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De Hi.storische Krl-ng nBaernetr

stêI"t zicLr ten doel het bestuderen van en belangste].].lng kweken voor ge6chíedênLs 1r1
het al-geileen en van Baarn in het bijzonder. ZIJ tracht dlt
doêl te ber:eÍken door middel van het orgaÍriseren van
1ezingen, excursLes, tentoons tellingen en het uitgeven van
een eigen tiJdschrLft.
Naast deze algemene aktiví.têiten bestaat de mogelLJkheid
toe te treden tot de volgende werkgroepen:
1. Uerkgroep Oudheidkame?
;;;-;;;";-;;;;-;;;;-o.a.
bezis met hêt bebeer en uítbreiden van de ko].lektl-e GeneenteJ.iJke Oudheidkamer.
Inl-ichtingênr F.J. KrFmer, Mozartlaan 6, Baarn.

.o21Jl+'14583.
2. lsrEflgeg-*rebeelesis
ïnlichtingen: Mevr. B. Rêitsma, Amsterdamsêstraatneg 59,
Baarn. TeL. o.2154 - 12197,
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VAN DE REDAKTIE

Op 11 december jJ-. wierde de Hl.storLsche KrJ.ng ltBaernetr haar
1O-Jarig Jublleum. Het was een bijzonder gezellige avond,
die door ruim fO personen vêrd bezocht, yaaronder veel 1edên
wan het eerste rrur.
Onder tret genot wan een glaasJe en een hapJe êrden de nodi-ge
herinneri.ngen opgehaald. Natuurlijk rraren er werscl..l.].lende
sprekers, zoals de heer V.d. Mersctr, die namens itt Nutt een
herderrkingsboek en een JaarafJ-eve?ing van de Video-Krant aanbood. Merrrouw De Leeuw, Burgêmee.gter van Eemnes, ïrleld een
geestige toespraak en overhandigde eên exemplaar wan het pas
verschenen boekje over de Kêrkstraat aldaar.
Ook onze Burgemeester, de heer Miedema, mochteÍr wiJ deze
avond begroeten. Na bet darrkwoord wan onze voorzítter werd
er' een korte fj.lm over oud.-Baarn vertoond, die dit Jaa? door U
onze Krin6 werd aangekocht .
Het hoogtepuÍlt wae echter de voorsteLll.ng wan Ttromasvaer en
Pieternel door Liee LuikJ.nga en Dvert v.d. Steeg op tekst
van Dep Grootendorst.
Op vèrzoek wan veel leden drrrlcken we in dit nummer deze tekst
1n ziJn êieheêl af.
Verdêr wil]-en ve l-n dl-t nrurDe? iets l-atetl zien van een asntal
schLlderíijen, dle sinds lange tijd in Daarns gemeentebezit ziJn.
Eên groot aantal- van deáe schilderijen werd gedurende de laatete
Jaren gerestaureerd. Hê1aas kunÍren ïe ze niet in k1eur afdrukken, maar misschien gebeurt dit nog wêl eena biJ ons 2O-

Jarig jubLleun.
De heer Hube?s, ïerkzaaE biJ de Gemeente Daarn, deed een onderzoek naar de geschiedenls van de diwerse wapens die Baarn gehad heeft. Van ziJn scrlptie l..ierover werd door ons daÍrkbaar
gebruik genraakt.
Dn tenslotte maken we in dit nunmer de uitslag bekend vaÍr dê
door ona georganrÍ-seerde fotowedstrijd.
o-o-o-o
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Ttromaeváer : Loopt tret tegen rt eind van it Jaar,
dan worden wiJ a]-s Pieternel en Tttomasvaer

van stal gehaald en afgestoft,
worden we poesmooi opgedoft.

Pl.e

têrnê

1

Thomasvaer :

Fl.ê t

êrne1

Thomagvaêr !

Pie t e rnel

Ja, gewoonll-Jk laat men ons dan praten
en we trebben heus wel Ín de gatenr
dat we onverbloêmd en niet.sctrort.
te kort
moeten zeggen waar r t .aan
Zelf vindert we dat eigenlijk ook mactrtig,
specl-aal dlt Jaar, in wíer en tachtlg,
nu er feest te wieren is,
10 jaar Kring, 10 jaar gesctriedenl-s.
IÍeet je nog, in '14, zeg Pieterne.l-,
herirrner JiJ Je die 17e december wel?
Zo tn derti6 mênsên kwa[ren blJ e].kaar.
Dén deed Lret woo::d, dat was Collardl
t t Idee r.ia s eerder a1 €êboren,
ontstond biJ honderd jaren sporênl
Een oproep 1n de Daarnsche Courant
waè wooi welen lnteressant.
Al-lemaal in it ouwe Nutsgebouw
in die kamer met die grote sctrouw.
Achter de tafel - zonder pers mewr. Lurlshof net CoJ..lard en V.d. Mersch.
Je vergêet te zeggen, Thomasvaer,
als je binnenkwam stond daar de treer Col1ard.
Hij schuddê iedereen dê hand,
vag bll-J met zotn reaktie op de krant.
I{e rnoeten t t gezel-J-j-g maken zei hL j wi j s .
Dr was koffie en historisch was de prijs.
Twee hel.e kwartJes was tt tarief.
IÍat vonden we de scïrenkster llefI
Nou moet Je nJ.et meteen aan koffie denkent
anders moeten..rrê ge1ijk gaan sctrerrken.
Maar bij dat bakje leut werd treus gel.euterd
over o.a. d I Oudheidkamer, kiJk niet zo beteuterdl
Die Oudhetdkamer moest terug, dat was punt één,
afgekort noteerden we daarom meteen:
O.II.-Kamer trrug en..... dat wa6 in de roos,
uant af en toe l-s rt daar compleet een soos!
Ho ïtromasvaer, alléén maar nette grappen,
en nu we uit de school gaan klappeÍr:
d I arctreologen wa.ren ook preeent
al rdisten ze rro3 van geen Pim van Tent.

_rrThonasvaer 3

rr'aar, maar .wat .bël'angri jk is ,
de basis rrefd gêJ.egd, we arafen :gis !
Mien Dart voorlopig secretaris en Collard
voorzitter woor het eêrste jaar.
Op 14 januarl- ging het hele stêl
naar de oude Oosterschool-, jawe1,
om over de statuten te beginnen,
nou..... dat was zoveel h.oofden zoveel zinnenl

Piet ernel-

Je trekt nu wel- een scheef gezl-cht,
de werkgroepen werden toch maar opgericht I
Ergo, rn'e zaten zeker niet te pitten
en zagen rt allemaal we1 zitten.
Pieter Jacobs koos al daadilijk voo? de jeugd
en Piet Tieleman, dat deed ons deugd,
voor de Oudtreidkamer, hij trad oude banden
met Van Loon, die hi-j met goud omrandde.

Da I s

Thomasvaer: En voor drarchelo1ogie stonden Bart Draat,
Noor en Flud, meteen paraat.
Door l.un bekende namen vieJ- op fren de keus,
de kennis aras er ... maar niet freus !

Pieterne].

Mevr. V.d. Toorn en ook Lies Luikinga stond klaar
met T1eLenan, De Ruig en rdeer CoLLard,
voor de interviews en reportages,
.Ïreel professj.oneel, met veel stríjkages.
Toch ]-ukte dat maar nauweJ-ijks of niêt.
Ze waren te perfec tl-oni s ti-sch en tot hun verdriet
vertikten de bejaarden het soms om tê praten.
Dat ze te veel wilden hadden ze niet in de eatenl

Ttronnaswaer ! Den programma kwam er ook meteen,
15 apriJ- kwam I t spu.i- opnieuw bijeen.

