iei<ke:' aaa! gèbraden koniJn of kLp.
ZeLfs warkens dj e ge s t3rirê;: Tra:..êrr aa:l de vlekziekte, werden
door hêm met srIraak ópga?ouEe!.d, De koni-jnen zaten bJ-J henr Ín
de kamer. Toclr. sciri;il];, ?.i.j et -3oii .cilade van ondenronden tê
trebben, !Íant hj-j stierf pas cp !4.-jarj-ge leeftJ.Jd.
Er zouden nrg talrÍ.jké -,,'e?ba:.en te -rertellen zl.Jn.
Een gesprek 'ran één à-r)í.á i-s eJ.gen- {Jk nog veeJ. te kort.
Moctrten er ].ezers cf l-e=eressen z:-jn die zlctr geroepen voele!
het bovenstaandê aa!: 'Jê -ruilên, ia; houden wlJ one van trarte
aanbevolen.
IÍ1J danken tenslotte d. famille :íoffriê voor Lrun harte1LJke
ontvanggt en 1'oor l.r:n :aeirj-Llende medeverkJ.ng.
Ook

J. If?uldênier

c-o-c-o
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GELEDEN

UÍt het dagboek van Íneesier Piu:n"
De bevolking b"s:or-d '::|: 7476 ma-nne en 413t vrouflen, samen
7607 lnwonerB. Hêt Jaa-:: a.ear-roc:.' ?.aren het er ?35O. Baarn
groeide toen gocd.
1 j an, De ger-e ar:t e r.€ elrt de gas fabríêk over ( $as 1n
particu: j.ere ;ra:rcien j
jan.
jk k:'' 3'i; eer: scl,coÍ- rret dê bJ. jbel
EemC-i
10
De
24 ian,
lantaar::.s r"::r11:. er:. !oí t s nachts half 2 blÍJven
branCên
br1::dt een gasg].oel].icht op proef.
25 iaJ.t" I:1 de À]j. eu-r s
"?.-p:í
p'.
s':li"-::.':oc;.
;e verbouïen, kosten I t 3.OOO' -10 febr. Bes:ote:
-.:-'Ez
-";
::.:
..r...-'-C
23 f ebt " Vul-ka:'.j.rc-:r;
! maart Lor.".nercor<i .::.r'L-s Bf;j-rkêndêel) en llersbergen (Boesl?aa.';. -r^.? rc)sp, f, :-3.OOO. -- ên .f 32.OOO'-- tê
.=

21 april
22 junl

7 Jufi

koop ea.nBêb.óc::
De eercte h--::4:rJ.jze:rr -ran de

ANWB

geplaatst

Ni.eu-*e z3-ei-=:. j i:::sverenlging opgericht: B.F.C.
Baai':rs 3-1.rê -,1:'-e'i;s C-u! "
28 eas i a!:te.r,::r e e:b:Lj €.eplaatst. In de lanen diê
I g wintere onb."-,vooi:d z:ijn. zullen nl-et a].lê lan-

taar:rs -,1?anai3ïUêdÊtrijd j.r:. i:.ei aar.J-eggen van bloemperken
I Juli
lJ aug. Past,)c: : ..; " 3 . Y..lr. '2z j aa!' in Baarn
18 aug. Me j . 3l- 1.rr.L:i.',|- '::': c::c: "r:riJ zeres benoemd aan de Oor3pron5
22 aept. Het hocfágel^:'r:.r .ral de iedertentoonstelling te ïaalwlJk
kont naar 3e-a.:?-: lr! a:.Í; n-ocCkêrk dienst te doên tlJdene
afb?a?:< --: :i:.a. :::i.:,:::r -:-.:i.-ke3k
1 Cec .
ïoor. 2 ::::. r:::"i.;, t:::: i : Occte:- en 1 Ueetersctrool )
waren 87 r'- ].-. -!: i-';o.r'J: a;;-,
r-.3. "' --
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Dlente? Nee,dit wa,s het huis van Ánna Rosuy en het werd !48
gesloopt ttr' 1945.
Eet gtorrd aan de Srenstraat op bet tegenvoorclige terlein vaD
Sosch en Keunlg.

e

Eet iuterieur-va,a

Annai s hul,E.
Soven werd geslapenrbeoeden vas

IB

Dirk

Hua.

(nirk de Zoete.)

Hy vas een opvall ende
bewoner va,n de Oosterhei.
.trAlles vat gebraden is of
o6der de grond heeft gezeten ís eetbaarrr 'rnas eêil
vanr zyYL l-eefregelê.
OndaÍlkE dat behaalde

respêktabêle leeftyd.

hy

een

bove lorus ( D. Koffrie. )
0p deze foto ziet u hen als
dorpsornroeper.

rJ

JEUCDIIERINNERINGEN

Tot de mool.e herinÍrerj-ngerr ul.t mijrr jeugd behoort ongetwljfeld ook Koninginnedag, de dag dat Koningin lfilhe1mina
verJáarde. Geen defilé, maar êen aubade wan zorn treéhondérd
zeingdrs en zangeressen, onder le{dírig van de heer Nieuwótàd.
De damee Ln lLchte toiletjes, de tteren in stem&íg donker,
líepen *l.J ae mooie laan van hek naar pal-eis ondèr prachilge
oude bomen. Rustig namen we onze plaats in voor het bordes
ên zeer fraa{ kloirkerr de llederen, o.a. uit VálerLuE gedêdkklarrk, kodr 'uit dê TanÍlïráuser, naar,omhoog wefàr rreldiá:dcj
koningín wersCheen met een hofdame.
Na afloop kiÍarn zl.j dirigent en koor bedanken dat tt zo gel.eel'
à cape1la gezongen l..adrr. Er was geen luidspreker, maar het
dorlr was nog zo rrrstig dat 1eder rÍoord duideliJk te horen lías.
Ook líorl{ngin Emma in haar koeteJe rras uniek. Zo omatreeks vijf
uur'n.ni. 'reed zlJ buLtenom wLa de Zandvoortirêg over EemÍle s,
waar zij altijd genoot wan tret ruLme uitzichtj over de. polders.
Meestal l,as zJ.J in het l-l-14, hoêdje en japon.
A1s kinderen renden we naar lrêt hek, maar gingen op h€t laatstê
moment actrter een dikke boom staan ul-t verlêgênheJ.d, niet
wetend of merr'buigen moést of alleen maar wuiven. Moeder zei:
trtret mag allebêl, hoor !rt
Ook de:burgerwader pastte zo echt bij het fraaJ.e deftige dorp
van omstíeeks 1910. Is morgens als wl-j naar scl.oo]. gingen kwam
hij uit zÍJn wi]-l-a aan d-- Eemnessefireg, keurig in het zwart
met half-hogê hoed, streepjesbroek, grijs ve6t en ffêndelstok
met zilveien knop. Oir zijn gemak sctrreed hj-j Ítaar zijn arbeid
in het' 'g'éineentehuls . Al-gêmeen geacht en eerbled{g gegroet door
de inwoners. Ze]-den zagen uij êen voornamer burgenieester a].s
onze Baborr drAul-nis de Bourrouíll .
Ook de J on€iedame s -ko s t school aan de Datweg }..ad onzê kinder1l- jke belang6tel-11-ng. Ife kropen door .tre t prlkkeldraad van
vilJ-a Velthelm, toen nog een stukje bos met eektroorns. ;.
De laatste ltanier van de echool ras muziek]-okaal en ..heerJ-ijÏe
k]-arrken wan Í1oo1 of piano klorrken door tret opètr raaE naar.
buiten. Soms k$am er op eeti' zomerawond een club studenten :tlt
die tuLn onr een sererf,.ade te bt'engen aan hun uitwerkorenen;
Hier en daar keek werstolen êen meisjeskopje door dê g:ordijneni
l.et was nog erg streng in die tiJd en de JongedameÉr verden
goed bewaakt. Ook kropen ze zeLf ïeJ. door het prikkeLdraad in
het wriJe uur om heine]-ijk en rustig hun billet dramour tê
:
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1ezen.
Een ander evênêment .in dLe jeugdJaren waren -voor .ons de voit<sconcerten. Rijke fani1ies epeelden woor ons in een gehuurde
zaaf. va'r hote.l- Centraal of Ve].ara, ik weet nl.et meer troe het
.

