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Historische Kring rrBaernert stêlt ,zictr ten doêl tret
bestuderen van en belangstêLling krleken voor geschiedénie
l.n het al-gemeen ên van Baarn i.n het bLJzonder.
ZiJ tracbt dl-t doel tê bêrêiken door mLddêl wan tret "
organl.seren van lezingen, excursLes, tentoonatellin€:en.
èn h€t uitgewen van eên eLgen tl-Jdsohrift.
Naast dezê al-gemene aktl.witelten bestaat de noge1iijkhéLd
toe te trêden tot de volgende werkgroepens
1. lÍerkgroep Oudhel-dkamer
Deze groep houdt zLch o.a. bezLg met het beheer en
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-3VAN DE REDAKTÏE

Hlstoriscl.e Markt, dl.e op 8 oktober jl. werd gehouden,
wês een enorm succes, Niet a1leen omdat we na aftrek wan
de consl-gnatl-es een bedrag van rul-m t 6"000r -- overtriêlden
voor ons fonds Aankopen Oudheidkamer, maar ook vaÍrwege dê
'grote beLangstelling wan de kant van de Baarnse bevol,king.
Hleruit bleek duideliJk de populariteit die het werk'wan
de Hlstorlarche Krl-ng rrBaerne!r onder bredê lagen van de
Baarnse bevo1klng geniet.
Onze Oudhei-dkamêr is nu in staat om bepaalde hLstorische
obJecterr aan te kopen, íJl-e anders voor Baarn ver].oren
De

zouden gaan.
In dit nununer komen we nog ewen terug op deze Historische
Markt en we koppelên hier tegelijk de geschiedenl-s wan
onze elgen Baarnse weekmarkt aan wast.
Verder besteden we in deze decembermaand aandacht aan de
Nederlandse koekprenten, dl.e vooral tl-jdens Sinterklaa2g
en Kerst alti-jd eên g:'ote ro1 hebben gespeeld.
I{e besLuiten. ons nuramer dltmaaL met een v-rij onbekênd
vefhaa1 van onze onvoJ.prezen hi s torie sctrrijver P1uim,
dat l-n apríL 1931 in de Bussumsche Courant verscheen.
Tot slot 'hrensên 'r.re a]-ie ].ezers van ons blad prettlge
feestdagen en een geiukkj-g- 19Bl+ toe.

o-o-o-o
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Markt j.s êen succes geworden! Zowel bultenstaanders al-s insider'l; spraken van ttgoed verzorgdit en
tteen gezel-lige sfeerrr. lragen a1s |twanneêr houdên juJ.tJ-e nu
de vol,gende marlct?ri cf rrdoen jul1ie dit voortaan e].k Jaar?r
werden diverse malen gesteld" Iedereen vond dan ook wel iets
van zijn of l".aar gadi-ng.
Dat succes danken we all-ereerst aan het enttrouslasme en de
medewetking wan vele 1eden. Leden (en ook niet-lêden) diê
voorverpen schonken of in. conslgrlatie gaveni leden die een
kraam verzorgden, hielpen l.nrj-chtên, voof vervoêf zorgden,
l..ielpen j-npakken en trsjouwenrr, affiches rondbrachten, cake
of êen koek bakten, koffle schonken, soep kookten; leden
die al w:ken tevoren druk waren met l-nzamelen en ultzoeken,
dj-e bloemen brachten en in de week vóór de markt bl-Jzonder
fl.Jne blóemstukjes opmaakten met droogbloemetjes en tijdens
de markt met vgrse bloemen; leden die.hielpen opruimen of
stofzuJ-gden na vijven! ïja, het glng al1emaal bijzonder vlot,
want om half zeven zaterdagavond zag rrde kulLrr van de Waldhelm
MAVO er weer net zo uj-t al.s vrijdagriddag
daarvoor om drÍe uur t
Dankzij alLêr gêzamenlijke inspann1ng .l-s het fonds er dus.
OÍrz ê pênningtneester wist a1 gauw te wertel1en dat dê netto
opbrengst tussên de t 5,5OOr-- en t 6.0OO'-- zou l"1ggen,
maar tret werd iets bowen de Í 6"000'-- en .....
er.lcomen nog
steeds bedragen bij.
Er waren immers nog wat restanten (vooral boeken), ,terrÍiJJ. er
.nog .eerr respectabel aa'ÍrtàL alr.sl-chten is. Dn biJna e].ke maandag
komt er wef- iemand naar de kelder met de v-raag of er nog
bepaalde ansicl.ten zijn wan Baarïr of - zoai.s kort.,ge]-eden ansichterr wan het doet er niet toe rdaarvan, maar met speciaf-e
. ...1t
poststempel.s.
Onze lllstorische

o

......

5q -'nOna fonds groeÍt dus nog steeds, zij het nu natuurl.Ljk
druppe1sgewij ze .
Een vol-gend chapiter is de \raag troê nu dit geld bet b6st€

te besteden. We zullen uiteraard tracb.ten a].s een goed
huÍswaderrr te Ïrandelen en l-êts actrter de hand tê houdeÍr
'ÍÍarure êr zich plotseling eèn mogell-jkheid tot aankoop
. voor
v€Ln eên typisch Baarns object of objecten woordoet.
Zotn yoorwerp (of voorwerperr.) kan een kostbaar k-unatrÍerk
zj.Jn of eên du-.rr stuk antiek, maaa. even goed een eenvoudlg
gebr-rrikswoofr\rerp mot een vooÍ' Baarnaaf a emotionele waarde.
Uiteraard zal- het Bestuur bLJ aarrkoop in eerste instantle
z1.Jn oor te luisteren 1e66eÍr bl-j de leden wan de werk€roep
Oudheldkamer. Gezien ectrter het fel-t, dat
a. noch bij het Bestuur noch bij de werkg?oep Oudhe idkarre r

iedereen van alles verstand hêeft;
b. wat de één goedkoop noênt, door eên ander pepelduur
gewonden kan rordeni
c. voorrerpen naast of los van krrnst- of antiêkwaarde èen
emotionelê araardê kr.rr}nen hèbben
zou het Bêstuur graag van advies gediend willen worden door
êen kleLne commissie van deskundigen. Zotn commíssLe zou
kunnen bestaan ui-t leden wan de Kring, die kiJk trebben op
kunst enrlof antiek en de truidi6e geldswaarde daarwan.
Het advies van de corlïassiê van deskundigen, tezamen met
l.et advj-es (of de '*ensen) van de werkgroep Oudheldkamer,
zullen h.et Bestuur - zo 'hopen wi-j - 1n staat atellen hierin
op verentvoorde lrijzê te handêIen.
Graag ontwangen wlj uw a'eaktie en/of íet berlctrt .van urÍ
berel-dtrel-d i rr- een dêrge].ijke conmissie zít.tíIrg te nemen.

Hêt Bestuut
O--O-O-O

::=H::=Ï=:HI
Nu dê Historische Markt, diê in oktober gehouden werd, zorn
doorsLaand slrccês 1s gewêest, Ieek het ons nl-et onaardig om
eêns rdat meêr aan de weet tê komen over het Baarïrse marktleven. We zijn zo vertTour'rd ríet en verknocht aan onze !rèekmarkt op de Brinlc, dat een mens zich nl.et ka'n voorstellen
dat nu a1 weer meer dan zestj-g jaar gelêden er heel wat
watèr naar de zee vloeide voor en alêer de kramên in hét
hart van ons dorp konden Í,Íorden opgesteld, In tegenstelling
met or.1llggende pLaatsen kende Baarn geen ma?kttradLtie.
Mên had kênnêl-ijk nl-et veel betroef be aan een derge].ijk