Nu 1n Groeneve.ld, in het kasteel
It Bestuur werd echt en officieel.
I{ien Astro, Noortje Dijwanck en Mien Bart,
Collard natuurlijk,
een verhaal apart,
I'1ud van Giffen, Pieter Jacobs en Piet Tie1eman,
samen kondeÍr ze eÍ weL wat van.

Pieternel

T?romaswaer

Piêt erne].

Daama beet l{ien de spits met dia I s af
wan de Langbroeker Wetering, we stonden paf!
Al de kas tee.lbeworrers noemde ze, wat wist ze weel
Van a1 die namen zagen Íre traast scheel !
:

ïn oktober in de Speeldoos kwam een Soestenaar
hi à t órie- schrijver Heupers was met diars daar.
In november rderden rde wat zrraarder op de hand
met geologie en nog wat in het Gooise land.
Dn 2 december koekvergulden, wat we wele mal-en
in laatrre jaren zouden gaan frerhalen.
1)f6 werd het voor je rt weet
en de statuten ataren nu aereed.

-5Thomaswaer : In februari dlars van De Ruj-g en Drouwer,
Nieuw Daarn vad Drouwêr, van De Ruig wat ouwêr.

Colla?d volgde korte tC.jd nadiên,
de leertijd van Van Hogendorp werd goed bezLen.
Destuursverkiezing in de Speeldoos was er, p maart
Hêrkozên werd It D.!., Míen, FLud en Collard.
Ook bleven Noor en Wien, we hebben rt nl-et mÍs,
namens ,Ar.we en eleschÍedenis .
Piet Tieleman'en Pieter Jacobs traden af.
Na dank àan hén kwam - ook níet maf Jo namens drOudhêidkamer in rt bestuur
zij werd een blljve::tJe voor 1ange duur !

Ple terne 1

Thomasvaer

:

Pie t e rnel

Thomasvaer

Goed kontakt a'as er ook bij cle archeologen.
De VuurÊïeenkóeÍier stond bol van huÍr betogên.
Dën idee om ha te volgêÍr dacht - heêl bij de hand
ons bestuur êrr ... rrou een elgen krant.
Zo werd Daerne zoetjes-aan geboren.
Een maandblad-1even ll'as rt niet lang beschoren,
maar a1s kwartaalblad is het goed te runnen.
Hulde woor de redaktie en l".un kunnen I

e van de drJ.e, Gerard en Noortje, haaktên later
Jaap bJ-eef over en - bepaald niet maf wist hiJ een ecïIte wakwrorrw te bewerken
om dê redaktie danig te versterken.
Mw. I{j.tsenburg - vroêger meisJe Horsman - stond
en jê weet wel tloe dat gaat,
is één schaap over de dam, dan volgt ook nummer
Desgevraagd zeí Dronkhorst ! Ja, ik doe ook meel
?nrè

:

Pleternel

Ttromasvaer :

Mee doen overigens ook Meta on Nel Kuyt.

Meta tikte a.lles altj-Jd keurLg uit.
Nêl draaide, nLette en ze scl.reef
dê adressen en het ].iep nooit scheefl
Dank zij

de bezorgers draaít de Kríng
financiee1 wcordelig, eên treel dine',
aldus de pennÍngmeestêr, ene Ewert v.d. Steeg.
Die kwam, die zag, diê krêe8l
Iiant Ï.luC - penningmeester nog op losse vellen ging naar Columbia. Ifat kan hiJ ].euk vertellen!
En Dvert wan de ping zit rt langst van a].1e!laa].
in ons bestuur, waar is hij nu, niet in de zaal?
Ja, er kwannen andtre koppen Ln It besturrr.
Gerarcl Blouwer, en ook Herbert kwaaktê duur.
ZÍJ kltramen vqor de werkgroep van de banden,
maar ze atonden dra met lege handen.
Interviews, tret noctrt nog steeds niet lukken,
dl"e oudê Uaarnaars hadden te voel- nukken.
Bij de Arwe vond Herbert niettenj.n ziJn stekkie
en Gerard? IÍe-l , die had eeá prima bekkl.e.

-oNadat Collard verdween nam hij een Jaar
It voorzitterschap met al]'e klusjes rraar.
tt Beviel trem wel, hij werd vervolgens kandidaat
en ook Bekozen, ja, je weet rlel hoe dat gaat !
Thomaswaer ! Maar met Collard, nadíen ere-voorzitter
van de Kring,
verdween ook Miên Dart en Meta kwam ên ... ging.
Zonder secretarls draaide Gerar'd Btouwer door.
Nou, daarvoor nog onze conp].imentên hoor!
HIJ werd ook prompt Lrerkozen, deed het goed,
maar ja, er kwam vat komen moet.
Gerard kreeg ver lrreg een nieuwê baarr
en moest subiet tret Kr1ngTrerk laten gaan.
Pie teranel

Pi.e t

ernel

Ewert schrok en was niêt bJ.ij toen in die maand van
en sleepte aan Ïrun haren Bart en Bep er bl.j.
Met ztn drieën Ja, wat klirrkt dat duur,
wormden ze nadien het. dageJ-ijks bestuur.
It Eerste lustrum in het Drandpunt kwam er aan,
nou, dat j-s ltraarachiês goed gegaan.
Met zrn drieën draaiên ze al ruim vljf jaar.
Dat is ook iets om trots tc zijn, niet waar?

a

?homasvaer

:

Piet erne].

Thomaswaer

:

Pie t erne 1

Dl-e eerste jaren was het secretariaat
van de Arwe in de Ïranden van Dart Draat.
Een k1usje, dat voor lange tijd naar Meta ging
toen Dart secretarl-s werd voor de gehele Kr1ng.

Pie t ernel-

Ttromasvaer

Pie t erne

1

Dl-j de Arwe wisselde het al1emaal vat meer.
Noor, Detty, Herbert, Anlcie, Cor en Detty weer!
Dn ... wat zeker zo belangx'ijk is,
de Arwe naakte ook geschiedenis !
Degon rt met de doopvont, weliswaar êen stom geluk,
de urn was treLemaal een lekker stuk!
De molên volgde oncler leiding van Bart D?aat
en maar koffie drlnken zoa..ls dat bj.j het graven gaat

3

Algemeen adjunkt rras, nee, niet Jan of Jannl-e,
ma,a? ze verdlteen naar Epe, ik meen onze Annl-e.
Ze hLe1d haar tassle altijd stevig vast,
bemoeide zich ook met de uj.t]-e en-bo ekêÍrkas t .
Oek veldverkenníng is er. Dart en Jan
zijn daar nog steeds de leiders van.
Hans Fokkens hlelp ïret groepje ooit op dreef
en tt liep warempel niEmer scheef.

Ttromasvaer ! Zêlfs in ueer en wind, er komt wat komen moet,
maar de buitenJ-ucl.t doet al-tijd goêd.
Ifie buitenlucht vermiJden wou je vragen
en ze].fs geen daglicht ]'ijken te verdragen?

Nou, dat zijn de Oudheidkamerrrensen.
Meêr licht en lucht wll ik hr-rn wensen t
Desondanks, in de kelder onder het geureentehuis
voelen zij - en lrrljwel iedereen - z|c}r thuis !

me

-

l-

Ja, wat rr'as de groep destijds toch blij
toen Henk van Westerlaak hen zei,
dat ze samen met D.!. err rt Rode Kruis
konden werken in die kelder-kluis.

Pie t erne].

',!