toen heette. Ife betaalden.10 cent entree voor tret concert.
!Íijn.rrri.endin wond dit te .duur en kroop met nog een 1raar op
de wensterbank om.van daar uLt mee te genieten, maar van tljd
tot tiJd ïerdên ze weggejaagd uLt rrrees dat ze zouden vallen.

Fami]-le Dnthoven, Patijn, Róntgên waren namên dl-e daardoor
bekend ïerden. Ook jonge damea van de kostgchool droegen
voor ult de gedictrten wan Adema van Scheltema.
En dan de goedê concerten op de BrÍrrk, van Crescendo, dl-e.

hêerLiJk kLorrken in de sti].].e zomeravond ondet. pekwame
leidlng wan de hêef, Van Dapperen. Oaze bond wbird het zo
lyrisch, dat hij begon te huilen en jammeren, zod.at hLj naar
huis gebracht moest worden.
Het roeien op de Eem behoorde ook tot onze vreugden. Vader
aan de riemên, rechts naar Amersfoort, ll.nks de kant van de
ZuLderzee
A].s de grootouders ul-t Amsterdam ov€rkwamêt3' vas er altl-jd
een rltJê met de paardentram naar SoeÊt bij of er w€rd een
brik gehuurd en dan gingen rde naar Lage Vuursche.
Zo krJnnèn we nog een tiJdje doorgaan. A1 met al *aren we
bevoorrecht onze j éugd 1n Baarn tê mogen doorbrengen l.n plaats
van in een stad. Hêt. geJubel van dê vogels in de rrroege zotnertlorgen kl-orrk ons als muzlek ín de oren, etr wàren nog zoveel
bomen voor tren.
'Tot de do4)sfigur'en .in dLe tiJd behoorde zeker Dirk Dot.
Op zondagmiddagen vennaakte hiJ de randelaars 1n het bos net
het zingen van lledjes, zJ-c}r met zl.Jn stok bêgeleidênd op eèn
denkbare viool strljkend. De centen die hij daarvoor kreeg
werden na afloop omgezet in gterke draÍrk. Op een zondag:awond
kwamen we uit de kerk, lopend, en voor ons uit waggelde dronken
Dirk zig-zaggend over de weg in de Nieuwstraat. Hl-j stak de
straat over, tÍaÍrkelde en wiel, mJ-dden op de reg bleef hij
liggen. GeJ.ukkJ-g ffa?en er nog geerr auto ?g Ln ons dorp, wel
koetsJes, en Jul-st kwam er een in matige draf aàn. Vlak voor
Dl.rk kon de koetsler het paard laten stoppen, lf,e hLelden de
adem in. Het dier boog het troofd naar trèt slacfrtoffer woor
zl.Jn hoeven. Dirk, dj.e op ziJn ?ug lag, keek omhoog 1n de
ogen van het paard. IÍat zijn béneve1d breln ïri€rin herkende,
weten rre ni-et, naar p1otse].ing k1onk 1uid in de stíIte ziJn
Etem: rrrk hè 1ak aan joun. A1len schoten in de "lach en dat
brak de spannl"ng. Gewillige handen trokken de drorrkaard snê].
naar de kant van de veg.
Nog een bekende fJ.guur was de plaatselijke omrdeper Van
Klingeren. HIJ sloeg op êen koperen góng en met heldere stêlr
r{ep hij }ret nleuïs rond, biJw. van een noodslachting of êên
vl.safs1êg, a1tiJd we].kom woor de trulsvrourf,. Tot op lroge leef)r
tl.Jd frl.eld hiJ het wol. Hij stLerf boven in de toren van een
kêrk, waar hl.J de vlag uitl.j-ng op Koninginïredag; dat bleek
teveel wan zlJn krachten gewergd te hebben. ZtJn zoora wolgde
hem op, maar die rras haast nooit te verstaani 1faarschj.jnl-LJk
ïêrd het gelu{d gedêmpt door de zware fraÍrgsnor van de man.
Eerrmaal rrerden we meegetroond door buurkJ.nderen. Er was trbiescooprr à 5 cent in l.et zaaltje l-n de lÍeteringstraat, naast het
hul-s van Hr. v.d. DooL. GodsdienstonderwiJ zer stond er op zijn
deur. AfgriJzelijke tonelen versctreneri op het 'scherm van de
toverl-antaarn. DroÍlken mannen rerden rrl-t de kroeg gehaaLdí ze
hadden hun laatste cent ve?brast, armoedigi g:eklede vrouwen ên
kindereir. rdachtten bJ-J de deu?. Thuisgekomên sloeg hiJ de boêl
kort en kle:Ln, ook wrouw en kLnderen verden soms nlshande].d.
.De geheeLonthoudinB meende het goed met de drankbestrLjding,
rs nachts
maar dat allee was teveel voor de tere kinderzieltjesi
droomden ze er akelig van.
Heer Jansen van vil1a CaÍrton gaf ons dorp het badhul, s aan de Eeo.
ZiJn gulheid werd 1ul-d ultgegalmd door de darrkbare Jeugd:
rJansen 1n een beste vent, hiJ lj.êt een badlruis bouwenrr, en rrat
er verder wolgde.
Merrr. E. Dijxhoorïr.
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DD ACH"ERLIGGENDE GDDACHTEN VAN DE GOTIEK

