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Dê Historiscbe Kring rrBaernerr stê1t zlch ten doel het bestuderên van en beLangstelll-ng kweken voor gesclrLederrls Ín

lret algedeen en van Baarn in hêt bijzonder. Ztj tracht dl.t
doel te bereiken door middel van het organieeren van l€zlngen, excursiê8, tentoonstellingên en tret uitgêven van
eên eigên tl-Jdschrift.
Naast deze algemene aktivltêiten beataat de moge]-ÍJkheid
toê te treden tot dê vo1gende rerkgroepen:
1
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Deze groep houdt zích o.a. bezigi met het beheer en uitbrel-den rran dê kollektl-e egmênnte1Ljke Oudheidramer.
In].ichtLngent F.J. K?amêr, Mozartlaan 6, Baarn.
Te1

.021J4-14583.

2. I9:5sr99P-+:sBgelgcle

ïn1lchtlngen: B. Reítema, Arnstèrdamsestraatwe€ 59t
BaarÍr. TeL. 02154 - 12197.
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Dê lidmaatsctrapsko stên wan de Hl-storleche Kring rBaernert
bed3agenr

Í 35r-- pêr Jaar per gezin
Í 25r-- pê? jaar voor een gewoon ].id
í 12r5O per jaar voor eên Jeugdlid ('t4 t/n 18 Jaar).
Postadr€s van de wer.enlglng: Postbus 326, 3740 LH Baara
Banrkrekeningnuruner
2 30.47.28.292 t.n.w. H.K. BaeÍIle
PoÊtgJ.ronuEmer
: 4192133
t.n.v. H.K. Baerne

-t-

3o

TNHOUD

vAN DE ngOaXarp
PRINSES AI4ALtrASCHOOL
DDN COMFORTABEL I|TrIS

IN

1919

DE BAARNSE CENTRALD KEI'I@N

DE PAPIERFÁSRIKAGE IN' IIET

VERI,EDDN

INGEZONDEN
PROGRÁUMA

O:ó-O-O
--..

VAN DD REDT,KTIE

Deze kêer staat ons Ètàd in tret teken van Dlck wat rils.
Je zou tt6t, minder parlementaír uitgednukt, een lappendeken.,
kun:rgn noêmen. Maar lappendekens kunnèn heel irmirèant ziJnt
De reden.. yatl de., €ievarièerde irÈoird- l.s, dat er werachêidene
biJdragen binnenkltran|en wan lêzers eí die publÍceren ïij graag.
TtriJmen de Ruig Btuurdê lle,fst twee. artikelen, in; onê iiiverÍge
ltd H. Kabel verblijdde ons mêt een verhaal over dê papiermo].en l-n Llestzaan, dle op het prog?aema war-r de Juni-êxcurBie

9taat.

Over de voedselvoo?ziêni.ng in de ooflogsjaren kunt u wee.1 te
weten komen en er kwamen een paar bl"Jzonderhêden over de
PrLnses AmeLiaschoo1 bi.nnen, die de Eoeite raaard warên om
onder ogên geziên te wo?den. Fotors worden u dezê keêr ook

niet onthouden.
Zo is, dq4kzij de med.ewêrking van buitenaf, deze at leverf.ng
tot stand gekomen. Dê redakti€ ib erg blij Eet het medelev€n'
van de 1eden en hoopt dat er Ln de toekonst nNeer peÍrnevruchten
van tren in BaerÍIe kunnen worde.n afgedrukt.
o-o
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PRÏNSES ÁI\,IALIASCHOOL

De aloude Baarnse bewaa::school bliJft l.n l".et nieurss. Nl-et
voór| niets. is er een paar,maanden gel.eden danig feest ge.-