Thomaswaer

:

Kelderkluis, jawe]. , met brandkastdeuren,
a11es even grauw met grijze k].euren.
Ook nog een geraamte en een ledj"kant
en doorgesneden menqen aan d,e wand
tt Rode Kruis vertrok het eerst, D.B. rvat later.
De gemeente dêed intussen wijn bij tt water,
llant de zaak mocht worden opgefleurd,
v]-oerbedekking werd ook goedgekeurd I
Dankbaar zi-jn we, dars een duidelijke zaak,
D & W en Henk van l,rlesterlaak
voor truÍr vertrorrwen in de Kring,
want ... tjongejonge, weet. je hoe dat vroeger gJ_ng?
Laten \de daar maar over zwijgen,
want lang niet alle Daarnaars kri,jgen
een ereplaats j_n ons archi_ef , nee, rt is geen mop
Dén raadslid zei ooit . . . . mim cle rommel oD !
SSSST ! Veetbetekenend gebaar
!

Pj-eterne].

o
Thomaswaer

:

!

Pi e t

ernel

Thomaswaer

o
Pj-e t erne

I

:

Lang leidde onze Jo cle heJ.e p1ot,
zwaaíde scepter en ... de kof,fiepot.
GezellJ.gheid die kent geen tijrl, zo heet het,
maar werken moet je, noLl ... vergeet het.
It A.B.C. dat
ze.niet eens, of ze je foppen!
'Wat ze a1 niet kennen
in verkeerde mappen stoppen!
Toch trebben rde voor Jo één troost, aJ. is ie sJ-echt
op. c1e langer duur komt altijd
al1es tocfr terecht !
Jo, Wj-l , Lies, Nel, tr.rans, tr'red en de Jannen,
Kees, Hamp, Dart, Evert, Bep, hetr ik wel alle
praten vee]-, maar staan ook telkêÍrs k].aar
voor een t entoons tell in€f, tot nu toe r-rijï'e1 iedêr
Degon rt met de Paulu.skerk toen net Jan Roest,
de post volgde en an 77 - ja, dat moest Oranje !n het zcnnetje, ons dorp was 40 jaar tevor
doof Pr'lns en Pri.nsês a1s woonstee uitverkoren.
Stracké, Cantonspark, Laanstraat, Nieuwstraat kwame
Sctroolplaten, Àffiches in de oorlog en De Vrrrrsche,
vormclerr ze eeí scala van veelzijdigheid.
Eembrugge en de Eem was ook geen klej-nj-gheid

s anne
!

Thomasvaer : Vergeet niet Koningin Dmma en Baarn in haar jarerr,
rdat wisten ze weer leuke dingen te wergaren
I t Dêzoekerstal was groter rrog dan ooit
tevorerr,

en haar tijd leek eventjes l'erboren.
De bej.cle Astro-meisjes en ons Thomasjong,
nee , geen vaer - dat tren i-k - maar zoal s l-k zong
piepten zij hun wijsjes, want zij zorgden voor de
koffi
tt
gastenboek
en
wínkê].tje,
was
dat
êen boffie!
't
Emma

-8Pie

terfrel

Wle weet over twLntlg, veertig, vijftig
Jaar,
staan zij met dl,e fakkeL van ons enthousiasme klaar,
dragen zij verder ul-t wat wij begonnen.
Vee]- i-s íog altijd onontgonnen !
llij moesten vêe1 en Boeten nog steeds ].erên.
De.kunst j.s altl.Jd rreer kennis te vermêren.
Drgo: een kursus archeologie, rt was meteên een top.
Ook paleografl-ê van Piet Verkruysse .was geen flop t

Tltomasvaer : De kursus arcïrêologie had een werwolg, nee twee,
irant... twee mensetl deden er aan mee,
die tret later samen eens geworden zijn.

Ilart vond zijn Jannie en... wij vonden rt

fJ.Jn

Romeinen I en II, wat waren ze uniek,
en wat vormde Niermans ook een piek

met voor genêalogíe zotn dikke vj.jftíg
overigens. . . hiJ kon .er ook wat van

man,

!

Pie t e rne].

Tttomagvaer :

De lezl-ngen, Ja echt te veel om op te noemen
en excursies om een beetje op tê roemen.
Dat de Kring nog lang zo door mag gaan
en steeds zal bliJven voortbestaan!
Eén ding moeten ue daarbij dan nlet vergeten,
dat de wortel wan b.etgeen wij al-les weten
in rt verleden ligt, i.n de historie.
Doe je ea' dan je woordeel mee, vefdorie t
Dan kan de Krlng nog .L ang bestaan
1n welke vorm dan ook, kom aan:

SA.I{EN

roepen ffl- j hlep tr.iep hoera, vic torla,
lang Leve onze Krlng, tot in cle 6loria
Samen

!
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Ín 1979 nan de Geneente Baarn het priJzenswaardiSe inltietief on een aantal
schilderíjen uit haar bezit te laten restaureren.
In sanennerklng met de H.K.B. uerd een voorkeurellJet sanengesteld van de te
restaulelen ïerkelr vant een totale reatauratie ineens ves finencleel geen
haalbare kaart.
DankziJ een aautal rijkesubsidies zijn Ín dè afgelopen Jaren een 19-lal
schilderi jen gereataureerd.
Restauratrice sas !lv. Ypna-Uobglove ult SusEun.
Ilet grootste deel van deze collectie bevindt zlch 1n onze oudheldkanerr terwij
een aantal werken de vertrekken van het geneeatehuls verfraalen.
Eoewèl deze collectie kuasthistorlsch bezien nauwelijks schilderijen van
grote neeeters bevat, is ze hLstorigch bekeken voor Baatn zeke! van betekenis.
De collectie is zeer gevarieerd en bevat naast enkele bekende narnen als Troos
Strackej v/d Flier en v. Helden ook het werk van een aantal- anateurs en naatll ozen.
Veê1. welken zijn niet gesigneerd of gedateerd en ook de herkonst is veelal
onduidelijk. Toch menen re er goed aan te doen een aa,ntal van deze gerestêureerde schildeijen Ln ons blad tentoon te stellen.
Naast de ons bekeude gegevèns over datering en kunstenaarr kunnen we niet
nalatên hier en daar het desbetreffende restauratierapport te citeren.
Ook dit jaar zu).len e! een aantal werken gerestaureerd wotden.
IIet is nisschien een goed idee on binnen niet aI te lange tijdr de totale
geneentelljke collectie eens te expoEerenr zodat ledere 3aa!naa! kennis kan
neDen van dit fraai gerestaureerde geneentebezit.

t.

N.

.o

1.

OaEekarren .
paneel, 51 r 5'l ,5 cm.

gêÉÍgn.

v.d. Flier.

t,

z. Vijver in 3aaltrse
doeK. bí x )z cm.

bos.

gesign. P. Boon 1914.

tkantoortj e too. van Ileernstralaan.
board, 60 x 40 cm. Sign. onbekend.

J . Pos

Oude vrouwtJes
onder bomen.

doek, 65ï44 cn.

Vror de restauratie.
5.St. Lucasgilde. paneel , 47 x 5915 cn. 1804.
Situatie voor de restauratie
Aan de achterzijde loopt een barst dwars door het paneel.
Langs de boverr 6n onde::rand is een dwarsbaLk bevestigld net veel
spijkers.Deze dwarslalkjes hebben de werking van het hout vexhinderd,
zodat het is gebarsten. De achterzijde van het paneel is beschilderd
met rode vê!f, waarover griJze verf.
Aan de voorzi-rde bevindt zich een verti"cale barst in het midden.
s

Enige beschadjgingen in de verflaag:.
Craquelures in de verflaag over het gehele oppervlak.
oppervlakte vriil. Vuile vernis. Sleetse gedêêltes.