Zoals u miêschien gelezen trebt in het worige.nummer varr
r'Bae?netr, zal. ik op 19 apÍ'i1 a. s. eetr Lezlng geven over
de Gotiek. Zqals a1 uit de titel- blijk+t zal l'et niet in
eerst-e Lnstantie gaan over uíterlijke kêrunerken of dê
stiJlontwikke].ing, troewêL deze aspekten natuurlijk wel
aan de ordè zuf.].ên komen. De vraag naar het waarom van de
votÍn .Zal centraal staan. Waarom werd de volin van de Gotiek,
dte op" vê1e punten wezenLj.jke afrdiJkJ-ngen vertoont t.o.v.
de voorafgaande Romaanse stijlperiode, op een gegeven moment
over trêt grootste deel van l{êst Europa het algeIneen

geaccepteerde bouwideaal? Wat wilde men tot uitdrukking
bréngen in dê GotLáche kerk en waarom zijn de gekozen

zo geschikt woor?
In de Middeleeuwen dacht men anders over de architectuur
en zlJn inhoudelijke betekenls. Voor ons J's het moeiLiJk
te begrijpen dat architectuur een bepaalde inl.oudelijke
betekenis treeft, iêts voorstelt of verbeeldt, een bepaalde
boodschap in zich heeft. Maar al ie vaak zJ.en wJ.J arctritectuu? als. fuÍrktionêel, groots, indrukwekkend en mooi zonder
ook maar de aanwezig}.ej.d wan andere aspecten te vennoeden.
Begr.J.ppen als rrmooirr en rrgrootstr gelden natuurlíJk ook J-n
de Middeleêlrwen, maar er komt iets bl-j, namelijk dat, zeker
door de bouwmeesters en de intêl1-ectuele elj-te, archLtectuur
gezien werd op een wergelíjkbaar nl-weau al-s bJ-jwoorbeeld een
schilderiJ, het stelde. iêts voor en kon een boodechap in zJ.ctr
bergen. Deze wat vreemd l-ijkênde gedachtengang is misschi.en
het beete uit te l-êggen met biJvoorbeêld het begrlp rrsJmboolr!.
In dé Middeleeuwen verstond mên trier.iets aÍrders onder dan
wiJ. Voori ons Ls het begrip uauw verbonden met bljwoorbeeld
de. poëzie., zo. is de roos hêt symbooJ- vocr de J.1efde.
Voor on-s vervaÍrgt l.et symbool het beeJ-d, beide begrippen
zijn niet l.dentiek. In de Middêleer*ren daarentegen treden
bêidê begrippen tegelijkertj-jd op. Dírekt onder de oppervlakte wan Leder obJekt op aarde bevÍndt zich de symbolischê
vêarde, zonder welke het betleffende objekt geen real.iteit
zou bezitten.
De werklaring hl-ervoor ís eenvoudl-ger dan je op het eerête
geztctrt zou deïrken. De Mlddeleeuwen waren de eeuwen waarin
het gel'oof en het goddelijke centraal- stonden. De wereJ.d trier
op aarde rrag van een beperkte duur en sLechts Ln zoÍe??e
belangrijk, dat ziJ een voorbereiding vormde voor het leven
in het Hierrxamaalg. Onze werel-d op aarde was êen afsplege1ing
wan dle in het Hiernamaals en ieder objekt op onze vergankelljke aarde was areer een afspl-egeling van hetzelfde obJekt
in het Híernamaals, Deze direkte band tussen aarde en Hiernamaaf-s was er de oorzaak van dat ieder objekt op aarde geladen
ïas met i-ets goddêlijks. De goddeJ.ijke geladenbeld is meteen
de symbo1ische waarde die in het obJekt zit, een symbolische
vaardê díe dus aLtijd aaftrezig is en de waafde van het betreffende objekt bepaalt "
voartren d.aa''

.
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Zonder die goddelljke geladenhej-d zou het objekt geen
rêalj.tei-t bezitten, omdat het dan s1êchts belroorde tot de
werganlcelijke aardse maatsctrappij, die in het teken van
}..et Hiernamaals niets betekent dan een woorbereiding.
Deze ldeeën wan goddelijke geladenheid spelên ook êên rol
bij de kerken waaroveï' 1k het zal hebben. De ulterLijke
verschijning is een uitbeelding wan de onderliggende
- goddelj-jke - betekénis, die ook i.n dit geval de eigen1ijke waarde van tret wez'k bepaalt.
De Gotische bouwstijJ- is gebaseerd op een aantal- tecfrnische
verwo?verrb.eden, zoals daar bijvoorbeeld zijn het kruisribgeríelf, de spitsboog en l:et systeem van de luchtbogen.
Dêze technische aspekten, pie ik in mijn 7ezíng verder
zal uitwerken, lossen voor een dee]. hèt probleem bij uitstek
van een gebouw met de afmetj-rrgen vatt êen kathedraaL op.
Het gaat er namelljk om dat de drrrk wan het gewelf en de
dakconstructie, die zonder speciale maatregel de muren
uiteen zou dru.kkên, afgeJ-eid wordt. Het afleiden van de
druk gebeurt bij een gotische kattredraal bijvoorbeeJ-d
door. de luctrtbogen. Luchtbogen zijn, de naam zegt tret
eigenlijk al, steunbogen dl-e zich in de l-ucht aan dê buitênkant van dê kerk bevinden. De muren, die te licht en te dun
zijn om de grote druk te verwerken, rdorden gesteund door
hele dikke steunpljLers van buiten en om een dirêkt werband
tussen deze pijLers en het gewelf tot stand te brengen,
dienen deze J.uchtbogen.
Dê koo?partij van de Saint.-Denis te Parijs, gebouwd in de
weertiger jaren van dê twaalfde eeuw, geldt als het eerste
gotiscfre bouv'vlerk. Tectrnische en structureLe kerrmerken van
de Gotiek kwal]len daarvoor afzonderlijk van e1kaar ook wel
voor, maar in de St. -Denis treden ze voor het eerst samen
op. De St.-Denis staat aldus op het br'eukvlak van twee
stijlen,
de voorafgaande Romaanse en de Gotische stij1.
tn.a.rd. het direkt afwijzêÍr
IÍêt overgaan op een nierrle stijl,
ïroudt een bewuste positiebepaling
wan de bestaande stijl,
ín, zeker van degenen die de nierrwe stijl introducêerdèn,
d1e niet al-Leen gebaseerd kan zijn op het gevoê1 van ttr{e
wi11en nu wel- tns iets anderstr. Andere notieven moeten
dan ook een ro1 gespeel-d hêbben, anders zou de Gotische
stijl als zodanig ook nooit zijn bestaansrecht tot 1n de
zestiende eeuw belaouden frebben.
Deze gedachtengang houdt meteen de rechtvaardlging van de
door mij gekozen benaderingswij ze in zich. Imrners, aLs de
Gotiek nj-et mêer was dan een modegril ( Íwe will-en nu we1
tns lets andersrr), hoe zou men dan kunnen sprekên v?ul
trde achterliggende gedachten wan de Gotiek?r Vooi mij is
de Gotlek dan ook iets anders, het is een stijl dl-e heel
duidelijk gebaseerd j-s op bepaalde ideeën die .leefden in
de foLosofie en theologie en die deze tracht uít te beelder..
De Gotiek is tret kind wan zijn geestelíjk klimaatr dat ls
eI-gen1-ijk tret idee dat ik in miin Lezíttg voor u wil uitrrerken.
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Tot slot wi1 l.k u nog iets verteLLen over de Middeleeuwen
al-s fristoriscïIe periode. Het is heel wel mogelijk dat het
beeLd wan de Midde]-eeuwen, dat sprêekt uit dit artikeltjê,
niet owereenkomt met de woorsteJ.ling van de Middeleeusen
die u wellicht hebt. Maar al te vaak wordeír de MiddeLeeuwen
gesien al-s een duistere ên vooraf- statische pêriode,
waarin mên zl-ch aLleen manifesteerde in groepssfeer,
individueJ.e geesten niet bestonden en all-es werd gerelateerd
aan frêt gel-oof . Dat is een beeld. dat gênuance6id noet worden,
te vaak b].ijkt dat derge].ijke algemene uitspraken niet waar
zijn en daarom ook weinig waarde bezitten. NatuurlÍjk speelde
het geloof .êeÍr alles bepa.lende ro1, maar niet een overspoelende, vaarbij geen ruimte gelaten l'erd voor individuele
derrkbeelden; uitspraken en ontwikkelingen.
Hêt zlrart-wl-t bêeld aLs boven gêschetst is eigenlijk de
erfenis vari de driedeling van de geschiedenis, die ingezet
werd l-n de Renaissance. Met de Renaissance begon de moderne
tl-jd, .diê in een ver verleden woorafgégaan werd door êen
bl.oel.perJ.ode (Romelnse tijd). Daar tussênin lag een pêriode
van vervaL, dJ-e dan ook aLs tussenperiode betiteld verd in
de naam rrMiddeleeuwenrr . Het veel te negatieve beeld van de
MiddeLeeuwen 1s ontstaan 1n de Renaissance, toên men de
klassieke oudheid al-s het troogtepunt besch.ouwde en +an mening
was dat de klassLêke erfenis Ln de Middeleeuwen voJ-ledig
ontkend werd, sterkêr nog, vol-l.edig afwezig was.
In die ti.jd is ook de term rtGotJ.scïrrr ontstaan, een actlteraf
bedachte ên in beginsel negatieve term. De kerken waarover
ik het zal hebbên wêrden gezl-erL al.s architurale uitingen
wan barbareÍr, van die Gothen, zl-j werden oïrdergerrraardeerd
omdat men vond dat ze teveel af'Í"eken van tret kl-assíeke
ideaalbeeld.
Ik ben ru1 aan tr.et einde gekomen van dit stukje. Ik hoop dat
ik de rloei-l-ijkê materie een beetje begrijpbaar heb uitgelegd.
Zo niet, kom dan naar me luisteren! En voor de mensen die
6êÍntêrêsseerd zijn, tot in aprl-l,
Jan Konst.
O-O-O-O
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In ons wolgende nummer van rrBaernert willen we aandactrt
besteden aan de nrobil-isat j-et i j d in Baarn. Indien u ons
Lrierover op enigerJ.ej. wijze zou kunrien informe?en, neemt
u dan kontakt op met de redaktie. D!.ke bijdrage is weer
van harte we.Lkom.
Van mev-rouw Egmond-Pluim ontvingen we een door haar ingêsproken bandje rnet j eugdherinnêrlngèn. Têvens schorrk zLJ
ons een viertal orrde fotors. Namens de Oudheidkamer bedanken
wij haar hierwoor oprecht .
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NIEÏIIfS VAN DE ARCHEOLOGISCHE