vierd Ln de Schoolsiraat.en nà9. verschijneÍr e!í beri.chten
- ziè het j ubi1 e urnnunme r vajl dê BaarnÊctre Courant - over
dit eerbiedwêaldige Lnstitu'ut laa 125 :jaar oud. Want êên
instltuut. is'deze ilaste1ling onge bwi.jfeJ-d geworden.
Naar aanleidJ.ng,wan aIle feestelijkheden. krêgen wij verschlllende paperasÊen l-n handen, die lnteressant genoeg
Lêkên om te publicereÍr. Het vêrhaal van dê groei en b1oêi
van het schooltje l".ebben r,ce uitvoeri-€i kr:nnen lêzen ful êen
boekJê, dat têr gel'egenhêid.van het JubiJ.eun het J-J-cht zag.
lJij weten nu dat yret e].]-eElaal. begon in de Achtênf9gr de
tegenwoordj.ge Burgemeester Pênstraat, waar de,douairiàre
Huydecoper van Maarseveên, bêuoonster van het kasteêl
Groenêve1d, in 1859 eên huis aanbood. mêt meubi].air om
rtêenê. CtrristeliJke Beuaarschool op ie rictrtenr. IÍij weten
ook dat Prins Hendrik en ziJn gêmaJ,in PrinseÉ Ama]-ia In
1866 eenistrrh grond woor een nieulde school schorrkên, omdat
de àUtle te klein was gelrordên voor de .toewloed wan leerl1ngên. Ook de bouw werd grotendeels gefinarlciêrd door het
prl.ns€lijk paar" Mên bouwde snel in dl.e tijd, ríant nog l.n
datzêlfde jaar kon d€ Prl-tlsês Amaj.ia Bevaar- en Breischoolwordén geopend. Er werd, zêer deftig, êên dirèctrice bênoemd en al gauw kende hêe]. l".et dorp IJuffrouw V1eming[.
Dat êr nog aL eens geld nodl-g ï'as, bJ-eek uit een gesch"rift
uit 1869r rÍaarLn Burgemeester l{oJ-J.erus aan den Heer Comissaris des .Konings in dê Provingie Utrêcht uit].êg geeft van
een. voor?gênomen ].oterÍj wan dame shandwerken ên voorwêrpên
van .smeak. Het aantal loten bedroeg 9OO en dê prijs was
50 cènt per lot; niet weinig voor die tijd, maar men streêfde een goed doel :ra etlr er waren veeJ- prijzen" De Burge meester of de geneer'rtebode zo\rden legennoordig zLjrl bJ.J de
trektr<ing van dê 1oten. Zotn ba'zaar 1/erd j-n de loop der Jaren
een vast prlogfamnnapuÍrt .
rluffrouw VlemJ-ng kroeg hoe J.arrge r hoe meer klndertjes onder
haar hoede.; tret werk rf,as ttaar bl-ijkbaar op het J.i j f gêscllreveni want nè9. weten oude Baarnaars te verJell-ên dat hun
moeder of een ander famiJ.ie.J.ld bij juffrouw VLeming op sctrool
'was ge!'reest .I,Ia 1OO Jaar Leeft traar naam nog voort.
Zij. etevende" vo]- ijver af op traar zl-lweren Jubileum en om
dit f,eit te herdenken werd êr eèn commissie. in het leven geroepên, die l,gaarne dêrl.viJfdên Juli 189 1 tot êen heerltjken
feêstdag rdildê maken , 'want Dret aanspraakl-ozê toewijding
heeft Juffrouff V1êming traar w€rk gedaan, dat, belangriJk ver.meerderd werd docr Zang- síL Breischool. Haar a'erkdag r"raa
inderdaad nl.et rnormaalrr, harê i-nkomsten aLtijd gering€r dan
haar arbei4,l.et .wefdiendert " Het rÍas daarom dat het comLté
haar rren portêfeuJ-llerr eên som gelde wllde aanbieden.
Ben ínsctrriJ fbil.j e t rras bij dêze circulairê gêvoègd.
Burgemeestêr De Beaufort was presidênt wan de comrníssie en
hiJ werd biJgèstaan door een aantaL ].eden, waarvan de Ítamera
weel oudere BaarÍraars nl-et onbekend zuf,.leÍr voorkomen.
MiJn êigen grootvadêr, C.L. Meyer, compareerde als viceprêsídent, I'meesterrr Van Oostveen, Hoofd van de Julianaêchool
(die toen nog niêt zo heette) fungeerde als pênningrneèster,
C.IÍ.S. van der FJ.ier, de bekende Baarnse nusl"cus diê Toonkunst dirj-geêrde en onze he]-e familie pianolês gaf, ontbrak
nl-êt op de lÍjst. rt ïíaren feite]-ijk allemaal bêkendênr
.
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Meester Kruydêr varr dê Ooétersctrool stond op .hét 1Lj stJe,
êvenals dè aanremer/Makelaar Van der Veên en .J. Veertan wan
Hotel Vê].aars. Als hekkes].uiter werd de secretarle wemeld,
dolrinêê Meu].enbelt.
Het w€rd een prachtig fê6st met toespraken en Jubelzangen.
Er werden trf,ee feestliederert ingestudeerd; hee]. meÍ.krraafdl.g
l.e het ene gezang óp 5 Juli, het tweede..op 6 3utt gedateêrd.
Dus tïêè he]'e feestdagen? Wie het trêet mag hêt zeggenr
In e].k geva:. was deze, difêct?ice êen voorbeeld woor haar opvolgsters, dle de school- steeds zagen groeiên. Naar' aanf.eidl.ng van de geringe arerkruimte 1'êrd j.n het begin van dêzê
eêurí opro.ieuw een commissie uit de burgerij gevormd, diê dêzê
keer de ernstige opdracht kreeg om te bestuderen of uítbreiding van de scl.oól noodzàker j-jk y/as. A1 weer etuit Je op
e€n aerie bekende Íra,rnen r E" Dflthoven, J. I{ierJ.ngtten Borski,
Gr van B].eek, A. Krudop, Kennelijk rÍerdên vrourrên nog niêt
in staat gêacht om m€e te besl-issen in dezê kveetl.e. Maar
de werbouring vond plaats.
De vrouí'ên diè hêt voor ltet zeggen fladalen in tret schóoltJe,
rêgeerden met vaste hánd ên ziJ bléven Jarên op hrln post; .,
I{1e hèrinrlêrt zLch nLet de biJna Lêgendarisc}te Juffrout'
Huysman, statig en sténmLg gekleed, ,die zl.ch erop J_iet voórstaan dat haar établissemert een rrJ.nrichting voor Chf,istel.dJk
Voorbereidend Ondêir.sí j s Í wês " Maar hó.é stdtig en ernatíg ook:
ziJ lLêt dê kindêren veel zingên, zelfs aIs ziJ naÈir dê IfC,
moesten: rNu p].asJê doen, nu plasJe doên, Ja, Jart. Iíant Jê
gl.ng maar niet zo naar achteren, zoals dat hèettê. Je mocht
maar één kêer f6 ochtendB of rs middags, en dan netJeE om dê
beurt. ZiJ b].êêf tot 1932 aan rrhaar[ sc]roo1 verbonden, trou*
bLjgestaan door juffrouw Van Dj.ssel, die haar opvolgde.
Díe kreeg het moeiJ-l-Jk in de de?tigêr ja?en. Door de crisls
Iíerd dê subgidie ingetrokkên e:n de sa]-arissen moesten worden
getralveêr.d. Maar zij b1êef doorweíkên,
Ifas hêt wonder dat haar in 1p48, drie jaar na de bLttere
oor1ogsjèren, êen gf,oots feest werd aangeboden, omdat zij
ook nltêt zÍlverrr had berelkt? Dê hortu]-aruls van het Cantonspark, dê heer Muyser, vêrÊierde dê school; Lettenneyer liet
de jubilaris in een fraa{e auto. rondrijdên, de prêsidêntê van
dê scttool, mevrouw Van Reenen, hiêld eên feeEtrede. .Ín die
dagen l,eefde frêel tret dorp mee met zu]-ke aktivitêitêft.
Na de periode Van Disse]. oam Juffrouu Dijkhuizen hèt'roer
ovor. Ook zi.j hÍê1d hêt werk mêer dan eên krdarteêuw wol en
zlJ \f,as het ook die de openingscersmonie J-n maart jI. vo1.trok. Het Eoet voor de huidige hoofd]-eidster, juff,rouw Spi!.,
een wondêrll-Jkê gedachte zl"jn, dat. zoveêL voorgangstêrÊ zo
1ang op haar p1êk bleven. Maar a.j.e ïeet haa1t ook ziJ zorn
Jubi].eum, al heêft zí".J nog heê1 wat jaren voor dê boêgt
.
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Hoe !.eefde êên rdê1ge$teldê famílie 66 jaan. geLedàn?
Dat rrordt' aànsch.óuïÍeliJk vorteid door het UtrêchtB Cêntraal
Museum. Het Fentener'van Vll.s eíngeÍihuís, Ma1Lêbaên 112, íe
LngerJ.cht aLs ín 1919" Een reconstrlrctiê met vee1 Eêubêlàrr

en gebruiksl'oor,{erpeïl uj.t het bezi-;

warx

het

mu6€u|D. H€ê:'

boeLend ïofCt'de sfeê:r. opgdr.oepèn vaÍr de tíjd CL?ekt na dê
e€rate weie1cio'of 1og. Het neutrale Nederland is goed door dj.€
oórlog
beengekeben êí men l.êeft nog nauveliJks vertDo€ilen van
'de cr1bLê
die Íooral. i:r de Ja:en dertig zal toeslaan.
Nedêrlanil 1s no!. èén kLassenmaatschappij, een slrmeal€vLag van