nsociaa]. centnunrr, zoals dat tegenwoordig zo anooi tteet.
Het hoe en rfaarom moet waarschl- jnl j- jk uorden gezocht in de
plaatseliJke omstandighedenn. Vóór 18f4, het mag{sche Jaar
voor Baarn toen de Spoorwegen onze plaats opnamen in hun
traJekt, vLel er in het stille,
k1eine dorp met zrn woo!name]-ijk agrarischê bewolki-ng nj-et veel te be]-evèn.
Volgens de ge schl-edsch?ijver P]-uim werd er in 1860 €€Íl wêêBarkt in het voorjaar en in de herfst in6esteld. De 1aatste
donderdag van april- en dê laatste maándag van oktober ïêrden
er rundêren en varkens op de Brl.rrk verhandeld. Ook werd êr
êên paardênmarkt in het lêven geroepen; op de tweede woênsdag
1n j rrÍri kon men de edele vlervoeters bewonderen.
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0m de trandel" r'at aantrekkeliJker te maken uêrden ei priJzen
uitge.Loofd voor de beste. varkens en de mooiste paarden
(over de koeien werd niet gesproken). De gelukkige bezitter
van het prijsvarken mocht een rrzj-lveren horlogeketting met
gleutêf.rt in ontvangst nemen; voor hêt schoonstê paàrd wê?dên
rreen Frieschê paardedeken met trensrr uj-tgel-oofd.
Ondanks deze attrakties b].eken beide markten niet Levenswatbaar te ziJn. A1s enige herLnnering kon men nog lange
Jaren de ijzeren ríngen in de bomen van de Brink zien,
vaaraan de paarden werden vastgemaakt.
Meer da'n twintig jaar later probeerde men opnieuw een ma?kt
op te zetten. In julj- 1888 stelde merr èen dagelijkse groenteerr fruitmarkt in. Er werd geen staangel-d geheyenr rn?ar ondanks
dít woordeeJ"tje b1eken de resultaten niet guÍrstig voor de
ondenremers, zodat ook deze poging op niets uit].iep.
JarenJ.ang moest Baarn het zonder markt stellen. Een. aantal
zaken]-ieden wil-de hierin op enigszj.ns ludieke wijze ve?ándering brengen ên in juJ-i 19O8 verrees er een Oud-Hollands
Marktpl-ein in tret O?anjepark? vaar de burgers van Baqrrr zicfi
een week 1ang konden ve?gapen aan fraaíe zestiende en zeventiende eeuwsê (bordpapieren, geve]-s en waar vêle middenstanders in min of mee:' tristorj-sche kledij rondparadêeréen
om tIrÍr waren aan de man te brengen. Het weekblad Dq .Prins
schreef op 2J ju].i 1908 over lde metamorptrose in hêt O?anjeparkrr, ïaa.r mên rlenig geze11i6 uu:"tje kon doorbrengen,
De werslaggever gewaa€i-i wan joli-ge vermakeLi jkhgde,n zomede
een Oud-Hollandse Kapel !r en :spr.:ekt verder wan rr'echt ,zomersch
genot, 1os wan stijwe vormelj- jklr.eidrr " ..A1s burgemeester wan
dlt kartonnen marktdorp fr:ngeerde de in die dagen bekend.e
zanger Johan Schmj-er, een indrukwekkend.e figuur, die.de aanvezl-gèn nu èn dan op een gJ-oedwo1le toespraak wêrgastte.
De foto t s die .ran deze gebeu::tenis werden gemaakt B€ven verscfri]-lênde datr;a aan" Zo staat op de ansich.tkaarten steqvast
jni.i jk rrerd de vêstonlng: toen
augustus 1909 we:'rae1c1. htaarsctri
hêrhaa1d. fn ieder geval. is .het de moeite waard om dê p!'enten
te bestuderen. I4Ie ziea e]r het Boeckhuis van Geert Bakker,
\rrijwel- zeker opgezet door Gerrj-t Bakker van de drukkerlJ i
er Ls een rrÏ-akenha1 van Adolf Heïtoghrt, destijds ee4 bêkende
textieLhandelaar i ook compareren d,e antiquair Cramer ên êên
vêrkoper van wdlocipèdes - we]. ietL'at bêvreêrndênd aLF men
tret jaartal 1676 bo:ueÍ de toegangsp3ort ontara4rt - en een
:'oêzige herberg is er ook, waar men buiten aan kof-os.sale
b{ertonnen gezeten een biertje kon drinken, gadeges.]"agen door
een wende]. he.].lebaardiers .
?ja, hl-eÍ en daar liepen de historische periodes een beetJe
door el-kaar. Allêrliefste
deerntjês met kapje en om8].agdoek
conwerseerden met dure dames ln strak keursl-ijf i de''boekvêrkopêr was gek1eed i.n toga en baret en de j ongeman dl.è
zich op de vélocipède in evenwicht t:'achtte te houdeÍr heeft
werdactrt vee]. van een mi].itair uit die dagen. De Goudse pijp
was àen onafscheid.eJ-i jk attribuut en werd zclfs op de fiets
meegênomen. Men bad kennel-j-jk pret voor tien en het publiek
amuseerde zic}. koste.].ijk. Mannen met eigentijdse bol-hoed op
k1onkên op het ïrerbergp].ein r,rêt l.n f.Luweel . gestóken medeburgers, die een bepluimde f].ar1lbard droêgen. Dè dames,
gewapend met pa:casoJ., bewonderden uitbu,rrdig al- het fraai.É
dat was uitgestald. Af en toe ging er een onroeper rond om
een of aÍldêr evenement aan te }:ondigen. I{as dat misschien
de oude Van KJ-inge:ren?
.
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De he1ê opzet rras natuurlj-jk bijzonder f?aai maar in feite
had het niets met een echte markt te maken. Daar begon men
pas l.n het prille begin wan de twintíger jaren ower te
denken. VoLgens gegevens varr - wederom - Pluim kwam de
VriJzinlirig Democratische Kie svereenl-ging op 1 april 1921
b1-jeen en daar werd de wens geuit een rreeknarkt in ons dorp
l-n te ste1len. Ll-efst 23 verenigj-ngen sloegen de Lranden
ineen en op 24 apri]- ÍÍerd êr eên bi-jeerrkomst belegd, waar
al.l.e aanwezigen l.et voJ-ledig eens blêken te zijn mêt tret
ToorEtel om een markt in tlet hartje van ons dorp te rêaliseren.
Er werd een conité van aktLe gêvomd, araarin o.a. zittíng
namen J. van dên Brinh, voorzitter, J. Brakenhoff, tweede
voorzitte?e L. teÍr Harkel, secretaris" B. wan den Brlnk,
tweêdê secretaris, me'\rrorrr De Sml-t, penningoee stere s ae,
meJuffrouw A. Hendrl-ks en J. van de Pol,, ].êden.
Op 19 mei rlerd er opnieuvr vergaderd en met al.gemene stenmen
begloot men l..et plan door te zetten. Zodra die plannett uitIektên atond Baarn op ztrL kop. Aan de êrre kant had Je de
1roorÉtanders, die Laaiencl enth.ousiast reageerden. Andêrszijds
stond de trdeftigett groep van de bevolkíng er afwijzend tegenover. llat moest dat, zoin toêstand op de Brink? Dat waÉ toch
niets voor tret mooiê, ?ustigê Baarn? I,Ii e wilde men daar in
rs ltenelsnaam a1s k]-anten trêkken? Niet de villa-berroners !
Het was in dj-e dagen eên bekend 6eze6de: Van degenen die hun
zaken 1n Ánsterdan deden, woonderi de bedienden in Hilversum,
de procuratiehoudêrs :n Bussum en de dlfecteuren in Baarn.

dat a]. die sjieke mev?ouwen zictr zouden
verrf,aardigen om naer de mar.kt te gaan? (ttet Uleek achteraf
dat êên hel-eboel rrsjieke mewroulrenrr tret enig wonden om op de
markt te gaan rondneuzen).
Het comlté was zêer voortvarend; er wonden besprekl-ngen plaats
met burgemeester en wêthoudêrs en op 3 i mei gaf de gemeêntêraad toestemming voo:r eên weekmarkt. Uit de officiële stukken
bl.L;ikt dat er slechts één raadslid tegenstemde.
Met enlge feesteliJkheicl v.erd de eerste marktdag op 28 Juni
gehouden. rt Ging aL1êmaa1 zolkomen vo1gens de regels, met
marktmeester Van de Po1 erbij en nog een gemeente]-iJke opz1chter. Nog araren er tegenstanders die cynisctr beweerden
dat de onderneming we1 niet ].ang stand zou trorrden.
Zij kregen ongelijk. Van liever-1-ede groeide de weêkmarkt uit
tot eên echt dorpsgebeu.:ren. Dn 'nrie tegenvoordig een afêpraak
wJ.l maken op een dj.nsdagochtend kan r.'eL êens tê hofên krijgen
rrneen, dan ga ik naair de ma:ktrt . Het sociale centrum uaarover
rf,ij in }:et begin van dj-t artLkel repïen kl'anr inderdaad tot
stand. Het idee rrkoopjes hal-enr! speelde oorsprorrkeLJ.Jk sterk
mee. Tegenwoordig schijnt men lleer gericht te werk tê gaan.
De een komt voor vís, eên ander voor stroopwafel-s, ïeer
anderen rotnmêf-en graag in de kraam met tïrêêdehands boekên of
slenteren langs de bloemenstalletjes. Het wekelijks bedrijf
op de parkeerpl-aats van de Brlnk - waar dê markt naartoe vertruisde toen de Hervornde pastori.e was gosf-oopt - is voor
velen een echt uitje eewordeu. De FGBB-bus brengt er oudere
dorpsgenoten naartoe, rr'ant julst zij vindên het oergezéIlig
om 1angs de uitstaLLíngen tê !íandel-en. En zoals vroegêr de
Baarnse huisv-rouwên naar Hilwersr-rÍn togen om daaÍ te markten,
is rtu hêt omgêkeêrde het gewal: ook .ran buitenaf komen er
Da,cht men nu h.eus

klantên.

Dê inzet wan l..en, die in 1921 }ret marktplan bedachtên en uitvoerden is niet voor niets ge.treêsi. Dc Baarnse ma?kt is nl-et
meer veg te denken.
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EEN GOOISCIIE OPLTCHTERSBENDE

Naar aanlelding van onze publ-ikatl-e over het Gerectrt te
Baarn in ons vorige nummer, ontdekten we nog êen v-riJ onbekende 6ebeurtenis, die zich I 3OO jaar geleden in de
dec embermaand afspeeldê .
Hêt is destijds geprlbliceêr<1 door de Ïreer Pluirr in de Nieuwe
Bussumsche Courant wan 4 april 1pJ1.
Het 1eêk ons de moeíte L/aard om dit vertraal ín dit de c embernunme

We

o

r

nogmaaf-

s te pLaatserr

l-aten de treer P].ulm nu verder aan het woord.