}'ERKGROEP

frr de laatste maanden werden dooÍ enkele leden wan de
ArcheoLogiscfre l{êrkgroepr op hun kontaktavond, korte fotoof diarêportages werzorgd over arcl..eologlsche onderwerpen.
Jan van der Laan liet

,

diars zLen van een noodopg:'avl-ng bij

in Duitsl-and. Het betrof een urnenveld met steenklst en graftreuvel ult + 4OO na Chr.
Ongeveer 40 cm beneden het maaiveld I
het lÍjksiJ.houet van een, ongeveer f,wee jaar oud, meisje.
Bij hét silhouet rdêrden al-s bijgiften o.a. eèn 1n elkaar
gedrukte aardewerken pot, resten,van een ijzeren mes pl-us
messcb.ede en een kl.ein stukje textiel gewonden.
De Êteênkist, die door het Duítse leger in zijn geheel
uit de grond 1s geLicht, staat rur voor tret stedellJk musêlll!.
Een uitgebreid verslag is gepubliceerd in Westerhêem nr.
5 - 1982 ? wel-ke in de volgendê knipselkrant van de .ARIÍE
Cuxhaven

meecircul-êert.

olof van Baarzel liêt diars van A].banië zien. Uit de

dj.a I s

bleek hoe p?imitief .de mensen daar nog 1êve4.
Omdat l.et klimaat er ararm en droog is, zijn bouwkundige
monumenten van vroegere overheersingen êrg goed bewaafd
geblewen. Hoewel er niets aan opgravingen e.d. wordt gedaan
ligt hier voor de atqheo].oog nog een compJ-ete vereld open.
,

Cor Ernmelkamp vertelde aan de hand van fo'to,., die met de
episcoop vertoond werden - over eetr zeer interessante reis
Langs de owerbJ.Í- j f sel-en wan de klassieke oudtreid in Klein
Azlër o.a. Troje, Dphesus, Pergamon, Aspendos. Men krijgt
daar nog een goed beêl-d van de eens zo grote Griekse en
Romeinse beschawing in deze streken.

o.o.o.o
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LANDDSAUFNAHME;

Wat is dat nu eigenlijk?

tot tiJd wordt ons dê vraag gesteld rÍannêer aktivan de archeo1o6ische rlêrkgro ep ter sprake komen:
Wat :Ls dat nu elgen1LJk, die rrl.andesaufna}.me rr ?rt.
Het woord ltlandesaufnahmerr kan wellÍcht het best vertaald
ÍÍordên met riregLobeschrijvilr€rr, rn'aarbi j men ee:a bepaal-d g6bied beschrl-jft op basis wan onderzoek in archieven, mtrseale bestaÍrden en ewt. vondsten wan particulieren.
trat de Arwe regelmatig p]-eegt te doêrr - d.w,z, des zondagmorgens om de 14 da6en - is daÍr ooh eigênlijk geen |tI.aÍIdêsanrfnahmerr, maar (a1. Ítee! zo tn goed Nederlanrds woord!) "G"lándêbegehungtt, tê vertalen met trtêrreinbelopenrt ofwel
Van tijd

viteiten

rrveldvêrkeruringrr.