. itanden, r.et,'éell ÊFote socia1E en culturele afátand tursen de
men3ên die we]. eï diê geen bezít ïrebbênr Eên maatschapptJ dle
aot nÍet kaÍr dromcn vÊtr dê socl.al€ zekerheden die'wê nu kànnen.
IIet Utrechtsê' huis Írear wê nu ziJn ís in 188O .gebouwd i -ln 1899
vordt hêt aaïleekocht door F.H. Fèntener van vlLssLngèÍr, dr.rektêur van de SteenkoLen Handelgverenl.ging, die driê jaai. eerder
wêrd opgerícht.iIn 1951 woÍ'ét het door de famtlie aàí'ddi'Êtad
Utrecht gosclronl<en. IIot wordt dan êen tentoonetàllÍng3rir{ute
van bet Cen*raa]. l.iàseu:n, dLe êÍ. hedèndaagsê kunst làat ,Ien.
De LnrÍchtLng êi-e het huLs voor dozè expositiè bêèft'gplËfêgón
kont dus nJ"et wai.r dê famlj.1"e Fentener vaÉ Vlissíhe6rr. "
Iíe moeten or.s rreer: Vaïr d€zê naalr 1o smaketa. ai6' rae heï hute
gaaÍt bekiJken en êI.s #ei oi:.e vóo3stellen l.oe ëen geal.àagdb:
ordêlrredêr, r:et Bij:r: gezia cn Eet zijn personqelj
':Ln, Seze prach':'
'::rir'
tLge wontiag l.eeft"
'
. Itqt decor var.'i9gr--!-9:1e,Sfgb'3't
De gamenste]'].ef;s va:r cie 'beetoonstel iirg hebben hLef '; a1a het
trare, l.et decor wan een torieeLst'lk gebcu!Íd" ZIJ hèbben ook de
acteurs gêfar.tasêerd, ai krijgen ige die spelbr.s zel'f nLèt te
zlên. In een bêgc.lej.dènda ';ekst wo:r'd.en de tlêrrkbeeldLge ' beÍonêrÉ van 19'i9 àap o.;rs gepresêni;oerd. Hocfdperooon. íà de Heer
d€E huizos, rreen koop:atrn die het fanil-lebcdrijf leidt, dat
door ziJn vade r,rerd gegtich lrr Esn conseri.'drtief mani zoa1e
hLer en de'ar Llit de i ';r::'l-clrt ín8 " r'arr. de wonlng b]-l.Jkt . ZJ.Jn echtgenote J-s Jonger dan haar nan" ZJ.j lleeft beLangBt€IlLnt v6or
de eÍgentijdse ksn6i en zi.j richt een aantal. vertreldcên módern
trn. Verwo].gens zijn e:-' ds,Íe k1ej"1!e kiÍrdêren: êerr dochter van
vlJfr' êêrl soon wan drie êt! een baby wan enke].e maandetr.
Er Le lrfÍj ?êê1 perscnee].l eên kl.nderjuffrorff, êeil k€rrJGênmeid,
jê" een kamenier en een bul-snaaister. DaárÍiaaEt
eên
sun err -drl-e mrïrÍron in .iicnBt biJ Ce fani].ie: een hul.akaécbt,
een chauffeur: en êen stcker" Dn voor ziJn werk heeft meneer
een boekhouder, diê in hêt huis een kantoortJ'e tte'êft;
Met die huÍshgudell,jlre staf nloeten i{e nu did hu:L s J.rl onzê:verbeeldLng bevoLleÏl, d].s rde de rondwande ].1ng itx Eeêr'dan dêrtig
:

J-

,

vef trêkken .begirrrren.
Een rondgang
lfê koEen eerst "ín tret onderhuis, met een wijrrkeld€b',ên eê'x
groenËelcblder In dé kèui<en staàt oen fors kolenfoJ..nula.
Iri eeí gj-azen "'kast eên mooi vee].cie]-ig 6efiriêa. Maar'de waterktaíen ea de gootsteen aoeten wê in de aangreozendê spoêlkeukêlr' zoeken. Er is êor! e';êns].ift die Ln d'é'dÍê'nke'nêr daarboven uitkont " In de pro'rl.gl.eliamer staan fraaiêr, Keul se potten.
tensloÈte is er
een kolenkeiCe=' met' arrt:hrac ie t voor de haardent
dat itr êên koleïf.-it r"srdt aangêvoerd'.'

-36 Op dè hoofdverdiepingr achter de gang wan de woordeur, is de
herenkamer met een open traard. Hier ontvangt de heêr dêà fruizes
ziJn gasten. Aan de nurr mooie schilderijen3 Vissersboten van
Meadag, Schaatsers wan If .8. ?holen, Eendjes wan lfJ.l.Lem Marie
en êen Naakt van Isaac Israêls.
De êêtkamêr is woor 1919 hee1 moderír. Den interieur van de
bintaerrhuisarchitec t Líor1 Cachet3 warme lambrizerlng. Er staat
een SakÉ1gcl. eetservl-es in do kast, maar ook nieuff porcèlèin
en aardewerk. Deze kaEef ig aan de achterzJ-jde van het'hriis.
Aan dà kênt van Maliebaan is de salon, Í-n neo-LodèwlJk Zèstienstijt. Hier vertoeft nevrouw op haar ontvangdag. Vakêr huist
íewÍouw in'haar boudoir" dat nrodern is ingerichtr met meubels
van LariwerLks. Dr hanBen Ïree1 gevoelig getekênde portretten
van'Jan Toorop van omstreeks 1923, en je zíet êr êên Ttrórn
Prikker. Op deze etag|ê is ook ttet kantoor van de boekhouder
met eèn k].el.ne schf,j-j fraacl..inê, een tej-efoon en een brandkast t
al.].ês van omstreeks 1920. Hee1 deftig is de IfC: een porceleinen
trtot liêt mal.onl-ehouten ombotrw, ên roet kleurige teg:elrranden en

èèn zrÍert-rtrit gebiokte tegeLvloer.
Op dè slaapkamerverdiepring is de statige slaapkaEer van rheneêr
'ên
mevrouÍr'. De kameniel heeft all-es uitgêJ.egd voor mêIrfouut
- die dadelÍJk aan het dj.:rer zal gaan. In die kaner: een houten
wastafel Eêt lampetkan, waobak, zeepdoose a]-Ies van lfedg,rood.
Eri zdJn lLnnen handdooken. fn het nachtkastJe etaat een pot.
Op êên. tafêitJe een tonêelkijker en een hoedendoos.
fn dê bàdlCêEer eên kulpbad Eondêr kraani vaÍI êmail met een
houten ombourr. Het bad moet door het personeeL met warm water
uLt kannen worden gewuld.
Iii een logeêrkamer tnet Be].e wanden staat êen JugendEtilàmeirblement, In de kinderka!Êer ee:r poppenhuis en apeelgo€d in
dê kast. Op de piano, met kaar6en, een boek kindêrliedJes uit
het begin van de eeuw. De kaner van de kinderjuffnou* is Dodern
J.ngeiicht. Het rose overheerst" (.rut is dê enige van het pe?soireel die haar kamer op de ei:age van meneer en mevrouw heeft.
Ze moet dLchtbij de kj-r:Cerên zijn om zonodig rs nachts te
kunnen optreden) "
Den logeerkamèr iE rood l.s ingêaicht j-rr Dmpire-stÍJl. Het ie
de kamèr voor de mannelijke gasten- Er ligï een treienO
reisnécessaLre op tafer , Op de zolderverdiepj-ng tenslottê heeft
tiet binaenmeisje. haer sJ.aapkaner ilet een ijzeren 1edikant met
gehaakt sprei en een houten lrastafe1 met ].alrpetkan ên rrasbah.
Hêt is dê rroorkamer " Dê kêr.rker:meid sJ-aapt op de achterkaner.
De kaàonier Ïreeft de klel.ne acl.telka.Ber
Iíevrouv
is zo s'ociaa]. dat ziJ een apaÍte badkamer voor bet
'personeel
l.eeft laten bouwen. Op de zolder staat een iJzeren
' mange]., èên
hutkoffêr en een mannequin of klêedpop.
In de naaJ.kamer is de linnenkast we zíen et strl-JkiJzèrÉ en
"
een ho,uten strj. jkp].arrk