SteL u gêrust, gêachte lezer, ik zal, geen krdaad wan de Gool-efs
sprekens het boozê gezelsctrap, dat ik u thans in zijn handel
en rÍandel wi1 fi1men, bestond geJ.ukkig niet uLt geboren
Gooiers, tteen, de ill-rrstre personen rraren niet eens Nederlanders, maar zij begorrnen aLl-een hun operatles wanui t het
Gool.
Als u miJn verlaaal leest, zu].t u donken, dat alles fantasie
1s, zooals men dat van eêrr goede fi].m gewoon l.s. Maar mijn
stof is ïe1 dege]-ijk uit het l-even genomen! u krrÍtt alles ze]"f
lezen in de itCrimineele Rol van tret Hooge Gerectrt wan Baarrr
c.a. '1677 - 1693rrt berustend ten Rijksarchievê in Utrecht.
Maar vó6r J-k nrijn verhaal- be6in, moèt u mij everr een kleine
inleiding toestaan - u zult dan dê zaak beter begrijpen.
Stadhouder Prins Wl-J.1-em flf (:-ater ook Koning van Engeland)
had in 1674 Soestdljk gekocht en ontwing kort daarop wan de
Staten van Utrecht3 Baarn, Soest, Eêmnes en Eembrugge aIs
Hooge Àmbachtsheerlljkheid. Hij werd nu bj-Jna onbepe?kt gêbieder in die plaatseni zelfs de geheele rechtspraak, tot het
ve].].en van doodvonnissen toe, kwam in zijn handen. HiJ stelde
nu daarom het bovengenoemde lrHooge Gerecht van Baarrr, enz.F
in en l-lêt woor deze rechtbaink aan den Brink aldaar een eigen
Rechthuis bouwen, net een rtgevangenkeldertr, dLe nog Ín tt
Hotel Centraal- tê zl-en is. Ook benoende de Prins een. rrDrosgaardrr alÊ voorzittea' van dLe rectrtbonk, evênals de fScbepenentr
of leden. En nu beglnt noijn :i1m.
Het was l.n den avond van den eersten December 1693, dat biJ
een waard te Naarden tweê personen nachtverblJ-jf begeerden.
De eene heette Peter Dlvers, zíclr- noeaendê LuLtenant en
geboren te Badorf bij Harnburg. De andere was Jacbb Frits,
zlch uitgevende voor Corporaal, in Potsdam geboren.
De waard voldeed gaarne aan den rrensch van dlt hoogrnilítair
bezoekl hij onthaal- Ce ze, zoo goecl híj kon, en wees ze hun
toen een nachtverblijf
aan. Hij vermoedde nJ.et, op welke
pl.arrnen
zijn
booze
6asten broeiden; hij wist niet, dat'zê op
goudstukken
paar
een
na zonder geJ.d waren en hij wJ.st ook
dat
heêren
niet,
de
er op beclacht waren zich ge1d te werschaffen, natuurJ.ijk door bedrog. Het gebrek aan dê noodige
apeciê ïrie].d hen beiden nog eenigen tijd arakkeï, wànt zl-j
wonden nog geen bekwaan nldcle]. om hun beurs te spekken;
maar te€en middernactrt kwamen zê op een goeden j-nvaf. en
sliepen toen met een gJ.imlach in. I s liorgens toch kochten
zê irr het stadje acht roode , lang'h'erpl-gê doosJes, om daarmee
rrde ].ieden te bedriegen ên te bestelêntr en sLotên zich toen
in hun kamer op. Laten wê eens onbescbeiden door het àJ.eutelgat turen.
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Zij nemen twee doos jes, a-ullên tret eêne mêt 'lr'aardeloos
gerdorden Enge].sche geldstukjes, en in rt andere doen zij
stukjes tin en 1ood. Nu nemen ze een rood bandje, binden
dat êr kruiselings over en onze rrl.uLtenantrr drukt er zLJn
lakstempel op.
Nog êên tl-jdlang bJ-iJwen ze (1n Naardên genleten, betalen
dan hun wertering en gaan met nog twee andere deskundigen

(wie dat zijn, vermêldt het vorrnis niet) tegen de invallende scfremering op stap, hun neus wolgende. Qver dên
ouden trPostwegrr naar Amersfoort (hij loopt over rt St.
Janskerkhofr bui-ten Hilwersum l.een naar Soestdijk) over
die postweg bereiken ze ts avonds tegen acht rrur dê Hooge
Vuursctre en bêsluiten om daar te owernactrtên. De trêrberg
lmmerB hier aan dcn wêg zíet er flrim en zindeli-jk uit en
een raam met brood êrnaast bewijst, dat de rraard, Gêrrit
Austinck, ook bakker is; wat !Íl-Llen ze nog meer?
Ze tredên binnen, besteLlen awondeten en êeÍr bed, en staan
den volgenden rnorgen bljtíjds op om verder te gaan.
Maar.... nu zul1en de doosjes dienst doen. Ons illustre
gezelsc?rap rÉaagt heel royaal vat ze schuldig zijn en de
ncorporaal.rt'verpt op tafel- een partiJ rrHamburger dubbeltJestr.
Doctr de waard kent die munt nlet en verzocLrt ander.geld.
rrrt Spijt merr, antwoordt de nluitnanttr, maar ik Ïreb geen
ander gêLd dan goudi koln ik ffíl j our{ soo ]-ang gout te
bewaren €ieveni al.s ik weer voorbij kom, sal. lk joult r,rel
ander geLd in de pJ-aats geven. tr Nu vertoont Ce íluitnanto
zj-jn eenige schat: tweê dubbelê en tarêe enkele rijdêrs;
doet ze in een der Leege doosJês en verzegelt dat, zooals

ttij dat gisteren morgen te Naêrden cleecl. ItJa, dat is goed
goud geJ.d, rr derrkt de waard, rren het is tê veeJ. woor de
verteringi daaraan heb ik een goed ondêrpand. n (Oe vaarde
bêl1-ep omstreeks 1J gulden).
Maar wingervlug als een 8oocheJ"aar verarisselt de LuLtenant
snel het kostbare Ixet een ander waardeloos doosje en geeft
dit aan de vrour in bewaring, rrtot hij terugkontrt.
Zij houdt wan den inhoucl (f) fret goJ-ag af en betaalt nog
15 g:lrlden in schelllngen terug!
l.{aar.. r r onz€ woorzic}rtige waardin krij8t h.alf berouws
zij wJ.J- eer'st zien" wat er in het doos je zit. O I'ee I
heerên op]-ichters! daar heb Je de poppen aan tret dansen!
De corporaal raadt het haar dan ook af on het zegeL te
verbreken - rf,aarom zou ze wantrouwend zi-jns ze heeft toch
de gouden riJdérs duide1ijk gezíelr. Maar de Luitenant staat
tret toe: hij wL1 het dochtertJe tret doosje in de bakkerij
laten brengen orr het traar wader te laten onde?zoeken.
Ylaar 266 handig is hij, dat hij het uaarclelooze d.oosJe vLug
weer werwissel-t en de ïaard Ce goudstukken in tret echte
doosje te zien krij8t. De man is tevreden en de Lul-tenant
lakt het weer dicht, ïant hÍJ rdLl", aLs hij terugkomt, het
doosJe ongêschonden bewaard zien. Terwij1 hiJ nu tt lak
laat branden; laat híj plotseling het doosje wa1len en
roept uJ"t: rrÀu, daar brand ik mi jn wingers t rr l4aar meteen
bergt hl.j Ïrêt echte doosje weer op en geeft het walsctre
ervoor in de plaats, zonder dat de bakker iets van het bêdrog
gemerkt heeft.
Hierop werlaten de wier gasten de he?berg en wertrekken wêer,
zoa]-s later b].iJkt naar Soest.
Maar de v-rouw bleef onger"ust; rt rÍas of zij bij intuttie
voelde, c.at ze bedrogen rras. Zij ging daarom met het dóosJe
Íraar Lraar buurma.n Cornel1s Reyn, de waard wan het Groeíeuoud,
dl-e een minuut of 10 or vandaan woonde, den woonnrali.gen
zandrfeg naar Eemnes op.
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Hler vond cle vrouw twee mannen aan den Ïraa?d, want rt€t wa.s
vriJ koudi h.et waren CorneLis Bouvman en Gerrit Wichêrts.
De vrould wertelde, wat zij vfeesde, en verzocht nu aan
Gerrit om tret doosje open te maken; maar die wêigêrde:
zê moêst het zel-f maar doen, zei hij, dan konden ze met
hun drieën getuigen, wat êr Ín gezeten trad.
De vrouw dêed het en natuurlljk kwam het bedrog uiti
Lrevig ontsteld 1i-ep de vrouw naar haar man terug.
Die 1l-et nu. fluks eên wagen mêt drie paarden inspannen en
fêed met Cornel-is en Gerrl-t, zoo sne]. de !1u].1e zandweg fret
toeliet, de bedriegers na. Zê vermoedden, dat ze de rLchtin€i
naar Amersfoort wêren l-ngeslêgên, want op Soestdijk wist men
hun te verte].].en, dat daar een paar uur 6e1ed.en vier mannên
rraren gezien.
Voort ging tret nu Soest in en al vragende hoorde men verder,
dat de bedriegers bj.j Dvert Va1ck l-n de rrDrie Ringenrr
(achter de kerk) araren blnnengegaan.
De Schout werd gewaarsclruwd enrr.. de iJ.Lustre oplictrters
geknJ.pt. ÍIeldra zate'f, zê veilig en wel trín de gevangênkel"der
ondêr de Gerecbtskamerrt op den Brirrk in Baarn. Het rrHoogê
Gefechtrr kwam samen, onderzocht de zaak en dê Drosgaard
etelde op 20 Dec. 1693 de volgende eisctr: rtTegen Pèter Evêrst
zÍch uitgevende woor LuÍtenant, ên te€en Jacob Fríts, zich
noemende Corporaal , belden eerst gevangen in Soest en nu ln
de giJzel onder dê gerectrtscamer alhiers zíj zlaLLen gebracht
wo?den ter plaatse, vaar men recht cloet (dat rías op clen Brink)
zul.].en daar publiek op hêt schavot worden gegeeseld, waarna
ze levensLan6 uit cleze prowlncle (Utrecht) verbannen worden.rl
Drie dagen Later kuar:l het Cerêcht r'eer sanên en de Schepenen
welclen nu tret el-genli jke vonnis ( cted".t cle ruitspraakr ) , en
treL:

Peter Ewers en Jacob Frits (wan de 2 anderen worcl.t niet gerept)
zu1len een uur J-ang vóór de eerechtskaner (clus op den Brink)
in het openbaar ten toon gêsteld worden, ieder met de helft
der gewonden c).oosjes en het goud bowen trun hoofd of om frun
hals, waarna ze voor 10 Jaren uit den lande verbannen worden,
J.ngaande na één etnaal .rr
U ziet de Bacrnsctre Schepenen hadCen de rreiscl:tr van den
Drossaard wat vêrzactrt, - clê straf was ten minste niet zoo
trgevoeligrr, a1s d.e Drossaard verLangd hadg immers de beul
r.ret zijn geese].roeden bleef achterwege
Mên hie1d toen van sneL recht, a'ênt nog denze].fden dag werd
het wonnis uitgevoerd, lnnmers we lezen in cle |tOrinineelê roltr
aan rt slot:
trOp ?llyden d.ato ala bowen (dat is dus 23 Dec. 1693) is de
sententie date1yck ter exêcutie gestelt ende woldaen.rr
Zoo konden de rrlrritenant n en zl-Jn nCorporaal.í Baarn op dien
dag weer wer1aten om zoo gàuw moge1Íjk naar Ho].].and.(bl.Jw.
Laren) of Gelderland (bijv. Hoevelaken) uit te rÍ1Jken, want
met die kippesprong was men toenmaals rêeds l-n een |tander
landrr.

T. Pluim
O-O-O-O
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,KODKPLANKEN OF BAKKERSPRENTDN

Speêu1aas-, taaí-taaien suikerwerkvorlnen ïrebt.en gedurende
vele eeuvren onze Nederlandse vo1l{skunst verrijkt.
Deze bakfcersp?enten zijn nlet alj.een esttretiscl. van belang,
maar geven door hun voorsr;erlingen zelfs een overzÍctrt van
dê be.langrijkste gebeurtenrssen uit de Nederlandsc geschiedenls. HeLaas kwam êr in onze eeuw een eirrd aan dezê vorm varr
vo].kskunst door cle ook in de banketbakkerlj ingevoerde
mechanlsatie. Tegenvoo:'ilig wordên de speculaasjes machinaaL
vervaardiBcl rnet behu1p van sneldraaiende trommeld of met
eenvoudj - koer iplankenmateriaal, dat machinaal verrraardigd
te koop j.s. Ge.lukkj.g zijn eÏ' nog vee]. oude prettten bewaard
gebleven, af- wcrden ze steeds zeLdzamer en dus kostbaarder.
llierdocr ver3claijnen e.- de laatste jaren no6a1 wat imitaties
op de maxkt, die meesta]. oÍuíl"ddêll-ijk opvatlen door het ontbreken van de in hei gêbr ..ilc ontstane gLans.
De oude koekprent kenmerkb zich ook door de aanwezige besctradigingên, d.íe ontstaan zl.jn bij het verwijCeren van tret
deeg uit dê p]-ank mei, een mes; hie::door zijn d.e prentên na
jarenJ.ang gebrul-k ook vaak o:rdJ-eper geworden"
Voor c1e 2e l,ilereldoor].og bestond. e:: vcor cleze bakkersprenten
nog maar weinig be].angstei-1irrg. Voor een paar €uLden kon men
nog in het bezit kolner: van zeer fraaie 17e eeul.rse koekprenten.
Hel-aas zi jn er: ech i:e:' veel oude prenten J.n d.c bakJ<êrsovens
verdaÍenen of door bui-tenlanders op8ekocht in analogie met de
Nederl"andse têge].s" die met scheepsiadingen tegelijk naar
Àmerika verdra'enen,
In geen enke1 ander land j-s dê traditie va!-r dezê vorm i'an
l.oekbakkerij zo stêrk werte genr*oordigd a1s in Necrcrlanc].
MogeLijk houd-t dit verband meI de Sinterklaasviel. L-.9, al zijn
er vreemd gênoeg ï"a.ar wcirr::.8 koekprerrten met de voorstelLing
van Sinterk].aas Èe1f. Diverse Ned.erlandse milsea, zoals het
F.ri.esch Museum, Lle Lakenhal., het Open.l--.rchtmuseun. het trrrestFriesctr ivluseum en het Banke tbakkersÍiuse:,!m bezitten nog een
fraaie collecti.e "Jrênte -r.
Voor tret fijnere snj.j-rre:(,i: rêrd v?uchtbomenfrout gekozen, voor
tret groverc nal:r rnerl iepe- of l:eukehout. Pa.lmtrou; kwam voor
tret a1le::fijnste \^re rk ín aan.rle!.Ling. Dikehout was .ngeschlkt,
omdat de zachte. :l.êrf te snel sleet"
De prenten -rlterclen vroeger or/er tret algemeên gesneden door de
bakkers zeLf, wan:t ook deze vorm van vakbekwaàmfreid behoordê
tot hun opleid1ng.
Voor zover bekend dat()ren Ce oudste bakkersprenten uj.t de
1fe eeuw. Taai-taai- en specuJ.aaspoppen r{erden in de dêcembermaand tot en met Driekoningen en in cte Carnaval sgebieden tot
en .mêt Carnaval verorberd. Dan ',gcrden deze pl-anken weêr voor
êen ,jaa? cpgeborgen ên zo gingel ze generatiês lang meê.
'IÍaren
ze te uitgesleten, dan werde:l ze weer op diepte gebracht
of opnieuw gcmaakr
Verfroudings gewíjze korrt Sint Nlcolaas vej-nig op de pJ.anken
voor. Dat komt, omdat in hei: be6j.n van de 17e e eurn' de reforntatie een sta'ijd aanging met a1l.es wat Rooms *Katfrol l-ek was
en dat go.Ld ook voo!' llet 5ir.r-teri<J.aas f ee s t . Er werden ernstigê
bezffaren gemaakt tege.n gebal.Jcen beelden er -'J-ri j ers ên vriJsters namen hun plaats in De Síni, }ro3dt foe r de rêformatie
gecamoufleerd, maar later "vÍi1den we hem r"eet teru8 met
bis scfropsgel'aad en aI . Zwarte Piet komt êchter nog nj-et voor
op deze oude p:r'en ben.

l(t(
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Adam en Eva, een lhema uit de biibel dat
veelvuldig werd toegepest.
De schêpen weren voomameliik opgetuigde driemasters en biina

.tiid oorlogsbodems, Dit schip isgedateeíd 1744(Zwols Museum),

'Aanbidding van de drie koningen in de stal
,van Betlehem. In de sjerp die de lwee engelen vasthouden, stest ge3chrcven xerê 3y
God(in de) hemelen".

Gestileerde manne- en vrouweliouuruit de 1gde eeuw,
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De nar, een gelieíkoosd onderwerp, De W.H. in spiegelbeeld staal
voor Hans Worsi, zoals een naÍook wel genoemd weÍd.

Ke iakaa't ía'
llluí|.!.'
t'r W.lther Cisne ln ltgll voor
Gan DroÍe3sof arn dê Unlvarrl_
I

tekênd atoor do ltekendo

t.!ta van Slraat6burg.
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- 11 De 18e eeuw wordi we]" besctrouwd al-s c1e Gouden Deuu van de
bald.ersprentên. uit cie tijd stammen prachtl-ge, minitleus
gêaneden p].anken, die vaak geCateerd en gesieÍreerd a'erden.
Dê 'vormen uit de 19e êeurd zijn veel eenvorrdiger van l-1Jn
.en sterk gestileerd. Vrouwen en kÍnderen werden ze].den afgebeêl.d, maar sctrepeïr, ?uitea's, Írarren ( ook wel Hans l,Iorst
genoemd) en mo].ens waren geliefde ond.erwerpen.
Dat geldt ook voor zeemeerminne,n, zeepaardjes en andere
dierên ên niet te .vergeten de karren en wo.gens.
Veèl van deze motieven zijn v'eer terug te wl-nden op tegels,
gevêlstenen en bo?den uit dj.e tl.jd.
SpeculaaÊ komt van het Latijnse speculum, dat spiegeL betekent.
VriJ logÍsch al-s we bedênkên dat hêt bakse]. en de houten votrn
elkaars spiege].beeld ziJn" Prêchtig stonden de met vererrLdsel
en bladgoud versíetde koeken te pronk op dê goedgevuldê
planken in de bakkerswirrkel. IIoe rnen bl-j dat vergulden
precles te a'erk giílg, wj-Ët Hildebrand 1n zljn Camera Obscura
'uJ.tmuÍrt€Írd te wertelJ.en in zj"jn rrVergrrldawond bij de fam.
De Grootrl