De bedoeling daarbij

1s a]-le bijzonderl'eden wast te ]-eggen;
die ons iets ower het verleden wan tret desbetrêffende gebied kunnen zeggên.
Onontbeerlijk ziJn daarbij twee zvatt/wit kaarten en een
geklerrrde kaar't vaïr het onderhawige gebled, schaal. 1 ! 1O.OOO.
De zwart/wit kaarten worden eigerrhandig ingedêeLd in valken,
die voLgens eigen systeèm gênummerd worden.
Eén kaart is bestemd. voor gebruik in het weJ-d (gaat er na
werloop van tiJd wel werfomfaaid uit zien) en de andêre om
er thuis de gevonderr gegevens in het net in te werwerken.
Ook een za.kboekJ e mag niet ontbrekên, waarin dê gegevèns
uit het desbetreffende vak worden veraêld. Naast datum, numme? van het onderzochtê vak en dê namen van de zoekers, worden vêrmeld dê weersomstandl8heden, l-aÍrdg ctrapp eli j ke verschillen (hoogte in akker, plekkên ln afwijkende kl-eur b.v.),
wijde/
6edane wondsten (scherfJes, vuursteen-afsl.agjes
dichte betrooling err êen voorlopige conclusie. ".d.),
Het 1s dus de bedoeling êen bepaald terrein, overeenkomende
met l.êt op de kaart genummerde wak, systematisch te onderzoeken. Er wordt daarbl.j gelêt op al-le oneffenheden, die
mogelijkerwijs zouden lrun-rren duidên op b.v. een grafheuwel ,
een oude vêrsclaansing, zeeftreuvels van êen vroegere grintwinlJ,ng, kortom eigerrlJ.Jk op a1-l-e vergravingen/ontgrondingen.
Ook op vregen en paden wo?dt gelet. B.v. op mogêlijkê aansluitingen, evt. oude verh.ardingen, evenals op houtwaIlen, singels,
grceppel-s ê.d.
Vi-ndt rnen b.w. ].angs een pad meerdere grafl euve].s e dan zouden
we weL eens met eèn prehistorischê weg te maken kuÍrnen hebben.
Maar.ook r'rordt gelet op verbLndingen tussen bepaaldo punten.
ItIê kunnen te maken krlJgen met een oude postweg, een rrHessênrrrÍe8 of gelroon ttdel oude weg naar Hilversum of Utrecht.
Om een voorbeel-d te noemen: Denkt U zich ewen het ravijn en
dê spooïll-jn wê9, waarvan immers pak weg L25 Ja.a'Í gêleden no6
niets te zien was. Trekt U dan de Oude Utrechtseweg eens door.
Met eên goede kaart èr bij. kurt U daÍr nagaan laoe een simpel
boslaa.rrtje in het Roostêrbos (vroeger Overbosch) ooit de weg
Íraar Utrecht was.
Dat laantje blijkt dan weer dwars door een rromgrachttt trapêziumvormig terrein te lopen, dat we op egn oude kaart wan het
grondgebied van Paleis SoestdiJk anno 1768, in het bezit van
de Heêr C. v.d. Steeg, terugvinden al.s het Ítr'ranse Kanpr..
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Hoewel rde geen duideJ-ijke aanwlj zingen trebben, dat in het
rampJ aar 1672 de Franrsen ook in o'jrze. zeer nabiJe omgeving
Bel€gerd waren, spe]-en onze gedachten met die mogeJ-ijk-

heid.
In el.k gewal is het een intereasant gebied, dat U zelf
overigens gernakkelijk kr:nt vinden aan de hand varr de op
de bI-adzljde hiernaast afgedrukte fragmenten va.n resp.
een plattegrond van pl.m. êen eeur{ geleden (met waarschijnliJk later - overigens niet gehee.I. naur.rkeurig ingetekende spoorJ.j.Jn) ên van de kaart a"rrno 1768 van de
Heer v.d. Steeg.
Inte?essant zijÍr ook de houtwa]-]-en. Vaak duíden ze oÍ)
\r'roegêre perceelsafsctteidíngên. Aan. de begroeiing (er6
oude znÍare lgroesten of minder zffare ) kunnen rve zien of
we met oude of minder oude rral]-en/sin6e]-s wan doen hebben.
Zien wê m1dden in een stuk bos enlcele lindebomen, dan
kunÍten die duiden op een vroogerê bewonj-ng, evenaLs een
uit ziJn krachten gegroeide beukenl.aag zoals we die met
name kunnen zien op de p]-ek, waar we op oude haarten de
boerdêrlj rrDe Kaaprt vinden.
Vijvêrs, greppels, ze kunnen ons hr]n eigen verhaal vertêl-l-en vranne er rde er op letten.
Ook dê bodembedekking kan ons iets te zeggen hebben. IrÍoerasplantJee b.v. of pl-autjes, die ej.Elenlijk in een zoutwatermilieu thuistroren en ons dus vertell-en hoe wer hêt
zeevater ooit f-andinr'raart s kryam.
NatuurliJk zi-Jn er ook dingen, die we niet kr:nnen verhlaren. Raadse].s zu].]-en er echter altiJd blijven. A1 doende
leert men overigens.
Mocht U naar aanl-eidlng van deze ul-teenzetting eêns mee
wil-l-en gaan, dan bent U - líd of geen 1id - altiJd va.Ír
harte ryeLkom.
Denkt U vooraL niet, dat Ire daar mêt gelee?de gezichten
rondJ.open. ïntegerrdeel-. Uêt is steeds weer een zoekèn en
je alJ.erleJ. dingên afvragen.
trn êerlijk gezegd lopen we ook wêl eens over l- eel andere
zaken te praten en realiseren on8 da:r plotsel-ing, dat we
a]. pratend Ïrelemaal niet opgelet hebben.
Yoor één ding moet ik U r'.e1 waars ctruwen. Het is bepaald
niet altiJd stevig doorstappen, maar nogaJ. eens stilstaan
en def.ibe?eren over r'rat iets te betekenen kan hebben.
Niet aIle Arwe-J"eden zijn dan ook even grote f-iefhebbers
van rr],alrdesaufnallmerr ofter+el veldverlcenning en het is
zeker niet tret meest spectaculaire werk, dat gedaan moet
rrorden. Dchtêr r+el- een uitermate be].angrijk werk. Door
vêl-dwerkênningen zj-jn a1 heel rÍat ontdekkingen gedaan.
Door concêntraties van vondgterr j.s men b.v. nederzêttíngen
op het spoor gel<omen.
Overigêns, de gevonden resul-taten Trrorden, zoaLs gezegd,,
verwerkt in de trnetteIt kaart,vondsten rvorden beschrewen
en al-les wordt tenslotte met de prowinci.aal- archeoloog
doorgenomen.

Hart en zieJ- van deze aktiviteit
wan de Arwe, m.a.w. organisator ên co6rdínator, was sinds jarèn - eigenlijk varraf
het prille begin - de Heer Bart Braat.
Deze b.eeft helaas in nowenrber 1982 moeten afhahen l.v.m.
een knl-eblessure, dj.e maandênlang trst vereist.
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De Heer Braat kan en mag lopen geJ.ukkig, echter niet 1an6-

dur'ig ên ni.et op oneffen terein.
Dê orgajrt.isatie waJI eeÍr en ander is nu in traÍrden van dê
Heer Jan va.rr der Laan, Dê Bark lf, te1-. LL656, tot wien
U zich kunt wenden voor evt. inlichtingen.
Tensl-otte is een woord waÍI hu]-de en da-nk aaÍr de Heer Bart
Braat, die de veldwerkennin5, aanwankell-jk met hul-p warr de
Heer' HaÍrs Fokkens, op poten treeft gezet en tot bloei gebracht, trier zeker op zijn pJ-aatsl
Alle zoêkers wan de groep r{ensen Bart een woorspoedig herstel. en tropen, dat hiJ over niet a1 te la-rrge tijd areer
r|me e

rr mag j

G.H.

Groo tendors t -Do o rïrekamp

.?3
VAN DE LEZING O\€R BEGRAVINGDN IN D3 I'ITDDEN-BRONSTIJD
A.D.VBRLINDE . PRo\4[NCïA,4.L ARCHDOLoOG VAN oITERIJSEL

'VIDRSLÁ.G

door

Deze ]-ezíÍrg was georganiseerd door onze ARI{E en op
23 februaxi j.1. €;ehouden i.n de Waldheim MAVO .