Ook th Baarn
IÍe zlJn nu het heJ.e huj.s doorgèweàst. Wê warên eên uurtje in
eèn J.ang vervJ.ogën tljd, dio somnrigen varr ons nog hebben meegemaakt. De tijd van het J.nterbê]-lum, wan de pêrlode .tussen
twee wereldoor.ogen. Misschíen hebt u al-s kind Ln zoln groot
lrrrLs gewoond, misschien freef,t u',r moeder of grootmoeder er
gei:liend. Zuf.ke grote truizen bestoinde! en bestaan ook l-n Baara.
Het zou aardlg ziJn al.s wo ooít in ons e:gen dorp ook eens een
-, groot lruí s zouden lgllrlnên inrichten in de deftige BtlJl valx
1xroegeÍ..
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Het fentener van vl i ss ing enhuis ,llal iebaan 42,tttrecht.
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De meubelen en andere gebrulksvoorwerpên 7.ijn hier en. daar
nog rrel aanwezJ.g. Een statig leegstaand frirt s iJ oàfc wef re
vinden. Voor de geneTatiê dl"o na de trdeêde uereLdoorlog
l-s
.opgegroei.d ís..het .een opênbarLng te zien tlcjë er voor dl.e
. oor].og door. de. beter gealtueerden werd gel.eefd. Voob. dé.oude_
.
:. : f€R ls het, een nostalgi.sctr herkerr''en. soms met getneirgbà ge-

voelens ower n:lnder prêttl-ge erwaringen.. Soms met iean6Onane
hef;l.nrre.rirrgerr aan een goede relatie tussen werkgevefÈ.:én
pers onê e ]-..
; , .We krljg.en hier één. aspect van de sociale gëschÍédenÍB tvan
bet eerste kwart van dèze eèuw. TegeJ.iJk. tà , net his,torirscËe
binnenhui sarctritec tuur en ..sctri]..derkunst wan ront:l de .eèuwwl.sselirxg. Een a].]-eraardigste tentoonàtel].Lng vaài iêderêèn
pleu,le!' aan. kan belewen.

I Brorikliorst
. Dgn, huishouding rond,19.19. Tentoonstellln€ in.het Fentener
. van.Vlissingenhuís, Mal'iebaan 42, Utrêcht. Open van dlnedag
tot en met zaterdag wan IO.OO tot 1J.OO. uur;, Op zon- ên
feestdagen vê3r l4.Oo tot.l?.OO uur. Op, mFandag- gesloten.
cratis toêg. arlg. De tentbonstelling b+iJfï tot. en niqi zonaag
28 Jufi.
.
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Recept uit DE PRINS. ?an 'tO december t92Z

{êI=II;9PI=3ê5

',,

Gr; (3 ons) tarwêb1oem, t5 cr. (voor orggeweer'2 cts).sÍst.
1e1, 1 thêelepèl zout, ongeveer Z d.L. (2 gewone theekopjee)-'"
lautíe mel-k, 15O Gr. (tf ons) Rozijnen.
; ,
Doe in een beslagpot . de gi.st, meng ze aa det ds laurie .inelk,
laat er l.et gebroken ei. in wall-en en woeg é!.dé blbêB !rét',,hêt
zout biJ. Klop met een stevigen houten lepel alles eêmetl f,bt
een g:Led,, stevíg beslag, :?oer er de rozLJnen doo:a en 1aát daÍr
het. lqengsel. dichtgedekt op.een ].auw.plekJê 1 uur riJzen.',
UrJ-ng een zakJe in heet lratêr uit, str.ooi rer aan den bLniretrt
b]-oem over, 1e.g er het goed gerezen bes].ág l.A èn
l.1ttl
"t zakJe zoo dictrt,
bl:rd het
dat nog eenigg, rsilríte ovèr blLjft
Voor het rÍjzen.
Zêl op den bodem wàn een pan met kokend, water een Èordle.
lèg daarop. den rrJANtrr' sluit de pan stevig dtcht en zorá áat
Itet water onafgêbroken zachtjes aan dê kook btijft gêdur:ênde
2 À 2| uur.
NêeE den pudding uit het watór, iaat hen..ult het zdkje gliJden,
1-aat hem een oogenbtik uit-daopeo. en snJ-Jci, tren dan net UÀUuip
:
van eett dun tourtJe in.pJ.akkeir,
3OO
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Eet snakeluk