o

In tegenstel-].ing tot de koel,ipl"ard<en werdên de suike?vormen
het hele jaar door gebruikt. Dêlre sul-kerbee stplankj e s of
fobdantplarrkj e s treft rien nog wel- eens tê koop aan in antiekzakèn. De voorgangers -ran cleze waak grof gesneden plarrkJes,
de zogenaande dragantvormen zijn echter zeldzamef.
Deze suj.kervo:men stamfli,n '.ri.t de 17e en 18e eeuw en zijn
evenals de suikerbe e s tp].ankelr. dubbel-. De vorm wordt hiêrdoor
drl-edJ.mênsionaal. . De -roorkanl staat op de ene pLanL, de
achterkant op de ar,dere en de plankjes moeten derftalve
pa'ecies op e].kaaa' passen. Dáarboe dienen de twee gaten in
Ledere plank, r*aaril.-r houten perule !: werden gestokên.
De suikermassa, trocfdzakel:.jk suii<er en gom-dragan, werd l.n
de pJ.arrkjes gêgoterr n:et de voetstukjes wan de afbeeldingen
naar bowen gericht. iíei ïecept r,vas zodanig wan samenste].ll.ng
dat alle cletails van de vormeïr haar'fijn op tret sul-kêrgoed
wêrden overgebracilt. Zc ontstonden er ?agfl.jne witte sul-kerpoppetjes, op de s1ee, mus:icerend, een geboortevl-erlng,
allerleL bloemetjes enz " De houtên suikervormen zelf zien êr
vaak nog verrassend nieuÍ,r
r:.1 t, al zijn zê soms 2OO à JOO Jaar
oud. Dl-t komt, onclat de surkerwormen de mode op de woet vo]-gdên
en daardoor konden ze r,taai kort r^rorden gebruJ-kt voor bijvoorbee1d tafelversieringen
en kostbare taarten bj-j bruil-oftsfêestên en bankeiterr" Zê werden ve='grrld en met aLlerlei
kleuren besêhil-derd. Ze raoeten een lust voor het ooB zl.Jn
gèiÍeest. Hèt tr'?iesch Muser:"m j.n Leeuwarden en de Lakeil..a]. l.n
Leiden bezitten een voortreffelijke
col-l-ectie suikervormen.
Er is nog vee]- te vea'te].l-en.over dit vaak nog zo orrbekerrde
ondeÍrtrerp. Wij zu.Llen ons ectrier bêperkên tot het bowenstaande.
Gelnteresseerden in rrhet houten prentenboekrr wijzen we graag
op de ul-tgaven van de hee:' J. Schilstra, eerl deskundige op
dit gebied bij uitsteli.
J. Kruidenier.
Gêraadpleegde 1iteratuur:
J.J. Schilstra, Iloekplanf<en
A. Hoogeweegen, Pub.Liko-tl.e in Eigen HuiÊ, jan. 1972
H.J. NanÍrings, Brood- êrr gebakvorEen
n
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lí1e is er eLgenlJ.jk het eerst op het ideê gêkomen om kerstkaarten in grote hoeweeltreden te gaan versturen? De uitwisseling van sêizoensgroeten r,ras een beJ-eefcll.eid, dl-ê al
bijna twee eeuwen ge.lec1en in we.Le l-anden bestond. Maale het
was een Engelsman, diê gênoêg kreeg wan het briefjesEchrl-Jven l-n de Cecembermaand. Sir Henry Cole, een gewiekst
zakeuman die bekend stcnd om zijn vooruj-tstrevende ideeën
en die ook belangen had bl-j de opkomende posterl-Jen, droeg
Jol.n Calcott Horsley in 1843 op om een kerstkaart voor hem
te ontwerpen. De prent krlam tot stand en werd door de opdractrtgever niet a1leên goedgekeurd maar ook, na eígen gebrulk, op
dé markt gegooid. Er rr'erden clulzend exemplarên gedrukt, díe
voor een in die dagen stev{ge prljs werden verkocht.
De nouweauté vond we1 êrkennÍng maar bêt zou tot 1848 duren
voor êr een tweede rrcólnmêrciëlêrr kefstkaart uitkwam.
Dit keer l'as het l{.M. Egley, die zich uitleefde in een bont
tafreel van feestvierende mensen, maar waarbiJ [de armeno
ook verden bedeeld. Op de onderste he]-ft wan de kaart ontïaarde men een stoet nederige ].ieden" Cie vo]- daÍrkbaarheid
een gave - rdas het een kom soêp? - j.n ontvangÊt namen.
Ook op de eerste kaart uit 1843 waren de behoeftigen uit
die ti-jd niet wergeten; zij fJ-ankeerden in rustige tral.ftlnten eên vroll-jk gezelschap d.at met gefreven glas feest vierde.
De nkant en klarerr kaarten vonden in derr beginÍre maar weinig
aftrek. Men was gewend orí ej-gen visitekaêrtjes en korrespondentl.epapier te wersieren met eigen bedachte tekêningetiies,
mêt droogbloemen of eventueel p].akpl.aatjes.
Pas na t86O begon l.et Vi.ctoriaanse pub]-j.ek belangste1llng
te tonen woor de trkoopwensjegÍ. De drukkeriJ en wieten hun
produktên te werfljnen, de posterijen werkten sneller en ook
de hande]. voorzag ongekende mogêlijkheden. Ëe ontwerpers
stonden voor niets. De kaarteÍt waren 'I.reliswaaf op stewig
papier uitgewoerd, maa1. ze werdên werrijkt met zijden ên
fluwelen frutsels. Men gebrrrikte uj.tbr:ndig goud en zilverlamé
om de zaak te vêrfraaien ên aan onderwerpen ?rad men geen gebrek.
DLe warieerden van lrrome plaatjes rnet Christus-kindjes en
ll-efJ-ijke Mariars tot huiseliJke tafreeJ.tjes rondom een riJk
voorziene dis, waarop kalkoen en phrmpuddir.g een vooraanstaanCe pl-aats ínnamen " Hulst en klímopranken werden niet wergeteni dênnebomen, sneeuwbal.Len
in reuzeformaat, zingende
engeltjes, kêrken in d.e sneeuer, postkoetsen afgeladen met
Joll-ge passaglers."." het kon niet op! Toch blêef l-n den
begJ-nne de Christelijke kaart het meest populair met als
motief het Kind in de kr1bbe, een sta]. met os en ezel of
l.erders die de ster volgden.
Ook op het vasteland wan Duropa maakte de gedrukte kerstrf,ens
zrn entree. In Duitsland hie1d men 1ange tiJd vast aan puuf
Christelijke vormgevin I " Zeet gêll-êfd waren biJv. oude
devotieprêntJ e s . In Frankrl-jk nam men de feestelijkheden aan
het eind van het jaar wa?; losser op, 6etuige een afbeelding
van twee dansencle gelieven die tegen een lrartwormige achtergrond e1kaar Heurerrx Noë1 vênsen,
Amerika rook aL spoêdig rrbusirressrr. Een paar Jaar na de eerste
EngeJ.se pogingen brak e:' aan de overkant wan de oceaan eên
gtortvloed vatr werrsen 1os in ve].e?lei vorm. Santa Claus en
kerstpudding spee].clen aanvankêll-jk geen gerlnge rol. Mae'r
mènigeen werloochende zl-jn zakeninstinct niet; een onderrreuend
heer werb].iJdde vriend en maag en klanten zelfs met een geluÏrf,ens in de vorm van eeil ctr.êqrre, die stond op ée naam van
Bank of 81êssings in B].issville.
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Het oorspronkelijke gegeven van Horsley Ïriel-d een boodsctrap
Ln, gêdenk cle minder bedeelden. DLe boodschap rderd op den
duur wel eêns vergeten en hqt. zou zo ongeveer tronderd Jaar
duren woor dê liêfdadigheid zich meester rraakte van de kerstprent. TegenwoorCig ziJn er in binnen- en buitenland tal- vàn
charitatievê instel1ingen, dl-ê de kêrstkaart alB welkom
ondèrwerp gebruiken om ge].d in te zameLen. Il errk al].een maar
êens aan de Unicef en onze vêderlandsê Kindefzegelakt.ie,
1'aarblj op grote achaal kerstkaa?ten lrorden aangeboden voor
hêt goêde doel-. Vaak rrerken kunstenaars mee en blj menlgeen
gaêt de woorkeur uit naar rreen mooi pJ.aatjerr.
f,,e geschreven tekst werd op den durrr vervangen door een woorgêdruktê. Maar steeds meef blijkt dat de mensèÍr tegenwoordlg
wêer wat meêr tekst verlangên dan tret afgezaagde VroliJk
Kenstfê€st en Gelukkig NieuwJaar. Men wi1 die nooie kaartên
voorzLen van een eigen heilwens. Het lxoet toctr een.beetje
persoonlijk bl-i jven !
BLnnerrkort staan onze schoorstenen weer wol met kerstkaarten.
Of ze bunge].en aan rode linten opgeplikt of geplakt ].angs dê
mtlren. I.aar staan en trangen ze broeder1ijk bijeen, zondêr
oordeel des onderscheids: de krJ-bbe en de kerstboom, de
rradonna en de postkoets, het onderge sneeur,rde hutJe ên tleÍê1iérende roodborstjes op een Broenê tak. Ie kerstkaart is
een nÍougtrr geworden maar ook. r r o r êên miljoenenzaak.
Of Jotrn Horsley clat ooit heeft kunnen vermoeden?'