Spreker begon te wertell-en dat het natuurlijk erg
afhankelijk is va.rr de manier van rrbegravenrr of er' l-ater
wan deze Íbegrafenisf nog iets is terug te vinden.
Hij gaf een tweetal voorb e el-den, waarbi j dIt zeer zeker
niet het geval. zal- zijn. In de eerste plaats is het bij
een berg'volk in Àzíë gebruikeJ-ij.k om het dode lichaam in
stukken te snijden en de stukken op de rotsen achter te
J-atenrwetende dat deze delen door roofvogels verder opgeruimd r+orden. AJ.s tt'eede voorbeeld noêmde hij het
uitstrooien van crematie-as , zoals veelal j-n India en
tegenrr'oordig ook hier gebruikel-i jk is.
Het is verder opva1l-end dat ev in onze strêkên gezi-en
vanuit de prehistorie tot treden geen evolutie treeft p1aats
gewonden ln de maniêr van begraven. Nog steeds lterrnen ríê:
de infrumatie í= liikbeeravins) en
de crematíe (= l-ijkverbranding).
In de vroege bronstijd en daarvoor kende men uitsluitend
inhumatie.
ïn de midden bronstijd l<r''am crêmatie het eerst voor in
EngeJ-and (onder andere de lfes s ex-cultuur ) en heeft zictr
daa]' vandaan uit6ebrei-d, via Noord-tr'rankrijk tot Zuiden I'Iidden-Nêderland, maar niet naar Oost- en Noord Nederl-and.
Crematieresten werden ofwe]- in êen d.oêkjê verzameld en
in/op de grond 6e1egd1 ofwel in een urrr verzameld.
In bèt eerste gewal vinden we onder gr:-rrstige omstandigheden aIl-een nog een kJ-ompje crematj-erest terrrgt
in het tweede gevaL de getreJ-e crematierest.

o

14 ctrrono l-ogi s ctre wo16orde onderscheiden we de voJ-gende
urnen-cul turerr. :
a. Hilversum culturrr. dit zijn urrren met een duidelijk
zichtbare schouderknikl
trierbi j is de schoudêri<Írik door
b.E&E!si!_@
een ronding vervangen;
urrren waarbi j de ronding
c. Laren cultuur!
practisctr recht is geworden.
(Zie ook ond.erstaande schematische figuren. )

ào

b.
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Spreker vertoonde vervol€lens enke1e diars van bronzen
bíj len.
rrvertalingttin brons
van de stenen bij 1.
opstaande kant
--:,

zogeÍraamde híe1biJ 1.

I

É)
Uit de late bronstljd
bekend.

zijn zogehêten'lcokerbi.i 1en

i,$ï

ïn dê koker werd een
stok gêstokên.
Tussen stok en oor was
een verbl-nding gemaakt
om r'onddraai. en in de
koker tê werl.inderên.

I

ïn de b?onstijd gebru1kte men vrij al-geneen heideplaggen
voor de opborr'r wan grafheuvels. FlierblJ werdenrbetralve
bij de bowenste dek1aa6, de treideplaggen omgekeerd boven
tret graf opgestapeLd. Zeet zelder: wordt bij een opgrawing
nog iets wan deze structuur t eruggevonden.
Iteestal vinden we onderstaande structuur:

zvatt/ gr.íjs

zand

%
lichtgrijs
-

*-

-::-:_-

loodzand
_:i::_.._. *

=podso].l-aag

zwa].te trarrd = strooiselJ-aag of
oude loopvlak
hier zijn de mineralen uitgespoel-d
en Ln de oerS.apg terechtgekomen
oerLaag

bovenzijde donkere g?ond en
daaronder rtfibêrtj es tr (horizontaalin het gele zand

o
)

Na deze j-nl-eiding beperkto spreker zich tot de opgravíng
wa-rr twoe 6raftreuve].s te G.{M}IDLI@ bíj I,IEDRSELO (gelegen
NNO wan Hengel-o (Orr.), ongeveêr tussen Alme1.o en OJ-denzaal.).
Het betreft hier tr.ree zogenaamde rr famLliê-grafheuweJ- s ri ,
d.rr.z. treuwels met meerdere bijzettingen in één grafheuwel
( normaal bevattende 3 à 20 graven).
Bj.j beide heuvols betreft het lnhumaties.

3l

l.Iên kende indertijd

twee maníeren voor zorn inhumatie.
NameJ.ijk die, waarbiJ het lichaam 1n gestrekte houding
begraven rverd (zoa1s we dat têgenrdoordig nog kennen) of
waarbij de doden met opgetrokken knLeën op hun zj.jde
wêrden neergelegd. Deze laatste ligging noemt men r,rê1
met een onjuiste benamÍ-n69 trtrurkhoudíngr' . Vol€iens de

spreker is tret beter in dit gewa]- val rt s1-aaphoudingrl
te spreken.
Hêt verscfril tussên beide begraafwiJzen is nu bij opgraving te concl-uderen uit dê l-engte van de grafkuil.
In het eêrste gewal (rugltgging) zal d,eze lengte 2 m of
meêr bedragen, terviJJ- in het tweede gewa]- ( hurktrouding )
de J-engte bèduidend minder dan 2 m zaL zi-jn.
Voor natuurlijk materiaal, dat niet afgesloteÍr is voor
zuurstof, gêldt in het algemeen l..et volgênde:
materiaal , dat verkoold is, wordt door de natuur in de
l.oop der tija nffiË
omgezet (en kunnen we derhalwe
qe 6r'u'(r Nee.. e rur{vr-r}q err r. r
'r
"FIliI-EiEE-TEixolange
ru.ngè
duur totaal
totaat verve
@'áe
gaat
€aat (rri-ervan vindêÍr we dan ook praktisch nooit iets
terug).
u

Dê eerste besproken grafheuvel- rras vaÍr het normal_e roÍrde type (Or5 r hoog en 10 - 18 m diameter).
Opg:ravirrg is geschled voLgens de quadrantenmettr.ode.
BiJzonderhedeD van deze heuvel varen!
1) t,Ien treeft een groter dan norrnaal aantal. grawen gevonden. Ca. 50.
2) Rond de grafheuvel was eon greppel, waarbuiten een
pal-enkrans van 18 palen gevonden werd.
De afstand tussen de pal.en was exact geJ-iJk, ca 2r2J m,
betralwe aan de zul-doostziJde, rdaar men é6n afstand van
2r5 m vond. Dit Laat zich al-s volgt verklaren:
Met een graf a1s middelpunt heeft men in het veld een
cirkeL getrokken, waarop men, uitgaandê van de oostzijde, met een maat]-at (tat of iete der8elijks) een
constante afstand heeft afgepast ên op die pJ.aatsen de
pa]-en l.ngegraven. Dê enê grotere afstand vijst er dan
op, dat het geheel rrnj-et helemaal uitklramrr.
Bij andere opgegraven grafh.euvels heeft men hetzelfde
wersctriJnsel- geconstateê?d. Een vaste afstand dus tussen de paa]-gaten met uitzondering wa-rr één of tr,re e afstanden, waarbij de onregel-matighêid aan de oostkant
varl de heuve]- gelegen was.
IIen is dus kennelijk stoeds aan de oostziJde van de
heuwels begonnen/geëindJ-gd met het afpassen.
Omdat l.et hier êen rrfamlliegraftt (meerdere begravingen)
betrof, deed zich de vraag voor rtbJ-j rÍêlk graf hoort
de palenlcrans ?tr .
Deze bleek noch bij tret oudste, noch bij het jongste,
graf te betroren, hetgeen uit twee dj-ng:en geconcludeerd
kon worden:
a. bij één graf rras duidelijk te zÍen, dat de paal door
een reeds bestaande grafkuil rvas ingegravenl
b. biJ een aÍrdêr graf was duideliJk te zien, dat het
paa].Éïat onderbroken was door een grafkuil-.