I
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Ligs LulkLng'a

_e

_uLJ

DD BA.trRNSE CENTRÀLE KEI'KEN

Als oud-Árnsterdammer verkeêrde ik tot voor koit 1n de weronders te].lir-rgr. da! l.oofdzakelijk in de grote. steden geQurende
de winter t4h - t,L5,echt trbnger werd geJ-eden. In een dórp ats
Baarn moest dit toch rdel meegevallen zijn.
,.Intussen weet J.k bêtér, uant een óni6e jarèn geleden genaakte
scriptie van ons 1id J; Vlastuii:. en gêsprekken met d.íverse
oudere Baarnaars trebben intussen mijn mening trl-eromtrent duide].iJk doen veranderen.
Ook in Baarn werd honger geJ-edên, ilet a].s in het hele wgsten
van Nederland en vee]. Baafnaars ginged op hoÍrgertocht om elders
en dat was vaak zeer ver treg, nog iets eetbaars tê vindeÍr.
In haar scriptie: trDe woedsel- en brandstofvoorziening van
Baarn, 1944-19U5, behandelt zij uitgebreid de distributie, het
brandstofprobleem en het funktioneren van de Centrale Kerrken
al-hier. Omdat de Centra1ê Keuken een biJzonder belangriJke ro1
in de Baar.nee voedselvoorzienlng heeft gespeêld, willen we ons
tot dit ondêr.wêrp beperken..
De Centrale Keukên in Baarn we.r.d in nowember 1941 opge?icht ên
ïas gevestigd op het terrein van de hu-idiga gas:fabiiek. Het
hJ.er bereide woedsel werd op diverse plaatsen in Baatrn ultgedee1d. fn het begin verstrekte deze keuken voedsel aan + 7OO
mensen en dit voedsel was toen nog van goede kwalltelt.
In de Loop der jaren steeg het aantal mensen dat van de kerrken
gebrrr:ik maakte enorm. Door de s1uj-ting van de gas8abriek en de
stroom ewacuéts uit Arnhem, die zl.ch in Baarn hadden gewestigd,
bereikte Ïret aantal afnemers in noweinber. .t 44 zijn hoogtepunt
en bed?oeg toên I 11.OOO. Door deze stj-jging kwamen er grote
problemen met deze voedse]-voorziening, omdat de voorraad voedsêl. te klêin }'as. Sinds augus t:u's t42 was de leiding wan de
keuken 1n ïranden van de N.S.B. De Nederlandse Volksdienst had
sindsdien a1]-e central-ê keukens j.n Nederl-and. onder tra.ar betreer
en dat zorgde nog al eerrs voor we::tragingen bij.dê aanvoer \ran
voedsef., omdat nu alLes landeLj..ik geregeld was.
De N.S.B. ve?laÉ,gde de hoeveelÏreden van de porties, omdat het
meêste voêdse1 door dè Duitsers naar Duitsl-and werd getra{rsporteerd. De l..ele bevoJ-king van Baarn kon bonnën krijgen voor eten
wan de Centrale KêukeíI. Iedereen moest een deelnemerskaard
ha].en ên daarbíJ Írerdên dan bonnen verstrekt. Voor een bon kon
mên dan een portie eten kopen en meesta]- rierd aan het begin wan
de week bekend gemaakt wat het moest kosten.
fn de keuken werd in ploegen gewerkt. De nachtploeg bereidde
meestal tret eten voor, de aardappels werden gèsctrild en de
groente schoongemaakt. Is Morgens werd dan door de volgende
pLoeg gêkookt. 'lfarrne er hêt eten kJ.aar was, werd tret in garnelJ.en
gedaan en wervoJ-gens werd aLlês met paai.d en wagen naar de standp].aatsen gebracht, waar het eten werd uitgedeeld. De middag,ploeg
giÍrg triêrna schoonmaken.
Allèrlei moeil"ijkbeden deden zich voor, vooral bi-j het uitde1en
waa het voêdsel aan dê standplaatsen. Eén van onze leden vertelde trier het volgende over: trHèt kwam wêl eens voo? dat er
een bekende van mij bij de standpl-aats kwam om eten te halen.
Itlanne er ik dan aarr }.et opscïreppen was, werd er Íre1 eêns gekucht. Met andere vÍoorden, of ik wat meer wi].de geven d.an de
toegestanê portie.
.

o

LJ,(

ELectricitei ts centraLe aê,n d.e gaslaan in + 1910.
I{et roonhuis verd berroond door de llr. Seune!' die er directeur
was. In het acbterste dêèL rras later de Central-e Keuken geveêtigd.

qte

Personeel van de Centrale Keuken. Links: H. Suik.Midden: J. v/d PoI.
Recbts! E. Rutgers.Op de achterg?ond evacué's uit Arnhem.

Eet uitl.ikken van

moed
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ganeLLen
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de hongerwinter.
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sorns een bonte
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Bn00nafitr$0Et
(28 Jan, tot en met 3 Febr.)
..

kr opdracht van d,e Inspectie der Distri-

butie in de provincie,:UEècht wordt onder
de aandacht_ van het pr:bliek gebracht,
dat het Broodrantsoen voor de inwoners
d-er gemeenten Baarn en Eemnes, zooals bekendgemaakt in de bonnenlijst

geldt voor twee weken, hetgeen dus
hierop neerkomt dat vooi de foeek van

28 Januari tot en met 3 Febnrari IgaS hài

broodrantsoen is vastgesteld op totaal
:
500 gfÍanr,
-

De bonnen 306, B0Z en A-BSI geven d,us
recht op tien rantsoenen bróod voor

twee weken.
Men is dus .gelvaarschuwd,.
:

Baarn, 29 Januari 1945.

'

De leider van den disEibutiedienst
. van'Baarn en Eemnes
A. STORM.
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-Llg Sopmigen vroegen gok ger.roon .of ze . voor één bon niet tÍree
De troeveeaheid rdas meestal pTecie€
. por!1es konden, krijgen.
genoêg, ik kon daar dus niet aaÍr beginnen. .Ook kw'anien er wel
,gq{r€i.meneen. die geerl bonnen meer tradden. Dan probgêrden zq of
ze za'rdelr bon een maa1tijd kondeÍ! krijgen., Oo.k dat.r was onmogeLijk voor ons om toê te staaÍ1" rl
Er werd biJ de keuken ook veJ- eeÍrs gestoien, Daarower vertelde
een ander lid het vol-gênde ! riCtp een kee? zat ik in de naclrtpLoeg, meestal we?d er dan geschLld of iets dergeliJke. Dl.e
Eíddag uas er net een wrach.t aardappel-s gelost. Dle aardappêlB
].agen .a11enaa1 buiten. .1{e warqn aan he ir lferk 1n dê keukett. en
opeêna hoorden ïe iets buii;en. l{e gingen èr op af eà aangekomên biJ de ho<)p aardappe].s, zagen are twee pcl-it j.eagetltên díe
druk bezi6 rf,arên aarCappels te werzamelen, OnbegriJpeliJk vond
Ík dat. A1s dit nu eten was geweest voor eeÍr paar mens€n, maar
dit was woor iedereeno Hoe kon men het in zijn hoofd haLen om
_

hiervan te 6te].erri Díe twee politieag:enten warên êên f,rappant
voorbeeld, maa? er wa::en naturrrlijk nêns_en geÍroeg die het pro-

erdenrl
De mensen 1n dê keukên konderr dit soort dingeÍr ni.et begrijpen.
..Het stelen van etenr. dat voor het heLe doïp was, vonden ze
onvoorstelbaar, fn de hongerwLnter rrerd. de toestand verschrlkkel1jk. Overal kr,v'asren mensen r"andaan r op zoek nêar êten.
Vooral de toewlqed uit de grote steden wêrd grqot. Op een gegeven moment was .het àc. e::g" dat de mènsen met hqÍr neuzen.têgen
de ramen. van dê kêukên aange drukt storrÈen, maa? nLêmand kon ze
be