E.

vtrit s ênburg-Horsman
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OUIHE TDKAMER

Dê Historl-sche Markt J.s een groot succes geweest. Niet allêen
uat de grote som geld betreft, maar ook cliversê voorrdêrpen
dLe blJ ons gebracht werdeÍr en voor de Oudheidkamer 'geschikt
ïaren, o.a. wat bl.jzondere haÍrdvê rken, diverse boêkeir,
ansichtkaarten, woozwerpên met betrekking tot het OranJehuis.
Dan ook nog 2 Jakken (waar we nog niet precies van wetêlr
rÍEutne er en lÍaar ze gedrag'en werden). Een spooneandjê en een
z€Ír. bev-ri j dingsrok, samengesteJ.d uit kleine lapjes.
Hêt tíaE de bedoeling orí dezê ?ok êl-k .Jaar op 5 mei te dragen.
Ilê 5o+-ers onder ons zul}en dat nog líel weten.
Voorts een prj.ktol (gekocjt), een koffJ.emolen, hoedenstandaard, schil-derijtjê Beukerrhorst aan de Prins Hendriklaan (nu flats naast l.:r. f'oyer) ên een lepeltje Jubi].eum
Veerkamp.
O-O-o-O
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fe Archeo].ogJ.ecl..e Uerkgroep van de Hlstorische Kring (Baernen
houdt iedere êerste woensdag van dè maand. een kontaktavond.
om 8 uur in de Oudheidkamer (C.i_. ee kelder oncler het gemeéntehuj-s, lngang Laanstraat).
Op deze awond praten J-eden van cleze werkgr'oep bijv. over
hr:n werzame].lng - ze brengen trieryan sons iets mee.
Er worclen diats wertoond over archeologische bezienswaardigheden; er worclt ve?teld over opgravlngèn waaraan men. treeft
meegeholpen, eíz.
Il,e !.'erkzaamheden in elgen kring worcl.en besproken, zoals
we].donderzoek, p1anÍren voor excursl-es en .]-ezingen.
Van één en ander wordt versLag uitgebracht in nBaêrnen.
Nl-et alleen J.eden, ook be1angs tel-lenclen zijn bij onze kontaktavondên en aktiviteiten wan harte welkom.
Op 14 nowember jl. hield de heer J. Brinkerink, paleontoloog,
een zeer j-nteressantè lêzing over ziJn eigen $e:rk, nI . op6rav€n op Sardinië.
Sardinié is a].tijd een ei]-and geweest en vertoont dan ook de
kenmerken hierwan, bÍJv. een beperkte groep clieren die zich
vrj.j kon vermênig\ruldigen, claar roofdieren hier ontbreken.
Tot nu toê wêrd aangenomen dat cle menseJ.ijke bewonLngsgesctriedenis terugging tot + SOOO woor Chr. Mogelijk noeten
If,ij clit tijdstip, door heCênclaags onderzoek, vele eeuwèÍl
verder terugplaatsen. Aan de hand van cliar s zagen wiJ cle
torenvormige bouwse].s (misschien vercledigingswÀrken)-van
v-roegere bewoners. Obk waren er mooie diars over clê natuur
en de foJ.kl-ore op dit eiJ.and.
Na de pauze werd ons dan, ook aan cle hanC van d.iar s, verteld
over dê a1 Jaren aan de gang zljnde opgraving in één vàn de
talloze grotten. Mên gl-ng tot nu toe 1.8O nr diep en vond
enoro vee.l- beendermateriaal van knaagdi_eren en herten.
Tot men tenslotte stultte op aporen wan menselijke aktiv-l-teitên en nog later op resten van eên nenseliJk schedel,
zeker vroegêr dan 9OOO voor Chr, en waarscl.Íjnlijk zéér oud,
mogelLjk voor neof-itisch. Er was ook nrateriaal van o.a. deze
opgravJ-ng aaÍuÍêzig.
AI- llet a]. líerd ctit weer een zeer geslaagCe avond voor 1eden
en belangsteLl.enden van de Àrctre oJ- ogi s ctre lJerkgroep.
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NDDERLANDEN

Op de kontaktawond van de ARWE c1.d. vo onsdag 2 íoverrber j J- .
verteLcle Ttromas Cley ons het één en ander over Nêderlands

Maj oL j-ca .

fn de inl-eldj-ng vertelde Ttromas dat cle fabrikage van Ma,JoLica
atamt van cle Moren en dat het via Spanje en lta].ië i-n de
Zul-delijke Nederlanden, met name Àntwerpen, terecht kwam.
Voor hêt jaar 1510 werd er in Àntwerpen reeds l4ajo].ica geÉaakt. Voor Ce aanvang van de 8O-jarige Oorlog waren de
Zul-del.ijke Nederlanden één van de wel-varendste landen wan
Europa met een goed ontl.ikkelde h.andel en een floge cultuur.
Een bekende Majolica-bakker uit dl-e tl-jC was Guido de Saveno
(oorspronke].ijk uit ftalië).
Na het begin van cle 8O-jarj.ge
00?106, omstreeks 158O, vluchtten de Maj o l-lca-bakkers mêt
vele arrdêre ambachtslíedên uit Antwerpen naar de Noordelijke
Nederlanden en vestigd.en zich voornamelijk in Haarlem en
Àmsterdam, dikwijls in nà de bêêldenstorm verlaten kLoosters.
In Amsterdam wêrkte o.a. Carstiaen van Abeel-e, waarvan de
aardigê bijzonclerheid bekend werd dat zijn industrie wegêns
branclgevaar uit cle stad moest verdwijnen en die zich daarom
vestlgde in het werlaten Karthuizer KJ-ooster Ln de Jordaan.
te vl-ucht van de Maj olica-bakkers was nl.et het gevolg wan
godsdiens tverscleil len, r.'ant ve.len rnraren aanvankeliJk kattro liek, maar rlregens de snel achteruitgaande economísche toestaná wan Antwerpen na het afsluiten van cle hanclelswegèn,
o.a. clooÏ' afsluiting van de Sche]-dê. ne fabrikage 'vap de
Majolica in de Neder1anden treeft geduurcl van 15OO - 1580 l-n
het zuiden en van 1580 - eincle 19e eeuw in cle Noordell-jke
Nê

der']-anden.

Verwolgens legde Ttromas uit wat wij oncler Majolica moeten
werstaan. Het i-s meestaL een vrlj dik aardewerk, aan de voorzijde bedekt met rrrit tin-basj-s g].azuur lraarop vrij grove
decoraties zijn aangebracht van gekJ. eurd., na het mldden van
de lfe geuw bijna a1l-een blauw, tin-glazuur. Het aarde\terk
hêeft aLtijd een woetring. Tn de NoordeJ.ijke NêderLanden
(na t58O) werd dê achterzijde beclekt met loodglazurlr r ' gemèngd
mêt al-l-e rêstjes wit en gekleurd tin-gl-azuur. fit zorgt voor
een enigszins doffe J.icht'-grijze k1eur. Ilit loodglazrrur rrerd
aanvanke].j-jk om economische redenen aarrgebracht. Later werd
het aanbrêngen van loodglazuur aan de achterzijdê van dl-t
fe voorziJde en c1e decoraties
soort aardewerk traditie.
blewen met tin-g].azuur uitgevoerd. Vorm en k].eur kunnen verschillen, Iaoewe]. fle k].eur de daterlng kan vergemakkelijken.
MaJo]-icà komt voor in de vorm van sclaotels, albarel1o I s,
zalfpotjes, papkommen en zoutvaatj e s ,
Aan de hand van errkeLe cloor hem zelf opgegraven woorbeelden
]-ichtte Thomas bet bovenstaande nader toe. Eerst toonde hij
eên fragment van een schaal- uLt Antrderpen (van voor 1!8O).
De schaal was aan de voor- en achtêrzijde bedekt met tingJ-azuur, Ïreeft een voetring en is gedecoreercl in fel-le kleuren.
Àan de achterzijde met gekleurde concentrische ringen
(mogelijk door tret tin-glazuur).
loor tin-gLazuur ook aan de
achterzijde was dit aardewerk duurder.