Res

tauratie:

De dwarsbalkjr,'s werden verwijderd en het paneel ge1ijmd.
De dwarsbal,LJ,-.s zijn weer opnieuw aaÊg:ebracht op een wijzer
paneel vrijel-ijk kan werken. (schroeven in ovale gaten.)
Het oplervlaktevuil werd verwijderd met picture cleaner.
Vernis werd verwijderd met aceton/terpentj-ne I : t.5
Sarsten geplarruurd met nodostuc.

dat het

Barsten, clagueLures en sleetse plekken bijgewerkt net l'/insor
aquarelverf.
Gevernist net Winsor Nelrton Painting Varnish.

Newton

lt)

6.

Na de res

tauratie.

7. lienstbode met hond.
doek, 11 .5 x 6 cm.
zf

gesigïr. achterzÍJde Stracke í

I.

I'aas ELias faan net

bomen. doek,9A x. 69 cr.
P.!f . Sebes.

gerlcn.

Pieter WilLen Sebes, get.O

Efiïïísó-ï6271-óierr. t906
Werkzaan in Den Haag 1852,
I{arlingen 1854-1858
Srussel 1814-1862, '
Harlingen 186,, teeuwarden
1 86t-1 S6r.Btusset 1 866-1 881
.{msterdan 1881-1896 t
Eaarn 1896-190r, daa:ne

ffi3Ë;4ffi:------

in

was leerling van Jurjen de Jong te Harlingen. Omstreeks 1850 vertrok hii nae!
Antwerpen en Ëtudeeïde aan de Academle al-daar. Schilderde genrestukken ên portretten, kopieerde ook oude schilderijen.

Hij

Tentoonstellingen in Amsterdam, Antwerpen, Rotterd::nr Srussêlr Den Haag en L,eêuwarden.

Verken van de schi1der zíin aanuez íg in het Gemeentemuseum van Halling:enr het
nijksmuseun te Ansterdam en het Fries nuseun te Leeur.rarden.

V.ror de restauratie.
Lucasgllde. paneel , 47 x r9r, c!n. 1804.

5.St.
Situatie voor de restauratie:

Aan de achterzijde loopt een barst dwars door het paneel.
Langs de boven @n onderrand is een dwarsbalk bevestÍgd net veeL
spijkers.Deze dwafsbaLkjes hebben de werking van het hout verhinderd,

zodat het is tebalstên. Ie achterziJde van het paneêl is beEchilderd
met rode verf, lraarover griJze verf.
Aan de voorzi;de bevindt zich een verticale barst in het oldden.
Enige beschadjgin€:en in dê verflaag.
Craquelures irr de verfLaag over het gehele oppervlak.
Oppervlaktê vuiI. Vui.lê vernis. Sleetse gedeeltes.
Res

taurati

e:

De dwarsbalkJes werden verwijderd en het paneel gê1ijÍnd.
De dÍarsbal,LJ;s zijn weer opnieuw aangebracht op een wijze, dat het
paneel vrijelijk kan werken. ( s chnoeven in ovale gaten.)
Het oppervlaktevuil werd verwijderd net picture cleanèr.
Vef,nis we"d verwijderd met ac e ton/t erpent ine 1 I t.5
Bars ten geplanuurd mêt modostuc.
Satsten, craquelures en sleetse plekken bijgewerkt net Winsor Newton
aquareJ-verf.
Gevernist net Winsor Newton Painting Varnish.

t2-

6.

Na Oe res

tauratie.

7.

Dienstbode rnet hond.
doek, lJ.5 x 46 cn.

gesiga. achterziJde Strackeí

8.

Faas

Elias laan net

bonen. doekr!8

* 6!

gr3ÍCn. P.lÍ. Sebes.

cm.

Pieter Wtllen Setes, gebO

.

ffi ;ïfi A$-T621 -,- -oiê fl 1 906
Werkzaan in Den Haag 18)2,

Hallingen 1854-1858 t
Brussêl 1A54-1862,
I{arI ingen 186J, Leeuwarden
1 86r-1865,3lussel 1866-1881
.Ansterdan 1881-1896,

deama in
Ëegl-192É:190J'
Anstercem.

Omstreeks 1850 vertrok hiJ naa!
genrestukken en portretSchilderCe
Antïerpen en studeerde aan de Acadenie aldaar.
ten, kopieerde ook oude schilderijen.

Hij

was

leê"ling van Jurjen de Jong te llarlingen.

in Ansterdan, Antuerpen, Rotterdnlr 3?usselr Den Haag en Leeuwarden.
lJerken van de schilder zijn aanwezi8i ln hêt Gemeentemuseun van llarlinelenr het
Rijksnusêun te Amsterdam en het Fries nuseun te Leeuwarden.
Tentoonstel Iingen

,ó

9. Afbeelding

onder:

schilde! Anton van der
Hefden geportretteeld door
De

L.I.

Stracke

í

tO. I*teis jesportret uit de fanilie Laan nêt Pii L enkokerr boogje en hond.

Gesign. C. Troost 1726.

11. ,Eet

Buurhuis t aan de

Een.

paneel, 20 rJ x 1 5 r'l cn
OeÊchidêrd doo! F.l,t. Veldhuyeen + 1840.

Ach.terz I j de:

Aantekeuingen va.u l[. P1uln.
Deze tekst ls hÍ.êfonder

voLledlg rÍeergegeven.

et Buurlrui e (geschenk van }lw. Stoker- van der F1ier.)
t Suurhuis staat aan de EerDr Baerar6che Dijk, aan het eind va,! de Een$eg.
1, febr. 1742 wocdt het gekocht doox Leendelt Croost, beurtechipper op
terdanl het heette 'rvan oudts het Suurhuys'r.
eds twee dagen later kocht Self of ZilveEter Teunisse het aan en ging er in
de I'ranEche tijd nan hij naar dit huis op den hoek de fanilienaarn ven den Eoek aa.a
werd de s taravader van deze Saarnse fanille o.a. ook net de van der FlLelB vert. Self Teunisse zat jarenlang Ín het geneentebestuur van 3aatn.
lJn kleinzoon Zilvester van den goek rras hier een bekend musicus 9n ooêo Jalenlangi
thouder.
Het schllderstukje is omstreeks 1840 geschilderdr verooedeliJk door
.l|I. lleldhuysen, oonzegger van van den Hoekr die er toen woonde.
ze schilder heeft nee! doeken vervaêrdigd en sonnige in Ansterdan tentoongeeteld.
i+ paneeltJe is no€: uit zijn eerste Jaren.

1t

Portret van Jhr. Binnert' PhiJ.ip de
Beaufort. doek, ovaal 64 x 7a cn.
Gesign. B.L. EendrÍks.

wapen r.m.
Li:,ks: De achtef,kant van
ri i

1?

dit schilde-

Portret van Koning: Vi1lem !,.
noek' 76 x

6)r)

Niet gesi€!.

cn.

tb

14. fitudie van koeien. papier op multiplex. 5Or5 x lot) cn.

iiiet

gesig:n.