!r'at gêven. Uit nood i{erden dan de l-ege gamêllen, die buitên
stonden; door hên ultge].ikt. Een vreêelijkè aênbL ik voor de
mensen dLe in de keriken wê?kten.
Het meeete woedsel we:4d per schj-p aangevoerd. Dat k,Il.a.E dan uit
het noorden vàn het ia:rd. Dae.r het nooit gen.eg was, gingen er
ook rtre 1 menaen van dê keuken op uit om woedsol te l.a].ên.'
ze gingen d,an naaa Noord-Holland", Dit was een riskante .zaak.
.41-e. ae niet over ,de,. gcede papj.eren besctrilcteq:, 0Íeaden ze naar
Duitsland getransporteerd en..het et.en werd j.n bes,l"ag genqmen.
De mênsen in de kouken wisten nooit varr te voren. wat voo!' eten
elr"afgefeverd 'Eou wordert o rn de tijd dat er nog v]"eès wasr rÍerd
het gebiadên i.n lÍaápolie, omdat êr geen vet meer beschlkbaar was.
Toen er geen vïêes mêê? rraa, lrerd dê raapolie voo! Jus gebrulkt.
Dat maaktê Ïret eten owerigens niet lekkerder, want raapolie is
groen van kleur en treeft een otraaJ:rgenanre smaerk. De laatste jaren
. bestondèÍr de maaL'ti;iden hoofdzakelj.jk uit gestoomde kooL en
bieten, de soep werd gemaakt wan erwterrmee.l . De hoevêêlÏtedên
$aren nêt genoeg om niet dood te gaan. Bl"j weel Baarrraarg ontstond witaminegebrek, rdaaréool ze bevattelijker wef,den voor
allerLei ziekten.
Omdat de J.eiding wan de keuken l-n Sranden was van de N.S.B.,
vêrkeerden de werknemers altiJd in onzekerheid over dê betrou1{baarhel-d van trun co1Lêga| s. Ze rdisten nooLt met rríe ze aan het
rÍerk waren, een rrgoeiel of ee:r rrs.l.ectrterr. Onder dê weflcnemera
\Íarèn ook lIensen van het werzet, Nierrand wj.st wÍe dat waren,
maar men merkte het rÍel, doordat er meestal gewaarschuwd werd
voor komende razzíat s. Uit dlt a].les mag b1iJken dat de voedselvoorziêÍring in Baaïn vêrrre van rooskleurig rras etl dat het 1rêfken
biJ de Central.e Keuk€n met grote sparraingen gepaard ging.

ó-o

- teNa de bev-rijding knram de woedselwoórzLeàing weer l angzaam op
gang. Men'troefde gelukki-g niet langer meer uren'in de rii te
staan vooa' een panÍtet j e waterige soep. Het heeft echter nog
tot 1949 geduurd voor ê? een eind kwam aan het gehate distributiêsysteem, maar dat ís êen ander vefhaal r rdaarover rdê

mieschien in de toekomst nog êens schfiJverr.

J. Kruldenier
Bron: J. V1astuin! De woedseL- en brands to fvo orzl-èntng

1944-

1945.
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BPVRIJDINGSTENTOONSTELLÏNG

Met groot succes beèft de werkgroep OirdheÍdkamer van ?O apfil
t/m f meí jl. een têntoonÊtêJ.Ling gehouden over dê be.trrlidi-ngsdagen van 40 5aar geleden.
De tentoongestelde fotoIsri afflches en voort4terpen hande1dên
over de perJ.ode J meí f/n 31 augrrstus 1945r toen de grote optocht van dlverse buurtwerenigingen doo? Baaa'n.tiok.
Het 1eèk af en toe meeJ' op eon rerrnie wan oude Baarnaaqs t
biJ het zien van de leuke fotors met zoweel prettlge Ïrerinneringen aan die dagen wan henronnen lrrijheid.
De g:ehele verkgroep heeft zich ten vo].le ingezet om deze ten-

toonstel]-ing te doên s]-agen,

Den bj.jzonder woord van dank gaat uit naar de heer lfestertrof t
die zijn strowa'oom in de Brlnkstraat belange.loos voor de Hlsto?ische Kring beschikbaar gesteld had.
Tevens danken wij de vêle l-eden en niet-leden, die bii hun
diverse artikel"en en fotots, die betrekking hebben op
'bezoek
,F,ei'
voo? de Oudtreidkamer hêbben afgestaan.
1945,
5

I{erkgroep Oudheidka.nêr
o-o-o-o
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DE PAPIDRFÀBRTKAGE .TN HET VSRLEDEN
== === ==== =====

=

==== == ==!= === ======

't.

Onlangs bezoctrten wij de papiermoLen ItDe SchooLmeesterrr te

Westzaan.
Een papiermolen onderscheidt zich van andere mot'éns, omdat
een papiermoLen éen. zeer Lange sctiuuf heeft eri;er'vidverÉ
bij liggen. Er waren twee sooiten papiermóleris, nl". Àiánwpapiermolens, rtraarop zotrL 15 fbt 40 mensen wel.kten, en
'

o

witpapiefmo].ens, die aan 50 tot fO mensen Í'eik verschaften.
Bíj de papiermoJ.ens r*erkten veel vrouwen en kinde?en.
Op ande?e soort€n.molens we?ktê r1én meesta.l- net 5 à 6 man,.
In de moLens rdaÉ. hét rondom de rruj.ste.q. (het. stenen fornpis)
]-ekker vrarn, maar tret r^rerken op de stelli.ng was vooral I s
nachts en ifr de winter geen pretje
Het J.oon van het niol etrpersonêel. was afhankeJ-i Jk vaÍr.hêt fêit
of er wel of geen rcind was. Periodes met wee.tr wind betelceaden
voo?,de arbeidels doorwerken. err vee]. looni maar pêÍiodeg mêt
geen wind bet.ekende .minder inkom.stên. Bleef de. wind í-ang uLt
en.'lierd er niet 6emaÊèn, dan lreeg ïret, personeel- geen,. loon en
koà. dan een rrsf-oppJ-e opnemenlr ,, d,w;2. epn woo,rgchot. opnemen
bij de moleneigenaar en a'annè er er later weer.een tiJd kwaar
met weel wind, .dus goed maaf.weerr.dan FoeFten.de, arbeiders
dit JrwoorschotI terugbetale.n d.m.v. inboudingen op ]ret loon.
Bij zl.ekte waê mêJr. gelroon, dat de mede.-arbgidêrs trêt wêrk van
hrrn zieke col1egá erbij namen, dat betekende we,el extra, wêrk
voor de anderen en men noemde dit dan ook tleel toepasselijk
[ebn man oJ.t de biene loperr. Maar dit gebeurde slechts biJ

een korte ziektepêriode. Bíj .l.angdurige ziekte kwam er êen
vêrvanger 'eÍr' àat de zieke.zonder inkomen.
Niet werken betekende meestal wan honger omkomen a1e de kerk
of de armenzorg niet hieLp. ltrie niet ïerkte, ook .be jaarden,
varen aan de goden ovefgelewerd. A].s er rs winters ijs 1ag,
dan frieLd men schaat srdeds trij den, waarbiJ jonge jongens dan
voor oude of zieke a.rbeidêrs voor spek en bonen redên.
Á.1- s er wind was, rn'erd êr g€werkt net zo lang tot de wind ging
I"ig8ên; Dan warieerden de lonen naar gelang de fuÍrkt ie van
72r-- tot f,. 2r--.,De nachtjongen êijv., die van ts avonds
Í ,uur
8
toi rs morgens 4 uur werkte, vêrdiênde het 1oon van.
2r--.
De nacbtjongen was meêstal een oude man, die nJ.et meer
Í
op volJ.e kracht kon werken, maar op dêze manief toctr een karig
loon verdj.ende'. Zo I n nacht jongen, die in erkell jkhe.id een
oude baas was, probêerde neestaL zijn. karig loon aan- te wullen
met dê werkoop van petroleum. en ].ucifers.
A11een de meesterkneclrt. en..de papiersclr.eppers fradden een redell.jk loon, maar de ande?e. arbeiders verdiêÍrden soms sleehts
Í 4, -- als gelruwden !
In de papiermolen werkten veêl vrouwen en kinderen. Zij scheurden er de lompen, die gebruikt werden voor tret maken van. papiêr
of sorteerden de lompen naar kLeur of hiel"den zich bezig net
het ophangen wan de gemaakte. welle.n papier in de ].ange droo6scfruur. ELke papiermolten had een droogschuur. Dat optran€.en van
dê pasgemaakte vel-len papiêr was. geen pretje, want in zorn
droogschuur tochtte het altij,d.en het was er veelal erg koud.
De tegenowergêstelde houten wanden wan de sctruur werden tegenówer elkaan' opengezet, opdat de wj-nd vrij toegang lrad voor tret
droogproces. Omdat de gehe1e papiêrfabrikage stond of viel met
de voortranden zijnde woorraad rrpapierpaptr, die men naakte uit
.ïret vermalên van Lompen, moest er bij .gebre\ aan
woldoende
papierpap ook t s zondags gê'r,rerkt worden.