t?.
3) De graven lagen zowel radJ-aal- (= straalsgewíjs) als
tangentieel (= in de richtJ.ng wan de omtrek).
De Oost-l..eJ.ft val het graf bevatte meer begravÍ-ngen dan
de .!fest-hêl_f t.
4) Het bleek dat er vergravlngen wan werschl-llende grafkuilen had plaats gevondên. Hieruj-t ka-rr men conc.l-uderên
dat de heuvel over J-angere tíJd i-n gebruik is gerveest
(men r,'íst kennelijk niet meer precies vaar dê oude
graven lagen ) .
5) De lengte van de grafkuil.en was ca. 1]m, waaruit de
conclrrsiê volgt: begrawi.ng in s1aaphouding.
Bowendien bloken de jongêre kuil-en korter dan de oude?e.
In Í,Íestfriesl.and zijn graven van dezel-fde maat gewonden.
6) fn ae hel-e grafheuweL ?reeft men drJ.e Ktimmerkerami.ek potjes
(ter grootte van eên belcer) als bijgave gêvonden.
7 ) EÍ!ke]-e grafkuilên bêvondên zích buíten d.e palenhrals.
8) De podsollaag was trel-emaal ultger.raterd.
.

De tweede besproken heuwel rras vanr een afrviJkend ovaal

typ@eea).

Door de ovale vorm van de heuvel- werd niet in vier
quadrant en opgegraven, maar trêt geheel- ín zes stukken

verde e ].d :
één darn in de J-engte-as en trree dammen in de bre edte-richting.
Bijzondêrtreden wan deze heuwel varen:

1) Dén centraal- graf en 16 biJbegrawingen.
2\ Er r,rerden verschillende palenkransen gevonden.

chronolojtsctre wolgord.e :
hel-emaal ?ond de grafl:.euvol ;
alleen palen in de I{êst-hê1ft;
pa.lissadê van .Ll-ej.ne paaltJ es in de Oost-hel-ft van
2 à J rlJen dik met één |thieltr-paa1- ln de openin6 van
het hoefiJzèr aaÍr de lÍest-zl-jde.
ad b. l"Íoge].íjk is er azur de Oost-zijde ook een fiiel rt -paal
ger.reest, dj-e door een l-atere 6;raf1..ui1 weer verloren
is éïêgaan.
Dê bijbegravlngen 1-a69en alJ-e ta:rgentieel (tangs de omtrek).
ïIedorom lagen in de Oost-helft meer graven dan ín de
IÍest-heIft.
Or was een grote symmetríe in do J-igging varr de graven,
conclusi-e:
de beg:'aw1ng noêt in korte tiJd ( ca.JO Jaar) hebben
pLaats gevonden.
De ]-engte wan cl.e grafkuil en bêdroe€i 2m of meer, concl-usle :
rugb egraving.
Ínrrijf van de gevond.en graven ls een boomkist aangetroffen.
Zo rn boomkist lrerd al-dus gemaakt:
men holde een l.al-ve boonstam (cloorgesned.en Ln de 1engterichting) uit met de ha.rrd, vervolgens rverd d.e birrnenzijde
].icht aangebrand. Door de werl(oling zijn in dê grondsporen
deze boomkisten nog teru6 te vinden.
De heuwe1 was later j-n dc-' Oost-richting mêt ca.l+m verlengd.
Onder cle biJbegravingen is er één afkomstlg van een kind.

Ín
a.
b.
c.

3)
4)

5)
6)

/)
8)

o
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Algernenê opmerkinFefl:

t

A. De begrawingen tradden plaats gevonden in een heide-gebied;
de kJ.eur va:: dê ondergrond was zwact/grijs. (Bíj begraving
in een bos is er gêerl tl{eede podsollaag, maar sLechts een
d.un bruin laag j e te vinden ) .
B. Net boven de oerJ-aag komt vaak de zogeheten rrrijksdaalderstructuurtt voor (ronde vl-ekken licht zand, osrgeven door
dorrker zand). Dit i.s veroorzaakt doo? wo]'teLs van p]-anten
en door dieren. Ook voor dieren i.s het praktisch onnrogelijk
door de harde oer]-aag treen tê graven.
C. Grondsporên, veroorzaa]dt door gravende dierenr liunnen voor
de interpretatie wa.n een en alder erg J-astig zijn.
D. Bij nader onderzoek wa.rr andere familiegraven bleelc, dat
bij 25 l/o ín de oostel-íjke helft wan de tr.euveL meer Sraven
woorkornen dal ín de westeJ-ijke be1ft.
E. De bovenste 20 cm van de grond bij een opgraving zijn voor
een archeol-oog van geen nut t/egens te sterlte verstoring
van die grond.
F. Grawen zijn ín de 6rond te herkerrnen door de verstoorde
en lcorre].ige opbouw, welke afsteekt tegen de onverstoorde

omliggendê g?ond.
G. Bij l.et grawen voor een bijzetting j-n een bestaande grafheuvel werd Lret uitgegrawen zand aam de zijkant va:r de kuil
gedeponeerd. Daarbij rras 00L geel zand.
Bij het dichtg'ooien van de kuj.l ging er minder zand in
doordat: a. het ].ichaam in de kui]. lag,
b. de grond l-osser rras.
Dikwijls bJ-eef daardoor r,rat g'eeJ- zand ac}. ter op de rand
van de kui].. Bj.j de diars varr de profielen van dê trreede
lreuvel was dit duidelijk te zieí,
H. Verza"ld<ings-structuur. Na verl-oop van tijd za! eert dichtgaan verzaklcen. Deels ontstaat
Éielrror'pen grafkui-1 altijd
dit door tret wergaan van het J.iclr.aam r deel-s door inkl-irrl;ing
van de grond.
A1l-ê niveauts buiten het graf wertonen bij de rand van het
graf een verticale werpJ-aatsing van r.re1 20 à 40 cm naar
ben eden.

In het graf is er een
doorzakking van de
versctrj-llende êrond].agen waarneembaar.

ï. Graven bevinden zich geloonlijk
kil-ometer buitên de bewoning.

een

halve tot anderhalve

Jan va-n der Laan - Leo Grootendorst
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Den beJ-angrljk agendapunt op onzê jaarvergaderingen vormt al-tijd het programma. Wij doen U voorste]-].en en om8ekeêrd komt
U met idoeën en suggesties.
8én val onze voorstell-ên op 1 maart j.l-. was om in 1983 geen
tentoonstell-in6 te organiseren zoaLe te doen gebruikeliJk,
maar in plaats daarvan een l istoriscl".e marlct, te Lrouden op
een zaterdag in het najaar. De bedoe1in6 is wam de baten vaÍr
de markt een fonds te vormen voor aan-kopen voor de oudheidkamer.
Gezien de interessen van l-eden van onze wefkgroepen, denken
wij in eerste instantie aan kramen met:
a. oude arrs1chtên (rrrilen en verkoop)