I
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-16fn het begin van de 17e eeuw was ook het MaJolica uit de
Noordelijke Nederlanden gedecoreercl me.t f,eL1e kleuren.
Kleuren als oranje/rood, groen, paars, geel en blauw komen
voor. Het voorbeeld uít deze període kwam ult Haarlem.
Ook l-n Amêtêrdam werd dit aardeïerk gemaakt. In het middên
van de l7ê eêuw werd het Maj oliêa-aardewerk vriJríel- niêt
mêêr met gekleurd g.lazuur gedecoreerd rraar alleen met blauw.
Het verscl..l]. met het j.rrmidde1s ook op de markt verscttenêÍt
f.el.fts aardetÍerk is dat dit dunner is, fijner gedecoreerd,
. aan de voor-en achterzijde i9 bedekt met tin-glazuu:r en
meêstal. een voetrlng heeft .
Vervolgêns toonde Thomas een fragment van eeÍr MaJoltcasclrotel, met Wan-Li motLef (uit 1620 - 1650), waarvan de rand
een vakverdêlíng heeft volgens Chlnees-model. i)aarna we?deÍr
voorbeeldên van l-aat-Fries MaJolica getoond. Fragmenten van
schotels etr een stukje zoutwat. Ilit is gemaakt omstreeks
1650 t-ot 19OO. le decoratlê l-s vrij grof. In Frlealand zijn
later ook de spreukschotels ontstaan, wan 18OO tot omstreêks
1900.
Een merkwaard.lge eigensctrap van Majo1ica-aardea'elk is nog
dat aan de voor- en acbterziJde drle indrukken in het glazuur
te zien zÍJn vaÍr de trproenênr. frit zijn CrLe aardewerken
pootjes, vêrbonden door eên aardewerk clriehoêkJê, die gebruikt wofden voor ïret ber^'aren van een afstancl tussen de
schotels als ziJ op stapels gebakken worden in de oven.
AIs contrast net Majolica werden ook ar.dere soorten aafderíerk
uit dezel.fde tJ.jd besprokên. HaarJ.ema aarderÍerk waarvan êen
fragment van eerr plooischoteJ. a'erd getoond.. Het J.s dun,
zonder woet?ing, met fijne tekening eÍr woor en actrter bêdekt
met tin-g1azuur. fn Haarlem rerkten. ín 162o wader en àoon
Verstraêten. Het aardewerk wo?clt Proto-llelfts genodmd.
Ile fabrikage stopte daar onrstreêks 1650. lelfts aardêwêrk
is gemaakt van dun materiaal , met voetring, fijn getekend
en aanvankelljk in blauw, meestal met bloemmotLewen.
Na 17OO komt ook gekJ.eurd Iêlfts aardern'erk voor. Ook werd
Wit-Ilelfts áardewerk gêmaakt (tot op heclen). Omstreeks 1830
etopte de fêbrl.k4€:e wan f el-fts Bebruiksaardewerk. In de 2Oe
eeuw wêrd de fabrika8e van sl-êr-aardêIÍerk hervat.
llêgens het wergeworderde uur wêrd de causerie onderbroken.
lÍij l..ebben dus wan Thomas rlog een vêrtraal. tegoed over ander
Nederlands aardewèrk. Het was eên boel-ende verhandeling,
waarbij vêel- vragen werden gesteld. IIet was een leerzame
avond. Dê thuisblijvers hebben vee]- gemist.
Bart Braat.
N.B.: A1s fefêrentie toonde Thomas zijn boek:
- Korf, Llngeman, Nederlandse Majo].ica
(Haarlem, Ie Haan 198 1).
o-O-O-O
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EEN NIET'TE RUBRIDK

Zoa.Ls u eldêrs j.n dit bJ.ad kunt lezerL, rr'orden nog regelmatig
boekên en ansichten verkoctrt " Het j-n consignatie voor dê
markt gegeven materiaal dat niêt vêrkocht werd, is ulteraard
ïreeï' terug bij de resp. eigenaars. fesalniettemin komen er
af en toe ï-ragen van mensen die iei:s op c1e markt hebben
gezl-en, niet Cirekt konden bes1uiten, maar.... er graag op
terugkomen. Hierdoor en mede door vat wij bij enkele zrrsterverenigingen zagen (zoa1s een boekentafel of een J-ijst met
aangeboden boeken) ontstond het idee woor een niéuwe rubriek
1n ons trlad. Een ru.brlek, waarvoor a1le 1eden opgave krrnnen
doen indj-en zij bepaalde boekwerken op hi.storJ-sch gebiecl in
de ruimste zin des woords hebben aan te bieden. Hetzelfde
geldt voor orl-ginele oude prenten en kaarten (a1 clan ni.et
ingelijst),
die op onze naaste omgeving betrekking trebben.
U noemt zelf de prijs dJ.e u voor het boekwerk resp. prent/
kaart wJ-J.t hebben, met dien verstande dat u er rekerring mee
houdt dat 1OS wan dat bedrag bij eventuele verkoop bestemd
is voor het fonds voor aankopen voor Ce co].lectie Oudhéidkaner.
Ifanneer in deze rubriek Cus een boek voor Í 4ar-- vermeld
staat, ontvangt de verkoper triervan Í 36r-- en gaàt een bedrag
van f 4, -- nààf rrh.etrr foncf s .
Vanzel fsprekencl is de rubr1ek bestemd voor nj-et meer in de
boekhandel- verk?ijgbaar zijnde werken. Ook oude jaargaïigen
van t1jdschriften kunnen in aanmer'king komen. Dn rdat de
prenten en kaarten betreft, deze dienen we.l op onze naaste
omgeving betrekking te hebberr, dus bijv. nj.et in aanmerking
komt een gravure van de Groningse Martlnl-toren.
Jre huidige lijst
net aanbiedingen ziet er als volgt uit:

l.e afs1uiti.ng en gecleeltelijke droogmakíng van dê Zulderzee, delen I, II, IfI en IV, uitg. Holdert & Co.,
Amsterdam, met zeer vêel fraaj-e fotors, totaal
Í
VtjftiA jaren - officiee]- gêdenkboêk 1898-1948 H.M.
Kon. trÍilhêlmina, uitg. Scheltens & Giltay, 1p48
f

40.,-'

te Gouden Kroon gederÍ<boek 1898-1948 H.M" Kon.
'Irrilhelmina, zeer - vêe1 foto t so 1!48, uitg. Spaarnestad

4o,

Kon. Wi]-he1mina in traar openbaar ].even, uitg. M.M.
Couwée, Len Haag, 18!8 ( 6ederrkboek met intekenlijst

1898)

4o-t--

--

Í

6U^r--

Prêhl-storic Man, door Jolrn Waechter, Octopus Books, 1977 f
f-'e Plant in Hare Ornamentalê Beha'ndeling, chromo-Iittr.
en uitg. J.H. v.d. tr{eijer, Groningen. Bijzonder fraaie
plaatverkên ( Jugends til-mo tieven) afm. 44xJO cm, uJ-tg.

1Or--

1888

t 11or--

Geschj-edenis van de Bourdstijlen door Eu8en Gugel, uitg.
P. Gouda Quint, Arntrem 1A86, 973 blz. met 6 staalgralrure s en 8J1 illustraties

Í 12or--

Le Binnenlandse Strijdkrachten,
Staatsuitg. l)f2, tezamen

Í

deel I en II,

70t'-

Jft

-18fiverse jaargangen Openbaar Krrnstbêzlt, per Jêêrgang
ErrkeJ-e jaargangen (weeJ.aJ- incompleet) Spl.eghel
Historiael, per 1os nurune r (r.rr..f , dubbele nummers)
Vêrkacle album rrVetplantenrr, À.J. van Laren
De IÍereld in Beeld, album IIfr. Japan, uitg. vên
Zeepfabriek Het Anker, met 6 ingep]-akte rraquarellenrt
gn 75 foto-plaatjes
Onze Eeuw - maandschrift voor staatkuncle, lêtteren,
wetenschap en kunst, ingebondên delên ïïI en.:[V, per

.

clee1

Í

5,--'

Í

1r 50

Í

))t-'

Í

lor

--

f

5r'-

Í

275,--

3rs3!erl5?3r!sr
Kastee]. Groêneveld, fraaie ll.tl.o, + 1860, .ingell-jst

I.oorgraving kanaa1 Utrecht-spakenborgh, kaart + lfJO,

l.ngelljst
Kaart van de provincle Utrecht en Gelder1ancl, Mortier,
! 1790, ingellJ st
Gemeentekaartjee I 1860 Baarn, Eemnes (zgn. Kuiperkaartjes), niet inge].ijst, per stuk

r 375r-)
Í 225t-Í

45r--

f

85r

--

Ile Kerk te Baarn, kopergravure, niêt 1ngelLJst
Kaartjè piovincie Utrecht a 2OxfO cm, Episcopatus
Vlttraiectensis wulgo het Sticht van Utrecht,
La Feuille exc. J8, niet ingelíjst
Chateáu de I.rakênstein près drUtrecht, ingeliJst

Í t85r --

Soestdijk, Gezígt op het Logement, litho a
inge]-ij st

í

130r--

1860,
22O ,

--

Het HuLs Zoestdljk van eene andere zijde, t 169o
Í eor-J
SoêstdLjk - Hêt Paleis, fraaie l-itho + 1860, nÍet
ingeltj st
Í 22O, -J
Baa:cn - Het gezigt van het logement en regthuis, fraaie
litho + 1860, nlet inge1ijst (nr.a.w. cezicht op c1e Brink
richting Hoofdstraat)
Í 24Or-Bent u geÍnteresseerd j-n één of meer van de genoemde boekweiken/prenten/kaarten, clan kunt u kontakt opnemen mêt me\rr.
J.M. v.d. tsrlrrk-wan l{j-jkwliet, Prof. Meijerslaan 1O, têI.
20161, of ( inclien geen gehoor op clit trummer) mêt me\rr. c.H.
Grootendorst-Doornekamp, Van Bêethovenlaan 5, tel. 13133.
Hêêft u zelf boekwerken/prenten/kaarten aan te bieden, dan
graag schrifteJ.iJke opgavê aan bovengenoêmde adressen of bet
redaktie-adres.
o-O-O-O
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K/T.THEDRÀLDN