15. Bos GroeneveLd.
doek, J1 z 22 cm.
Niet g:es ign.

GESCHÏEDENIS VÀN HET I{APEN VAN DÁ-,1IiN

,1
.Í

ItHet wapen van Daarn heeft een bewogen tristorie ge}'adtr, s chri j ft
W.H.G.I'. Hubers in zijn studie over De Gescbiedenis van h.e t wap
van l]aarn, die l-n november 1984 €:ereed kwam en waarvan de Historj-sche Kring Daerne een exemplaar mocht ontvangen.
En dan duik je er uit nieuwsgierigheid ze].f meteen middenj-n.
Je gaat plukken en pJ-uizen in de schaarse gegevens Cie erover
bestaan en komt tot de konk1usie dat Hu.bers j-nderdaad gelijk
fleeft: de 6eschiedenis van onze nog niet zo tree.l lang geleden
J-n ere herstelde bÍ'ssctlop blijkt
lang niet eenvouclig te zijn.
Het verhaa1 begint in de tweede helft van de veertíênde êeuw,
a].s Daarn stadsrectrten krl-jgt toeger,rrezen. Stadswapens warên al
zorn tweehonderd jaar 1n zwang, De uitleg van menJ-g treraldj-cus
luidt, dat zij o.a. werden gebruikt om iedereen te laten weten
waar hij ttluis hoorde. Die stadswapens vormden bij wijze van
spreken een zekeare wastígtreld, een teken dat ook voor de eenvoudige van geest verstaanbaar was, Het moest allemaal heel
duide1ijk zijn, omdat tret abstracte derrkvermogên van de middelêeuwers over het a1gêmeen ncg niet bijzonder ontwikkeld was.
Het ver:nroeden bestaat dat Daarn uit dankbaarheid jegens de ]-andheer, de bisschop van Utrecht, zíjrr beeltenis tot wapen koos.
Het werd rreen weld van lazuur, belaclen met een staande bisschop
1n vo1 ornaat en houdende ee.n kromstaf, al].es van goudrr.
onze plaatselijke hj-stori-cus, T. PLuim, het wapen.
Zo beschrijft
De archivaris Dr. À.J. Marj.s zegt het iets anders. Hij noteert
rreen bissctrop, aanziend, ten voeten uit, e:emijterd ên met pa11i
met zet3enende rectrterhand en in de J.inkerhand de kromstaftr.
Ook betwijfe1t hij of de beeltenis van de bissctrop uit pure
dankbaartreid rn'erd gekozen. Hij houdt het e?op dat de verschille
plaatsen in Eemland a1s bisschoppelijke steden dienden te worde
beschouwd; de burgers haddên als onclerzaten van de bissctrop uit
zijn hand ïrun stadsrechten ontvangen.
Larrkbaar of niet dankbaar, de bisschop rras en bJ-eef J.n Daarn.
Een enkele maa.l werd er op gezinspeeJ-d dat het stadswapen een
heil"ige toonde en J.iefst Sint Nicolaas. Waarom juist die goedhei].i-gman? Ondat hij de patroon was van de zeeliedeni als stadstreilige zou h1-j de bevolking kunnen beschermen tegen watersnoodrampen. Maar onze plaatselijke
schutspatroon was St. Paulus.
Die was na de reformatie wêJ- weggeduwd maar Ïierd in ere hersteld
door de kerk op de Drink opnieuw zijn naam te verlenen.
t,e beschrijwingen van de bisschop vertonen wel eens afrdj- jkingen.
Nu eens wordt er gesproken over een bisschop zonder baard, dan
lreer worden Ïrem drie gouden ballen in de lland gestopt.
De bewaard gebleven stadszegels tonen inclerdaad verschillen.
Het alleroudste gemeentezegel, dat uit 1443 stamt, is nogal verminkt; men ontwaart a.lleen nog een staf, een uitgesttekte arm.
Het randschrLft Sl-gi-].lum Cl-vitatis larensis is wel- 1-eesbaar,
ook al i-s een stuk ervan h'eggeva1len. Een later dokument, uit
1464, craagt het zegel van rtborgemeyster, scepene, raet en de
gemene bueren wan Oaarnrt. In het gemeent e-archie f is daarvan nog
een gipsafgietsel te vinden. Vrij duide1ijk is tret randschrift:
S.Cl-vj-tat ! Bernerrsis, Tiectênsis: f.yocesis. rrOp deze beel-tenl-s
is de bissctrop er bij gaan zittenrr vermeldt Hubers droogjes.
Hoe de bisschop er freeft ul-tgezien schijnt clus niet vast te st
een blauw schild met een
Maar we1 k1oppen de kleuren altijd!
gouden bissctrop. In de heraldiek mag goud als metaal vervangen
worden door geel i oíze oude stadskleuren waren drrs b1auw en geel
Deur"enlang b]-eef Daarn zi jn trisschop trouw. Zó zelf s, dat na de
tr'ranse rewolutie, toen bíj Konink1ijk IlesluJ.t alle steden, dorpe
heerlijkheden, distrj-kten en corporatieên ?run oude rrrapens konden
inleveren om via de Hoge Raad van Adel van een rrl-euw te worden
voorzl-en, ons dorp (na een overva.l van de Ho1landers in 148 1 was
Daarn de stadsrechten kwijt) voor het oude wapen koos. Ilij besl
van 10 j r:ni 1818 verleende de Hoge Raacl tret volgende lrapen:
[Een

- rE_
Nog geen vl-jfti-g

Jaar l-ater zou dj.e arÍle bisschop op weinig
elegante wijze worden verwiJderd. In 1866 stelde Burgemeester
Laan de Raad woor om het gemeentewapen te verandefên; In êen
nunmer van de Eaarnsctre Courant uit 1960 rdordt dè scene ultvoerig begchrewen. De sctrrijver verteLt eeriiJk, dat frij ziJn
nieuwe hêê:ft'geput ul.t De Eembode van 1)26. Het Íerhaa1 is te
móoi oru niet na tê vertel-len. Op 28 februari 1866 kwamen de
vroede vaderên biJêên en biJ die gelegen]-eid steldé de Burgemeester een voorst€l aan de orde om een ànder gexrêêntewaperr te
kíezeí. A1s reden gaf Zijnê Ede].ac}".tbare op dat rrnu de Vuursche
bij Baarn J-s gewoegd, de vroegere gexreente niet meer bestaatf.
Die sanrensme].ting had a1 tielr Jaar eerder plaatsgewonden;
bowendien a'as nergens bepaald dat bj-j toevoeging van den buurtscfrap eên gemeente zou optrouden te bestaan. Er hoêfde dus helemaal geen nl-euw wapèn te komen. Hoe dan ook, Burgemeester Laan
verraste de aanwezlgen met eên g1oêdn1êuw ontweTp. De brave
raads].eden, b1ijkbaar gespeend wan elk gewoeJ- woor hl_storie en
traditie,
trechtten zorrd.eÍ meer trun goedkeuríng aan de sctrets,
die hun getoond werd. Men besloot aan de Koning te wragen het
nieurtre lrapen te mogen voerên. En ïat voor een rdapen I rrEen veLd
van l-azuu7, beladen met een spríngend paard varr zilwer, getoom{t
van kêel (rood) en gêleíd door een Romêinse slaaf van goud,
het sctrild gedekt det een gouden gravenkroon; onder aan het schi1d
een lj.nt vên kee]- , a.aarop l".et motto: ViB temperata fortlor
(oftewel Gebreidelde kracfrt is sterker)r.
Hoe die zÍnspreuk op het vredige Baa?n moest wordên toegêpast
'ontgj"ng de goegemeênte ten en€n ma1-e; ook begreep men niet wat
zorn woest paard ên een s].aaf uit de oudheicl in Baarn te zoeken
hadden. De Hoge Raad van Adel had de verandering trtroogst zonde:'lilign genoendt bj.j a].lê tlÍaa1fhonderd gemeentewapens in ons l and
was zofn verzoek nog nooit voo'rgekomen. Toch vêrleendê op 6 maart
186? Konirrg líi11êm IïI zijn hoge goedkeuring aan het nieurde emb1êem
De b:isschop ïas na vJ-jf eeuwen verdrongen door een 62n-p6!-paard.
Hoe Burgemêester Laan aan deze vreenCe rdapenfiguur kwam l-s voor
ve1ên een bekend verhaal . Baronesse Hulft Taêts van Amêrongen,
hofdame van KoningLn Sophia, had tij<lens een reis naar Stuttgart
êen pracl.tig marrneren beeld gezien, bewonderd en nagetêkend.
De Taets van Amerongêns waren 'bevriend met de famll-l-ê Laan en op
een ontvangst bíj de Burgemêester rnrêrd de scfrets van dat bêel-d
vertoond. Bj-j het afschej-d trvergatn de enthousiastê hofdame hakunstrf,erk mee te nemen. En hier begir-nen de geructrten.
De Burgemeester zou buitengeuoon gecharmeerd ziJn geweest van de
barones en wist haar bJ.ijkbaar geen groter bewiJs van verêrl-ng te
'sctrênken dan om haar tekening om te zett,en in eerr nieuhr gemeente*apên. Maar nog een andere moge].ijkheicl }'êrd aangestipt: was de
treer: Laan in zijn hart anti-'katholiek en hinderde de bisschopsfigirur Ïrem? De Baarnse oud-a?chj.varj-s BaroÍr drAulnis kwaE er in
eén brief openliJk voor uit: rlk ben ervan overtuigd dat Mr. Laan
uit anti-papj.sme hêeft gehandeld, rrlíie l..et ríêet mag het zeggen....
l{as de Raad heel voLgzaam gewêest waar het de toestemming voor een
nieuw wapen bêtrof, de bur.gerij was ef kennell-Jk íLIet zo gêlukkig
mee. Al spoedig klonken er sclrimpscheuten en i:r hêt begin van
deze eeuw sprak menigeen spottend over rrde badmeester met ttet
paard van Kuyern. De onrrr'ede e:roeide met de jaren en het is a].weer een or.rd kranteberictrt dat hierop wijst. IÍant rf,at besloot nen
op een vergadering van de R.K.-inrdonêrs van ilaarí op een koude
f ebrrrarl-.àwond in 'l)'l)? Men kwam tot oprichting van een afdeling
van de R.K. Bond voor Grootê Gèzj-nnen, een afdeling wan de R.K.
Vrouwenboncl, een VeleÍliging voor R"K. Uitgebreid Lager Onderwijs
of It{tILO, êen afdeling van de n.K. Standsorganisatl-es voor de
Detere Standen, een R.K. ceitenfokvereniging (5a treus ) en als k].ap
op de vtrurpi j 1 werd toegezegd om rrpogingen in hêt werk te st€llen
tot tefugkrijgen van fret orrdê gemeentêwapên met de bissctroprr.