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Ebêrzijds

rêprodukties
originêle oude prenten en kaarten
fossie].en
prehistorisctre vuurs tenen werktuigen
snuisterijên en curiosa
alltíek

boel:werken

hopen wijl dat welen materiaal voor dê markt (die
geen rommelmarkt gaat 1"/orden! ) zu11en schenken. Ánderzijds
stel.len wiJ ons voor, dat er mênsen zulLen zijn, die op een
bepaal-d stukje antiek zijn uitgekelten of kostbare boetrmerken
bezítter:, r,Íaarmee zi-j in fêite niets doen en die zij weJ- eens zouden sillen rropruimenrt. 'lfegenover zulke meer kostbare zal:en
zuLlen ziJ ectrter we1 een zekere geldsrvaarde rril-.i.en zien.
Niet ieder windt het prettig deze dingen d.m.v. advertenties,
vêi].íngen of opkopers van de hald te doen en ons voorstel- is
da.rr ook, dat wij dat boekwerk, die tabakspot of dat J-epelrek,
vaarop U bent uitgekelcen, woor U 6aaÍr. werlcopen.
Den bepaaLd pe?centage van de opbrengst (in ae orde van grootte varr 20 of 25 "/")
darr voor het te vormen fonds moeten zijn.
"* overleg te rvorden gepleegd over de prijs,
Uj.teraard dient vooraf
e.e.a. schrifte3.Ljk door ons vast te leggen.
BJ-ijken bepaa.lde dingen niet verkocht te kunnen worden, dal
ontvarrgen de opdrachtgevêrs deze uiteraard retour.
De aanr'rezigen op de jaarvergadering zagen zo rn marl{t rvel rrzittentr en er liwamen vel'scfri].l-ende ideeën. Uitêraard zal tret aanta]. en soort kramen mede afliaJrgen varr de inbreng. Tot de nrogeJ-j- jkheden zov b.v.
ook een rrOrarr j ekraamrr kuÍmen belloren of een
ouderwetse snoepkraam à 1a BetJe Boerhaave.
Hebt U nu teeds - per slot wan rekening zitten we in de schoonmaaktijdt - dingen, die U voor onze markt rvj.J.t afstaan, resp.
in consigrratie geven, daÍr kunt U contact opnemen met:
l''Iw.J.M.v.d. BrirÍc-van I,Ii jkvJ-iet, Prof .lvleijerslaan 40, tel.20161,
l'Íw.G.H. Grooteirdorst-DooÍTrekamp, v.BeettrowenLaan 5 r tel-. L3L33 t
of H?. B.Braat, Gerrit v.d. veenlaan 2, teL. L2523.
In ons volgende nummer hopen wij U dan meer te kr-rnnen vertelleÍr
ower de ontwilC<eling va]n een en artdêr.

Het bestuur

_!
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IíTTARTAAL 1983

Jan Konst, student kr:nstges chiedeni s, en tot voor
enkeLe jaren alctief in onze beide werkgroepen, zal
een J.ezi-ng met dia t s houden, getiteld Itl'/elke ideeën
2O uur
speeJ-den bíj de gothische kattredraal?rr.
DJ-ders in dit blad windt U zijn inleiding hierover.
Plaats: Het Nico.l.aas Trefpunt, I(erkstraat l-7.
Zate].dag
Mede op verzoek vaÍr deelíremers aan de fietstocht
J-a.rrgs de Dem naar Amersfoort in september 1p82, nu
J meí
10r45 uur
eên fietstocht stroomafrvaarts , gecombineerd met een
bezoek aaÍI het jarige (600 j. stadsrecht) Bunschoten.
Start: 1or45 uur van Dê BrirÍ<.
Dvenal-s in september zu11en r,re oo1€ nu rreer stilstaarr
bj-j die p]-ekken, di-e in de tentoons tel.ling' rrDe Dem en
Eembruggerr werden belicht. Het zaL dan ook niet de
kortste route zijn, die r.re naar Bunscltoten rijden.
In Spakenburg bezoeken we de tentoonstelJ-ing t.g.v.
het 6OO-jarig bestaan, uiteraard ondêr dêslílndige
1êiding.
De voorzi-ttêr vart onze zus tervereniging, de Heer T.
SJ-eurink, zal ons wervoJ-gens rondleiden door zijn
stad, waar kort geleden nieurve ttontdekkingentr ower
Ï:.et verLeden aan het l-icht kraramen.
Via een kortere route rijderr we tênslotte frui svaarts.
Ook diegenên, die niet fietsen, maar per auto lÍensen
te gaan, trflrnrren deze to clLt grotendeeJ-s rneemaken.
Dn zou het getreel U te vermoei-end zijn, dan bestaat
ook de moge1ijkheid een gedeelte mee te malien.
Om organisatori sctre redenen zouden wi-j het zeer op
prijs stellen indien U tijdig opgeeft of U van plan
bent deel te nemen, }:.etzíj per fiets, hetzij per auto.
Hiertoe krrnt U varr onderstaande strook gebruik maken.
ïn de vacantiemaa;rrden junir juJ-i en augustus organiseren trij geen
evenementen. PJ-arrnen voor eên J.ezing en excursie in septêmbêr r,/orden U voorgelegd in onze algemene l-edenvergadering op 1 rnaart J-p8J.
Dinsdag

1! april

Lt

zaL met

Ondergê tekênde

waarvan

]-eden, deê1nemen aan

de fietstocht op 7/5 1!8J langs de
dezelfde tocht, ecbter per auto.

r+

Dem en

naar Bunsctloten.

Hii/Z,íj is zelf in het bezit wan een auto en heeft nog
be s chikbaar.

-f

f

personen,

p]-aat s en

flí j / Zi, i r.renst bi j iemand anders ingedeeld te rro rden..
(Bi-jdrage per persoon in de benzinekosten gesctr.at op f. 2150)
Gaarrre inLewering van dit strookje v66r jA april 1983 bij de l{eer
B. Braat r Gerrit van de Veenl-aan 2.
+ S.v.p. doorfral-en fretgeen niet van toepassing is.
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TeaElotte vofg:en hieronder nog enkele interesgante aktlviteiten

uit de reglo

3

Y3l1e1-ee-Eesl33g

Plaatsr Museum Flehlte, IÍestaingel 50, A.Eersfoort
Áanvangr 2O.OO uur.
22 fêbruarÍ: Natuurstênen artefacten ult Dorestad door
Drs. H. Karg

12 aprÍl
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r Ledervondsten en rfat ue ernee kunnen door
hr. O. Goubitz.
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Plaats: De Vaart, Hilversum
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Áanvang: 2O.OO uur
19 februari t aanvang t5.OO uur in De Vaart
presêntati€ van hêt nieuwe bo€k van nevrouw
I{. Addlnk-Samplonius - ITRNEN DELVEN - en openl,n6
van dê gellJknam1ge tentootls têl llng.

9 'íaatt
13 ap.Ll

,,t!

3 Mevrouw C. fsingsr Glaa l.n dê OudheLd
r Dr. B.G.J. Rueg6: Cêologl'o wan Centraal Nederland
€n Ln het bljzonder de geologle van het Gool,.
r Dr. A. Lageníey3 Opgravingen van het líaterloopleln
van + llOO tot hedèn.

A5!lY!!e-1!et-+3!E
2J februarl r D€ heer Á.D. Verlinder Typèn begravingen
Plaatst l{aldheim MAVO, Vondêllaan 2, Baarn
Aanvang r 2O.OO uur.
20 aprLl
t Mevrouw Astrot Over de cultuur van de Drulden.
plaatsr Oudheldkaoer, aanvang ! 2O.OO uur.