Voor de middeleeuÍ'se Fransen was de kathedraaL êên bijbêls
prêntenboek. I.e meeste mensen konden n1êt lezen, maar in
de kerk werden tlr:ll <1e wertraf-en van Ïret Oude en tret Nieuwe
Têatament en soms ook de legenden van de hei1igen J.n
beelden verte].d. Het tympaan boven dê westelijke ingang
herlnnerde fren aan de f:ag dês Oorcleels, ï'aar de goeden en
de kwaden werden gescheiden" fe kapitêlen op de zu1len
blnnetl in de kerk waren gesierd met scul.pturen. die het
KerstwerhaaL of de OpstandÍng werrraalden. Op fresco?s zagen
ziJ de rnartel.ingen van Laurêntius op het rooster, of van
CathariÍrê! met het rad. In de g1as-in-].ood ramen was in
schJ.tteretrde kl.euren de Maclorrna met ltet Kind voo?gesteld
of dê Boom van Jêsse, de afstamming van de Heer.
Zo ïerden zij in beeldende taal , têr ondersteuning van de
woorden van de prêdlkant; met de waartreden wan het Geloof
geconfronteerd. Maar die getrouwen of geschilderde beelden
llie1den de middeLêeusse meÍts ook een spiege1 voor líaarin
triJ zich zelf kon te]'ugzíen. IÍant de biJbelse en andere
vfome verfralên waren door de kunstenaars vaak als el.gentlJdse gebeurtenissen voorgesteld, vaardoor de i3oodschap
minder werwreemd en meer vertrouwd owerkwam.
In een voordracht met lichtbêeiden op dinsdag 31 Januari
1984 om 2O.OO uur in het Nicolaas Trefpunt wil- Hans
Bronkhorst u meênemen op eên Frans kerkenpad, dat hiJ eerst
zelf be gaan treeft om nu uw gids te kunnên zj-jn.
A1s eens de pelgt.ims naar Santiago en andere kerkgangerg
ttekt u dan door. tret Franse l-and van Picardië in het
noorden tot de Lanquedoc 1n het zuidên, van Normandié l-n
tret westen tot de Elzas 1n het oosten" Hij wÍl u lelden
naar Romaanse en Gotj-sche kêrken en kathedra1en, kloosters
en abdJ.jen, naar schatkamers en enkele musea van r'elJ.gieuze
kunst. De tocht woert u van de Not?e l;axre op tret PariJse
fle de 1a Cité met Lraar ma€nifieke ronde gebrandschilderde
v€nstêrs i-n dê transepten, naar de kathedraal van Chartres
met haar Romaanse konj-nkLiJk portaaL voorzien van Etatl-ge
beelden; van de kathedraal in Reims mêt haar gl-imlachende
engêl, naa? dê kerk in Bourges met de lêvensgrote. Graflegglng
en trêt beeld van de bíddende Herto6g van Berry; van dê
k1oostergan6 in /rrles rnet de ontroerênd nooie kapite1en wan
líaria en Jozef en andere bl-jbelse fj-guren, naar de geveL van
Moissac met Mozes die de zi-elen in zijn sctroot ontvangt,
naar Àmiens met de gebeeldlrouwde kal.endêr van het boeren1êven in de seízoenen en naar de prachtige wandtapíJten en
trêt' Be.w'e].dige uurwerk j-n het hoge koor van Beauvals.
MaalÍ we gaan u triêr niet de hel-e tocht beschrijven, want
hêt is maar eên greep uit die rijkgeschakeerce pracht van
FraÍ*fijks
bedetruizen. I'aarbj-j zu].]-en niet al,leen de beroêmd.è grote trlstorisctre katl..edralen worden bezocht, maar
ook eên- aantal hêel weiniÉi bekende kerkJes en abdiJên die
van betekenis zLJn voor de Franse middeleeuwse kerkelijke
architectuur .of beeldende kunst" Wie kent de monnlkengraven wan Le Chalard in de Llmousin, of c1e frescors in
frêt Romaanse kerkje wan Braneion j-n het zuiden van Bour8ondië
de geve]. wan St. -Loup-de-Naud bíj Prowins of de cLstersiënser
abdLJ van Senanque in de Vaucluse?

t

ItO .,
'20."
Zo zal dan op een avond waar veê]. te kijken en te luisterên
valt, getoond arordêÍr l.oe we in het Frankrtjk van nu het
Franse lev,en van de l-aterê Middeleeuwên kr:nnen têru€viÍid€n,
ríaarbij arê vèrsteld zul1en staan van de creatiwitelt wan
dl.e mede-Europeanen van r.roeger eeuwen. lJie die periode Ln
oÍrze lÍesterse geschiedeni.s nog zlet a1s de Dark Ages, de
dorrkere 'tlJden, zal rlu de glans ontwareÍl van l..êt Licht lran
de Middeleeuwen.
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ZÉte'"dag

7 januarJ.

14.30 uur

llonderdag:

12 Januari

2O.OO

uur

Gezarnenlijk bezoêk aan de Luthêr- têrltoonstelling
in hêt Cattrarijnec orlvent te Utrecht met deskuÍrdigê
roncl1eicting. Lw.m. de grootte wan d-e-..groep (nax.
20 personen'per rondJ-eiOer) is opgave wooraf biJ
de sêcrêtaris gewenst. Dntrée museum í 3r5O.
Kinderen en 65-pLussers t 2r--"
Filmawond in de g::ote zaaf. van ItLe Speeldoosrr.
Vertoond worden op velea' rretzoel< dê WV-film uLt
1930, de fi-im van het jubileum van Pastoor Van
Oppenraay en de Voorwaarts-fi1m uj-t de vijfti8êr
jarên. Toegang voor reden vrij, ÍnitE ?ïJ|IG
GERE SERVEERL

!
'.

Dinsda6

Lezi:ng met diats over Middeleêuwse (Romaanse en
Gotische) kerken en kathedralen in Frankrijk door
ons mede-lid, de heer H. IJronkhorst. Ziê het
artikel van de heor Eronkhorst eldêra in dit blad.

DJ-nsdag

Lezírrg, met dia|s onder d.e voor zich sprekende
titel
l.j-cl.tend tsyzantium in Europa I s rrdorrkeretr
eerrveÍrrr door ons nede-1id en bij vêlen óok op
dit gebied bekende frr'. H.H.Á. Hdtte.

Linsdag
13 maart

Onze jaarlijkse
algcmene ledenvergaderin€;:, waarvoor tl t.z"t. de a6enda zuJ.t ontvangen.
Na afloop een korte J-ezi,ng Eret diats ower het
beroemde.tapijt vaÍr Dayeux (7o x 5o m, ca. eind
1]e eeuwJ, dat ln !2 voorstel"J-ingen c1e lnval" wan
de Noornian.l].en in EngelanC weêrgeeftr' door ons
mede-Lí:d, de heer H. Fokkêns.

31 januari
2O.OO uur

28 februari
2O.OO uur

2O.OO

uur

Dinsdag
10 apri1
2O.OO

uur

Lezing met diars over Spltsbergen en de Neder].andsê walvisvaarders door de heer L. Hacquebor{,
di-e ter p1ekke opgravi.ngen heeft gedaan.

Het Ll-Bt in de bedoelinél om, aanslultend op de
Lezí'lg van de hder liacquebord, een excursLe tê
organiseren naar het museum in Le Rl-Jp. Rond lfOO
waren êr in Ile Rijp zorn 20 xedets die walwl-sIlijzonderheden oveÍ' deze
vaardêrs uitrustten.
excursLe (mogelijk in combirratie met êen andér
ewenement). volgen t.z,t "
Met uitzondêring van de fi.].mawond zul].en a1le 1ezLngen worden
gehouden {n trHet Trefpuntrr bij de Nicolaaskerk, te bêreLken
over trêt pad rechts langs de kerk (Joh. Vemeerl-aanr.
Mêi

t

uq
a

Na6ekomen

nieul'rs van

de

ê::Seeles': sche Werkgroep

Op woensdag 1 februari

1J84 zaL de heer H. tr'okkens een
lêzing houden over prehisto?ische kunst. De lezing begint
om 2O.OO uur en wordt getrouden in de Oudtreidkamer.

Uitleenboeken voor ARI{D-1eden!
Archeologie, troe opgraven?
Nederz e t tingsarcheo logJ-e j-n

Nederl and
Opgraven in Nederland
Verleden Land

Voltooid Verleden Tijd
Runentekens (r.p).

- Keith Branigan
Bo s -Ka1e e -Po

t

Louwe Koo)rmans
Bloemers -Lourf,e KooJrmans -

Sarfaty
(diverse artikelen)

De ARtr{E-kontaktavond wordt elke eerste woensdag van de
maand gehouden in de Oudheidkamer, aanvang 2O.OO uur.
Lande saufnahmen: zondagochtend om de 14 dagen.

Voor inlichtingen

kunt u bellen naar Jan v.d. I-aan (tef.

tt656)

O-O-O-O

ANTIfOORDSTROOK VOOR FILMÀVOND

Ondergetekende -------

verzoekt
1984.

Híj/zij

plaatsen voor de filmavond op 12 januari
ís lic'/gezíns1id

van de Historisctre ltring rrBaerner'.

Gezinsleden hebben uiteraard gratJ.s toegang voor tret gelrele
gezíni individuele leden en jeugdleden één gratis toegangskaart. Niet-l-eden bêtalen Í 4r-- per persoon.
Inleveren bj-j de treer B. Braate Gerrit van der Veenlaan 2,
Baarn, of op maanda€mof6en of maandagavond in onze kelderruimte onder het Gemeentetruis vóór 3 januari 1984.