Tinnen beker ui.t 1694, geschonken door Koning-Stadhouder l{illen TiI
aan het Gerecht van 3aarn.
Áan de ene kant het wapen van Baarnr aan de andere kant het wapea
van de Koning- stadhouder. (Gerneentebezlt Baarn. )

Detail beker mêt het wapen van Saarn :ult 1694.
Onder het wapen de spreuk: Sigillun Civitatis Ba^rens is.

ql

Detail beker met i.lei Lapen van Koning-Stadhóuder Willem 1II.
0nder het wapen Ce spreuk: Dieu Et Mon l"oit.
Hij was Ridder in de Orde van de Kouseband' vandaar de randspreuk:
Honi Soit Qui }lal Y Pênsë.

- ,\v94.De bisschopsaktie rlam steeds vastere vormen aan en verd op den
duur in officiële
banen geleid. lÍant zLet, in oktobêr 1938 inforneerde Durgemeester Van A.eenên bij de secretarls van de Hoge
Raad van Adel te I s-Gravenhage of er een rcdelijke kans bestond
op j.nwilliging tot trerste]. van het oude wapen van Baarn. Het
ántwoord lras bemoedLgend; de secretaris vermoeddê dat de herên
"Vcjorzitter en de leden van de Hoge Raad zouden instemmen net het
' herstel van l..et oude wapen. Een jaar J.ater werd de briefwissej.
l..ervat en bekeek men intensief welke oude bis sclropsfi€uur het
meêst aanneme]"ijk mocht worden geacfrt om matt-en-paard te vervang
Maar zlet: er krr'am oppositie uÍt de Christelijke Historische hoê
De C.H. Kiesverenlging werzocht dê Raad tLjdens een zl.tting ln
1939 }:.et voorsteL van Burgemeester en Iíethóuders - herinvoeríng
wan het oorspronkell-jke wapen - niet aan te nemen.
' De Kiesvereniging was bev-reeÊd dat rrtret overgrote dee]. der
bur'gêrij welke de Protestantsê beginse]-en is toe8edaan, aall een
bissclrop aanstoot zou kuniren nemenrr. Als tt.eêde arguneÍrt schoof
men de financiéle consequenties naar voren. Dit laatste bezwaar
r{tê rd. iloorsl aggevend, ooli .roor die partijen
die we1 arat voelden
voor wijziging wan het wapen maar die de benarde positie van de
gemeèntelijke gelden in ogensctrourí genomênr. tegen stemdên.
De vóorzitter
sprak zijn verbazing uít over fret feit dat fret voo
sté1 vatr D en I{ zoveel tegenkanting ontmoette, temeer omdat ln
èên eerdei stadium niemanC têgen de wijziging bleek te zijn.
Hët voorstel werd voorlopig teruggenomen.
'De bisschàp verdween ín de ijskast en dê tweede lrlereldoorlog gaf
wèiirig gêlegerrheid om de strijd cpnieuw aan te binden. Toch b].eef
lret onderwerp Cre1nên. ïn 1)J4 sctrake1de men zelfs Slnt Nicolaas
J-n hoogst eigen persoon in. Le goedheiLl-gman zinspeelde bj-j zijn
j.ntocht op rtzijn terugkeer in het lazuren ve].drr.
tràditionêle
Lat klonk als eerr grapje, maar Lret bevatte de waartreldl men wilde.
de e erbiedr*aardige kerkpatroon van wel_eêr terug veroveren.
In }..et t''egin wan de zestiger jaren beijverde ook de toen bestaand
Oudtreidkamer der Gemeente Daarn zich voor herstel van het oude
ríapen. Het was deze inste}ling eenvoudig te doêr-r om een geschonde

o

hl,atorÍsch recht te herstêllen.
De aarÈrouder wint. Meer dan honderd jaar nadai; Durgemeester Laan
zijn vonderlijke wapen kree6i toegewezen 61ng er een nieuw voorste
van Drrr6èmeester en lÍethouders c,p 16 mei 1969 tn zee. Mên fiLde
Hare Majesteit de KonÍngin verzoeken rrtot trerstel van het beslult
van de Ho6e Raad van Àde1 van 10 juni 1818 bevestigde wapen der
gemeente Daarn, zijnde! een blauw schild beladen mêt een gouden
bissclroprl . rrln cle raadsvergadêríng van 4 Suni 1)6) werd rrnaniem
besloteÍr tot herstel'van fret oude gemeentewapenrr , schrijft Hubers
die all€ stukken sécuur heeft nageworst.
Op 18 september verleende Konlngin Juliana aan Daarn hêt nieur'ê
wapen. fê strijd was gestredenl
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DESTÀAN