-dzÏtrêl atond tiJdens dê kerkdienst dê papiêrmolen stiJ.r, maar
vêrder draaide de Eolen de gehele zondag. De mensen.die op
zondag op zorÍl papiermo1en moesten doorwèrken, verdj-enden
dan wat extra Loon omdat het trun wrije dag was.
Itrerkweken van 106 uur kwamen regelmatig voor, vant aLs er
wind was, werd er gema].en ! Daar de mensen blJ dit soort
werktiJden niet naar huls konden om te slapen, yraren êr op
de zoider van de moLen sLaapplaatsen aangebracfrt wa,a:r. ze
kondén a]-apen. De Lrut l.n de molen was ingericht als eên
soort woonhuis, waar het eten en drinken uerd klaargemaakt.
Een zeer belangrijk onderdeel biJ de papierfabrikage was het
lrebben van scl.oon vater. Zuíwel. water was een noodzaak, wilde
je mooi uLt papier maken, maa? zuive?, niet- lJ zertroudend,
water vorrd Je n5-et in dê Zaanstreek. Nu pompte men d.m.v. een
petmolen water diep uit de grond op. De pompen dLe dit irater
toentêrtljd oppompten werden niet putten maar petten genoemd,
vandaar dê naam petmoLentjes.
.Dit dJ-ep opgepompte vater was uêl zrriver, maar er zat toch
nog ijzer in. Daarom rrerd dit water gestort in speciaa1 voor
dit dóel gegraven vijvers díe aan de lucht blootgesteld waren
et1 vaardoor nu tret ijzer In het water oxydeerde. Dê roestdeeltJes zonken en de bodem van d.eze vÍJvê!'s rÍerd op den duur
róbd wan de roest. 'Als het ljzer ui"t het lrater wae, werd dit

water opgepompt in een grote zandbak van 12 x 11 meter.
Op de van gaten voorziene bodem van deze zandbak 1agen Eatten
ên bovenop deze rratten had men êên laag schelpen aangebracbt,
die weêr afgedêkt was met een dikke Laag zand.
Oni nu het rÍater, dat al geén ijzer meer bevatte, wan dê laatste
restjès vuil te ontdoen, 1i-et men het water door ïret zand,
scfrelpen en matten lopen. Dat nu van ongereéhtigheden gezlJi-verde water ving men in een bak op en was nu kl-aar en geschikt
dm in dê molen gebruikt te rorden.
Niet áIleen het water moest zuiwet zíjí, maar ook de papieÍpap; waar het papier tenslotte van gemaakt arêrd, moest zo
zw|wer mogelijk ziJn. Daarom werden wit-papiernoJ-ens ook niet
mêt riet bedêkt maar met frout. Door het sctrudden van het
molenliJf, onder het geweld van de draaiend.e wieken biJ flinkê
wind, bestond de moge].iJkheid dat kLe1ne stukjes riet 1n de
papierpap zouden val1en en zo de topkwaliteit wan het papier
zouden bederven.
Een papierrnolen besloêg een éiToot opperv]-ak en rraa l-n 4 afdelingen verdeeld. Á.an de enè kant van de molen had men een
korte bredé acl'r.uur, de voddenschuu?, trle'rna lcwam de eigerlliJke
moLen, dan het werktruis, de pakkamer en teÍrslotte de ontzêttend
'l'ange
droogschuur. De voddensctruur lag aan dê sloot, want de
balen lompen of vodden werden ovêr het water aangevoerd.
Om het papiêr stevlger tê maken. werd afval van de zei1f€lbrikêge
eir oude zel-].en gebruikt, ook oud torrw en oude brandslangen.
Aan één der zÍjden wan de voddensctruur was voor de ranen êen
lattentafel- aangebractrt, de lage hord genoemd, waar de woddenscheursters'dé wodden uitspreidden. Hier werd ook op kleur
gesortéérd. Voor wit papier konden uitÊluitend witte vodden
gebrulkt worderr, de rest werd gebruikt voor grauw'papier.
Naast de 1age hord stond een wat kleinere tafel, ter grootte
van onze fluiskamêrtafêl , araarop kopergaas met mazen aangebraêht 'rras en waarop de stof uit de te vermalen vodden wêrd
gesclrud. Waren de vodden gêgorteerd, dan gingen ze naar ó.e
s cheurbarrk, rraar eên rj.j
sctruin geplaatste mêssêtr stondên en
'riraar' de vodden, na van knopen en gêspen etc. ontdaan te zi-Jn,
tegen het mes in stukken wêrden gêtrokken.
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Daarna €iingert dê gescheurde vodden naaí de kapperiJ r rÍaar
êen ton, die d.m.v. de molenas ronddraaide en waarin 4 stampers,
van scherpê Eessen voofzien, op en neer werden bewogen. Door
deze op en neer gaande kapÉesaen werd alles aan stukJes gehakt.
( $anneeir J.emánds gebl-t geËreken wertoonde, dan zei de betrokkene: trMe kapperaL is rampu( ).
Dan kwao dê. papiêrpap in de maalbak of Ho].]-ander, rtaafin water
gtroomde en de molenaa? 2o de pap op de gewenstê dikte kon
brengen. Daarna gl"ng de papierpap naar de schepkuip, waar de
papi.erschepper mêt een schepvorm hêt papier rrscheptert.
Ifpririe er de .6ctreppêr een blad papier geBchept had, dan schobf
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hlj dl-t door naar de írkoetserí, die de rarad wan de achepvorm
vêrlrijd€rdè, een lap vilt op de worm bet de pap legde, l'aarna
.hiJ deze vorm omkêérde. Op deze mànier bouwde de koetser ê€n
,stapel paplervelléí met steeds een Lap vilt er tussenr ên dezê
. e.;!ape 1 werd dan onder een pers geplaatst om tret water te ver.rtlddereÍI. I)aarna glngen de papiervellên naar de droo€ischuur en
. ttsrden daar opgehangen om. vol.ledig te. drogen.
'ïIas dit papier droog, dan waa het nog noodzakelíJk om het door
middel wan lijm beschríjfbaar te maken. Dit papLer ging dan
nog Ln de liJnkêtel.
Het rqerk op een molen rras zwaar en men maakte lange werktijden.
On Ae,,Èoêd erln tê houdên werd er f1ink gebruik gemaakt wan
slerké:drarrk. De molens hadden een grote inwtoed op bèt lêven
LriJeen dofp. Vêêl gebruiken zljn er rond de molêns ontstaên.
Zo eaf mên doo? een'bépaalde ; stand van de rdiêkén boodsèLrappen
door, zoals het rrmool-zettenrt ên hêt rtin de rouw àet.tenrr:
Ook kent ledere Ned€rl'ander uitdrulckingên aan het molenlewen
ontleend, zoa].s: Hl.J loopt met mo].e.ntJes. l{ie }rêt eerat komtt
wie Lret oerst maalt. Dat is koren op ziJn mqlên. Gods molens
malen Langzaam.
Een rrpapJ,ermakertJe rr was een borrel , bestaande ult Je4êrer en
stroop.
Hoe men ower het t6 nachts malen,dactrt, getuigt hêt volgende
rijnpj e .
.
Het molenaarsleven
Hêeft God ons gegeven
It{aar het malen met de nacht
Heêft de duivel er in gebracht.
.
Er valt nog veel meer ovêr molens err molenl-êven te, \,'ertellen,
maár ik wi1 de mo'l.enaar wan rrl)e Schoólthee's.t'errr niet al het
gr.as woor de voetsn regrnaaien en .l-aat hét hierbi j .
H. Kabel
o-o-oro
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INGEZONDEN.