ïn oktober van tret vori61 jaar kondiSden we o.a. in de Baarrrsche
aan têr gelegen]:eid varL ons 1O-iario
Courant een fotovedstrijd
bestaan. I'e bedoeJ.ing was, dat deelnemers een hj-storisch objekt
binnen de Gemeente Daarn zouden fotografêren in de ruimste betekenis van het woord. I{e dachten hierbij aan oude vi1laIsr geve1stenen, grenspal"en, koetshuizen, zorutewijzers enz.
Hoer^rel de sluitingsdatum oorspronkeli jk 1 dec ember rn'as r hebben we
deze datum wegens Ïret geringe aanta1 deef-nemers verscttoven naar
l1 december j1.
Het aantal deelnêmers bleef desalniettemin klein en beperkte zich
tot zes inzenders " Gelukkig sttrurde men over Ïret
uiteindelijk
algemeen meerderê fotors in, zodat hêt totaal- aanta]. ingezonden
wedstrijdfoto I s op 26 kwam" Eerr Daarnse jury, bestaande uit de
treren Westerhof (antiquair),
Kersen ( reklame -ontwerper ) en
Kruiclenier (namens Daerne).. stond voor cle taak de 3 pri j swl-nnaarÊ
aan te r,rijzen. Twee aspekten'werden door de jury vooral- beoordeelalt
n1 . de historisctre
en de artistieke waarde van het íngezonden a
v
materiaal . Dr waren interessante en vaak or5.girt,eJ.e fotors bij,
gehouden.
hoewel niet iedereen zich precies aarr ce opdracht had
Ile eerste prijs gl-ng naaf dê lieer ti.d, Grift voor zijn prachtige
foto van tl.et Baarnse perron ui.t + 1910. l,e heer V.d. Grift is êen
enttrousiast amateur-fotograaf en ontdekte in een Baarnse ccntainer
een aantal- oude glasnegatieven. I eze werclen door hem zêlf ontwikkel"d ên vêrgroot" Hij verrichtte hj.ermee j.nteressant speurwerk
van Hotel
door bepaalde detai].s te vergroten. Êen prijslijst
Groênevêld ui.t + 191O bj-jv. werd hierdoor r^'eer 1eêsltraar.
Ook een door trem genomen foto ïan de tvee spiege]-s voor I(asteel
Irrakenstein rras tri j zcnder origineel"
Mevrouw fe Bruyn won de tweede prijs. Ze foto5rafeerde de bedstee
van l]aar uit 1 18!o daterende logeerkanner, die nog steeds in
aanwezig is. We zien de ollde wastafel ,met lampetkan
oude stijl
en zeepbakjes en de bedstee haoft nog een beddekoofd, zoa].s toen
gebruikelijk.
Ze gin€t zelfs zowev, cTat ze haar nichtje een antieke
nectltpon liet aantrekken en een blaker in de hand stopte om fraar
vervolgens te fotograferen"
fe derde prl-js ging naar Ce tree:: L. Dakker, <lie een Sroot aantalf
zeer oude Daarnsê fotoIs instuurcLe, waarvan de meeste nog aan onf
foto-arcl' j.ef ontbraken. Hij fótografeêrc1e ze uit oude tijdsóhriften, zoals Het Levenrr en rrDigen Haardrr.
Het ís een mooie verzame]-ing, r,Íaar we bijzonder blj.j .mee zLjÍLi
imlners a].].e fotots blijven eigendol:r van de Historiscfre Krlng.
Op maandag |1 februari. 1985 wêrden de prijzen in de Oudhej-dkamer
uitgereikt.
De prij swinnaars noc}'ten een kerrze maken uit drie
prijzen, nl . een ets wan t,e Deyer, een zgn. Kuiper Kaartje en tret
bo ek van Pl-uim.
In ons volgênde nutnmêr zu.llen we een aantal wedstrijdfoto i s
afdrukken, zodat ook u zich kunt owertuigen van de juiste jurybesl"issing.
O-O-O-O

MEDEIDLING

Het registêr van verschenen jaargangen van rrBaernert 1s gereed
t/m de 8e jaargang 1984. Het betekende weer veel werk voor één
vaÍr oíLze leden, mewr. L. Luiki-nga-Geytenbeek. Hulde daarvoor!
ïeder 1id dat prijsstelt
op zorrr register karr dit zowel bl-j de
secxetaris (cerrit v"d. veên1aan 2) a]-s bj-j ons redaktie-adres
( Smuts1aan 2) aanwragen.
o-o-o-o
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De afgelopen maanden ontving de Oudheidkamer weer een aantal
s

cherrkingen

3

. Den doos korrespondentie varr de S.D.A.P. afd. Daarn van
vóór 1!4O .
2. Twee tassen mêt materiaal o.a. voor de historische markt.
J. Liwers materiaal van het V.V.V.
4. Doeken en knipse1s van het Oranjeb.uis.
5. Den kaart en ansichten van Naarn.
6. Diverse fotots van Baarrr.
7. Een borC Rignalda.
8. ?wee fotors wan de Pauluskerk.
9. Zes ansictrten in Jugendstil-l oms1ag.
-1

A].le gevers onze hartelÍ-jke

clarrk

!
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Tj-jdens een 1.nteressante lezing over fEten en drinken in de
Middeteeuwenrr door trs. H.L.ït. Serné in de maand januarj- 1985
moctrten de aanwezigen Lr.et recept noteren van een smakelijke
mosterdsoep, afkomstig uit een oud Gentis kookboek.
Omdat ook anderen dan de aanwezige leden mogelijk geÍnteresseerd
zijn Ín wat onze voorouders op culinair gebied uisten te presenteren, volgt hieronder tret recept van deze soep, genaamd:
SLUDDERKENSSOEP

Denodigclheden: 1 liter
! liter

d.ubbe lge trokken kippebouillon
melk
25O €ram zacttte . taas (tijv.
Mej-kaas)
desgewenst iets zol'lt
beetje peper
klej-n beetje kru5-dnagel
iets meer gemberpoeder ( theelepeltj e )

(

van soepki

royaal peterselie
2 ee t1epe.l s grove mosterd

Ue mengen boui11on, melk en geraspte kaas dooreen en voegên

peper, kruidnagel, gemberpoeder, fijngesneden peterselie en
zo nodig het zout toe. Laat het getreel even zactrtjes doorkoken en neem vervolgens de pan van het vuur. Iloer (nu vooral
niet meer koken!) ae lepels mostea'd erdoor en het getleel- is
kl-aar.
De moeite vraard om het eens te proberen!
Eet smakeli- jk !
o-o-o-o
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ARCTIEOLOGÏ SCHE VDRKGROEP

Zdtèr.d.ag 9 februari jJ.. hield cle Àrctreolo€iische lÍerk6roep wan
de Historisctre Kring IDaerne[ open huis in de kelder van hêt
Gemeentetrul"s van Daarn. Een kleine 160 bezoekers, waaronder
Durgemeester MLedema en vertegenwoordigers van bevriende zusterverenigingen weTden in de lcop van de dag rondgeletcl langs de
vltrines, tdaarin de opgravÍngsresultaten Lagen uitgeetald.
Leze nog kleine 6roep enthousiaste amateur-archeologen wetzet
gedegen vakrdêrk, getuige de zórgvu1digheid en owerzictttel-ijkheld
waarmee de tentoonstê111n9 was l.ngericht.
Vondsten, gedaan ti-jdens onderzoek bij Hui,e Ter Eem, cle Pauluskerk, de Baarnscfre Molen waren gêÍl-l-rrstfeerd met foto I s,
tekeningen, maquettes en verslagen. Op de Drink, waar. de Ïrerbestratlng en l..et grondwerk de archeologen de kans gaven te
zoeken in het hart wan DaarÍr naar sporen van het verleden,
'wèrden een bodemfragment van een Jacobakannetje uit de 14e eeuw
en een ragfiJn glas-in-1ood raampje en aardewerkscherven gevonden.
DiJ het Hoge Erf achter Kievitsdal trebben in het NeolLthicum O
(Jon6ste Steentijd) en de Dronstijd aJ- menÊen gewoond. ïn drie
verstoordê glafheuvels treeft de archêol-oglsctre werkgroep enl(e].e
Jaren geledên een opgraving verricht onder leiding van de
p?ovl.nciaal- arctreoloog. Met kennêlijk plezier, maar mêt veel
zwêètdruppel-s, wêrd eên urn met crematieresten geborgen, die
rderd gedetetml-neêrd als een urn van he c l-'rakenste i-n - type ( ongeveer 12OO v.Ch.r.). Hfj was geheeJ- gaaf, een wonder, daar grondbewegingerr en sctratgÏ'averi-j dê resten van tret werleden vaak 1n
duigen laten va]-len.
De sti11e getuigen wan het Leven ên sterven van de mensen, die
duízenden jaren geleden Daarn als hun woonplaats koaen, zíj
l-Íggên nog J-n de omgeving van Daarn en Lêge Vuursctrê begravên.
De werkgroep bereidt een ar_cheologische wandeling rond Daarn
voor, zodat a1le tot nu toe bekende prehistorische monumenten
voor een groter pub].iek toeganlcêlijk worden.
Enttrousiast graven en schaven, zorg"\ru]-dj-g lntekenen en dokumentêren, een wê tens chappelijk verantwoord werk aflevêren, dat troort
aLl-êmaal b{J de archeologie. Net als verzamelen van aard.ewe"k ,l
lrajolica. Twee l-eden van de groep hebben zíctt vooral daarop ge-ricbt, en met succes, €etuiee hun vitrines waarin trun verzaneling:en ]-agen uLtgestald. LeeftiJd is in dê arctreologie wan ondergeschikt belang. I{ant of je 15 bent en a1 een expert in majolJ-caaardewerk, of behorend bij de ouderen met krakende knleën, maar
doorkneed in a].les rdat met oudtreden te maken treeft, in bêt hebben
van dezef.fde lnteresse vallên de grenzen tugsen oud en jong weg.
De werktrrigen van de mensen uit de SteentiJd doen dê mens van nu
gtilstaan biJ de. tl-jd. Onwoorstelbaar ].ang ge]-eden maakten dê
mensen hun werktuigên van vuufsteen, het ênige materiaal naast
bot en'houtr waarmêe ziJ wapens voor de Jacht en biJv. bijlen
voor het kappen van bomen konden vervaardigen. Je raakt met ontzag
vervuld om hun gedulcl en vakmánschap. te klingen (messen) van
onze voorotlders zijn na du.izenden jarên vaak nog ewen sctrerp als
tóen. Zouden onze werktuigen zoveel beter zljn dan dJ.e wan tren?
ZIJ schiepen de oervorm wan tret mes, de naald, de sikkel, de bij1.
ZIJ hadden oog voor scl..oonheid en funktionalitei-t.
In de vitrineB lagen ook de particu1iere verzamelingen artefactên
( stenen werktuigen) van enke1e leden, o.a. uit Le Grand Pressigny
(Fr.), I'aar 5OOO jaar ge]-eden een om\rangrlJke indugtrie r.as van
stenen werktuigen. Van daarrrerdên de soÍrs tot 40 cm lange mensen
vêrvoerd en werhandeld naar noordef.ijker streken.
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Er waren ook werktuigen te zien die Sebruikt zj-in door mensent
die in cle buurt van Abbévi1le (Fr. ) hdn woongebÍed hadden in de
Oude Steentijd en een verzameling microlieten (klej.ne stenen
ÍÍerktuigen) uit het Neo1ithicum. Met deze schrabbertiesr klingen
schaven en piJ1punten 'werden dierenhuiden ontclaan van wl-ees- en
vetrêsten en werd Bêjaagd op klein wild en gevogêlte.
.De J-eestafel noodcfe tot een kiikie' in de. grote verscheidenfreid
die op archeologisch gebiêd op de markt is.
aan litêratuur,
Midden in de tentoons t el l irlgsruimt e r4'a s er gelegenheid om rond
de tafel met omar s p1uchen tafel-k1eed bij te komen met een kop
koffie. Er was een warm onthaal in dit open huj-s van de a?cfreolo
gische werkgroep. Duiten b].ies een gure wind de mensen van cle
straat. faarom zijn de archeologen dik tevreclen met díe ve.1e
bezoekers, die de wêg naar de ke1der van ïret Gêmeerltehuis 1[isten
te vind.en. Il'e Baarnse omroep heêft een opname gemaakt, zodat ook
mensenl in het ziekeÍlhuis en de be j aardentebuizen een impressie
kurrnen krijgen wan de tentoons tel].ing.
Hopel-i-Jk zijn er mensen door het enthousiasme van de groep aangestoken. Laten zij dan be11en met Jan van d.er Laan (te1 . 11656)
Bart Braat (te]-. tZ5Z3) of Betty Reitsma (te1,. 12197).
o-o-o-o
PROGRAMMÀ

Maandag 1J april
2O.OO

uur

c1c hee:' It7.A. Braasem onder
- Lezíng door
de tite1 rtDet je j.n de Deemsterrr. Deze
)-ezíng betreft het leven van Betje lÍoJ.
in de jaren in dê pastorie wan Midden

Beemster.

L-ê lezing wordt getrourfen in Het Trefpun
bij de Nicolaaskerk, tè bereiken over h
pad rechts ].angs cle kcrk (Joh. vêrmeerlaan). Toegang voor leden vrij. Niet-

Zaterc.ag, 1 juni

leden betalen f 2,5O p.p.
- Iagexcursie naar Noord-Hollandr Í'aar de
a].s museum j.ngerictrte pastorie, waar
Bet je I,Iolff woonde, zal vorden bezoctrt.
Meer be zienswaardigtredên staan ecfr.ter o
het programma, w.o. een bezoek aan een
papiermolen. Voor meer bijzondêrheden z
volgende pa6ina.
o-o-o-o
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EXCI'RSID

NÀA.R,

ZAANDIJK EN MtrDDDN DEEMSTER OP ZATEIiDAG 1 JUNI

Deze excursie wordt gehouden 1n aansluiting op d,ê lezj-ng door
de treer Draasêm ower Detje ïfolff .
lJe bezoeken dêzê dag de OudïreidkAmêr van Zaandljk en de papíermolen aldaar. Normaal zijn deze tt{ee bezienswaardig}reden op
zaterdag voor hêt prrb1iek geslotên, maar voor de Historische
Kring heeft men, dankzij één wan onze leden, een uitzondering
wl1len maken. Voorwaarde J-s echter, dat we reeds om 9.OO uur
1n Zaandj-jk aanwezig moeten zijn.
In de middag bezoeken we het museum Detje llo1ff te Midden neemster.
I)ê dêelnemêrs ontvangen te ziJner tijd een volJ.edig progranrma
met routebeachrijvJ-ng thuis. In verband met onze plaÍrning zouden
wiJ de onderstaande strook gaarne vóór 1J ap?iL ontvangen.

?
Ondergetekesds -------

----- zaa rast ----- personen
deeJ-nemen aan de êxcursie op zaterdag 1 juÍri 1985.
HIJ/zij is in Ïret bezit van een auto en trêeft
plaatseÍi over.
Hlj/zij wenst bij iemand anders lngedee]-d te lf,orden.
Bijdrage per persoon woor trenzl-nekosten is bepaald op f 7 t5a.
Gaarne inleveren voor 15 apriJ. bl-j de treer D. Draat, Gêr?it van
der Veenlaan 2.