DE ISSELTSE KAPEL

ís ge1egen lh de lage Birkt, nabiJ de Eem en
berêikbaar via de P. v.d. Bremerweg, de binjrenveg dJ.e Soest
met Amersfoort verbi.ndt .
De kapeJ. van fsseJ.t :ls meer dan 60O jaar oud. Zij werd gestj.cht ín 1339 en ontleend haar naam aan de vroegere ridderhofstad ïsaelt, welke wroegêr op die plek stond. Dêze ridderhbfstad wordt reeds ín 1328 genoemd. Tn 1339 stl-chtte Dtrk
Cozijn wan Isselt er een kapel ter ere van de H.Barbara.
Ridderhofstàd en kapel blewen in Ïret gêslacht van Isaelt tot
112) r' toén dit. bezil overging aan een zi.jtàt, n1 . de famitie
Saase van.fsÊe].t. T.n 1775 kocht Jacob van DaE, één van Utrechts
wroede'Vaderen, d.eze bezítting en is slndsdien in het bezit
van de famÍ1ie Van Dam. Tegell.jk met andere kerken in de omgewing na"men de protestanten ln 1J8O ook de kapel van fsselt
voor trun diensten in gebruik. ft cing met de heerlijkheLd
Isselt in latere jaren hard achteruit. 'Een ge echiedschriJwer
verhaalt hoe l-n 18O3 hij nog overbliJfsels vaÍr kerksLêraden
op l.et altaar zag staan en aan de muren enige wapenborden van
tret ouder1iJk trrris Sasse wan Isse]-t. De ?iddelhofatad béstaat
echter niet meer, daar genoeEde Jacob wan DaE tret trrri s liet
af'lrreken, doch de kapel liêt hij staan. Deze kapeL kreeg later
een andere be s temmiÍtg en diende een boer aLs woning.
Hêt koor van de kapel behield zijn oorspronkeliJke gedaante
en nog hangen er enige rouwborden wan de famille Van Dam van
Isselt, want onder de kapel was de grafkeJ-der wan de familLe
aarrgelegd. In 1916 gÍng deze keLder no€ eenmaal open voor de
biJzetting van één der nazaten van Jacob van Dam van ïsÉelt.
In het torentJe Ïrangt nog een k1ok uit het iaar 17 17, maar ïret
is al een kleine twee eeuwen gel.eden dat deze de wromen uit de
Lage Birkt ter kerke riep.
Ik wond dit artikeL ln een krant van 1940. Al1es wat met de
Eem te maken treeft geniet altijd mijn grote belangstellJ.ng.
Deze kape1

Th. de Ruig.
OPGRÁVINGDN

IN HET

BAARNSE BOS

Nadat ênige jaren geleden reeds enige oude firnderingen in de
Comedie Íraren gevonden, treeft men dezêr dagen de opgrawingen

ter plaatsê voortgezet, omdat men nu over juistere gegêvens
be scl..j-kkLng heeft gekregen. Al-1êreerst r{rerd gezocht naar dê
Oranjekom, welke oEstreeks 1f6O moet zijn gedempt. Dezê, die
een midde1liJn heeft van ca. 20 meteÍ., l".eeft men teruggevonden.
De rranden bestonden ul-t kJ.ei en leem. De kon moet volgens gegevèns uit fret Á'1€. Rljksarchl-ef te Den Haag ziJn gedempt met
puin van het oude trerenhuis nDe Eu1ttr ên zand van de akkêr van
ItNeteLenburgrr . Mldden in de gedempte kom heeft men J funderingen
gevonden, 4 hebben bêèIden gedragen, t.eruiJl op de middelstê
een zonnewiJzer moet hebben gestaan. fn de buurt van dê Comedie
moet ook nog een Diaaabeeld hebben gestaan, doch trie rwarr heeft
men de fundering Írog nLet gevonden. llond de godempte vJ.Jver
blíjkt wroeger een ringmuur te hebben gestaan, de fundering
hierwan rderd eveneens bJ-ootge1egd. De opgravingen vonden pJ.aatg
onder Leiding van de treer ÏI. wan Leersum.
Th. de Ruig
Uit de Baarnscb.e Courant wan aug. llJB
de
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Op 14 septêmber 1!8! houden we een fietstocht íraar De Vuursche.
Gestart nordt op het Stationsplein met een bezichtigJ.ng van
de Konink1ijke Wachtkamer. Deze tocttt zal ons verder leiden
langs de voorualige graftreuvel j-n tret P.oosterbos, werder bezoêkên wê d€ terreinen van de vroegere l{oogê Vuursctre I en II.
Prins Hend?l"koord, Eul.Jkefroeve en Píjnenburg zullêÍr, lndien
mogelljk, bezocttt vorden. Langs de Pijnenburgor Grift en fret
woormalige Veenhuizer Tol keren w€ huiswaarts.
Deelnemers ontvangen tê zLjneÍ' tijd een uitvoêrig progrannna.
Opgawe voor 15 augustug a.s. bij onzê secretariB, de heer
B. Braat, Gerrit wan der Veenlaan 2, Baarn.
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sept. 1985
okt. 1985

: Fietetocht naar Dê Vuursche
, Lezi,íg door de heer H. ilabêl over

nov. 1985

a Lezí'i'g door mevrouw liohr-Horsman over
Pêtersburg ge durende de rewolrrtíedagên

'14

nov. 1!8J
dec. llBJ

Heksênj acht

de

van lt1f.
3 Historische l4arkt
B Vergl:ldavondje o.l.w. t!êvrourí Astro.
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