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De Historische Kring rrBaernerr stelt zich ten doel het be- a\
studeren van en beLangstelling kweken voor geschiedenis in
het algemeen en van Baarn in hel bijzonder. zlj tracht dit
doel te bereiken door middel van het organiseren van Ie-
zingen, excursies, tentoons tel-l ingen en het ull8even van
een eigen t ij dschn i ft.
Naast deze algemene aktiviteiten bestaat de mogelijkheid
toe te lreden tol de volgende werkgroepen l

1. Werkgroep Archeologie
Inlichtingen: J.W.A.A. van der Laan, De Schoener 12,

3742 HD Baarn. Te1. 02154 - 11656.

2. Werkgroep Arc h ie fonde rzoek
Inlichtingens J. Kruidenier, Smutslaan 2, 3743 CG Baarn.

TeL. 02154 - 17860.

3. Werkgnoep Inlerviews en Reportages
Inlichtingenr J.M. v.d. Brink-van Wijkvliet, Prof.

Meijerslaan 10, 3741 XH Baarn. TeI. 021 54- a
201 61 .

4. Werkgroep Oudheidkamer
Inlichlingen: W. v.d. Hoek-Baas, Burg. Penslraa! 4,

3741 AH Baarn. Te1. 02154 - 21470.
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Baarn, omstreeks 1900, gezien door de ogen van
Adrlaan Boer

De drie eiken

Nieuws van de Archeologische Werkgroep

Firma J. Dekker Gzn.

Hoe een mlddelêeuws beeld uit Baarn Ín een Utrechts
museum terecht kwam

Merklappen

VAN DE REDAKTIE

Van 21 april t/m 1 mei a.s. organj.see"E onze Kring in het
koetshuis van Kasteel Groeneveld een exposllie van fotots
van Adriaan Boêr. Naar aanleiding van deze tentoonstelling
schreef de heer J. Kruldenier voor rrBaernerr eên artikel
over deze beroende Baarnse fotograaf.
In dl! nummer trefL u zowel een zelfportret als een land-
schapsfoto van hem aan. 0p laatstgenoemde afbeelding zijn
de nu weer akluele trDrie Ej-kenrr Le zien, waarover mevrouw
R.J.E. Luiklnga-Geij tènbeek ons het één en ander weet te
ventellen.
Mevrouw M.M. Dekker schreef een stukje over de vrijnhandel
annex fabriek van haar vader, indertijd gevesligd in de
Brinkstraat. Haar verhaal wordt vergezeld door één van de
kostelijke fotors die zij de Oudheidkamer schonk.
In het Utrechtse Catharij neconvent onldekte de heer H.
Bnonkhorst een uit Baarn aFkomstig laatmiddeleeuws houLen
beeld. over de achtergronden en wederwaardigheden van dit
kunsfwerk wordt u in dit nummer uitvoerig ge:nformeerd.
Mevrouw E. Witsenburg-HorsÍnan verdieple zich in de geschie-
denis van de merklap. In een intenessant artikel wordL ons
duidelijk gemaakt hoe de oonspronkelijke rtoefenlap" zich
kon ontwikkelen toL een r^rare kunstvonm.
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1900, GEZIEN DOOR DE OGEN VANBAARN OMSTREEKS
ADRIAAN BOE R

Onder deze lilel organiseert de HisLorische Kring rrBaernerl
van 21 april l/m '1 rnei 1988 een foto-exposilie in het
KoeLshuis van Kasteel Groeneveld.
Diverse ten toons tel l ingen over het artistieke werk van
Adrlaan Boer, één van de eerste belangrijke fotografen van
ons land, zijn er in heb verleden reeds gehouden.
Het leek de Hislorische Kring rrBaernert daarom een goed idee
dil keer eens niet de nadruk te leggen op de kunstzinnige
waarde van zijn foto's, maar op de histonlsche betekenis
ervan, voor Baarn ln het bijzonder.
Adriaan Boer werkte imners gedurende 15 jaan (1897-1912) in
Baann en maakLe hier hondenden porLretten en dorpsgezichten
die een goed beeld geven van Baarn omstneeks 1900. TalLoze
Baarnaars bezitlên nóg fotors uil het atelier van Adriaan
Boer; hij rnoet dan ook een gnoot deel van de loen nog kleine
Baarnse bevolking geportretteerd hebben.
Voor de expositie wondt er een keuze gemaakl uit de tal-
rijke dorpsgezicbLen, die zich in de Oudheidkarner bevinden
en uil de portretten, die in het archief van Dick Boen, de
kleinzoon van Adriaan, aanr,rezig zijn. Helaas blijkl hel
bijna onmogelijk, ondanks navraag in divense bejaarden-
oonden, de namen van de gêportrelteerde Baarnaars te achfer-
halen, daarvoor is het kennelijk allenaal te lang geleden.
Dat is een tragische onLdekking, maar toont wel de betrek-
kelljkheid van ons bestaan aan. Misschien wonden er op de
tentoonstelling nog mensen henkend, maar ook zonder hun
namen za1 de expositie een goed beeld geven van het leven
in Baarn omstreeks de eeurnrwisseling.
We komen iets tê welen over de mode, het verkeer, de fees-
ten en de huisvesting 1n die tijd en daardoor veel oven de
sociale en religleuze verschillen in hef toenmalige Baarn.
Gegoede burgers rtontbodenrr Adriaan Boer thuis en lieten
zich als gewichtige IÍeden op de gevoelige plaaL vastleggen.
Ze kijken ernstig achter hun glanzende snon in de senre of
achter hun studeertafel. De minderbedeelden kwamen naar
zlin atelier en lieten zich ullbeelden voor de daar aan-
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hrezlge decorstukken. Ze staan op bruggeLjes of zitten op
een rustieke bank en kijken wat onwennig naar de lens, ter-
wijl ook het fonnaat van de afbeelding vaak kleiner j-s.
Fotograferen was nog iets bijzonders en in bepaalde religi-
euze kringen zelfs niet toegestaan, vandaan dat er alleen
bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een huwelijk, fotors
werden genaakt.
Hoewel we in onze 8e j aargang nr. 2 van 1984 reeds aandacht
schonken aan leven en werk van Adniaan Boer, kunnen we niel
nalaten het geheugen van ónze lezers wat op te frissen.
Adrj.aan Boêr werd in 1875 te Rotterdan geboren en hras een
typlsch voorbeeld van een self-made man. 0p 17-janige leef-
fi iíl vê7'lónr' hii ziin vader en moeSt a1S OUdSte zOOn vOOr
zijn noeder, broer en vier zusters zoreen. Hij kocht daarom
in 1893 in Nijkerk een drogisterli, nadat hij bij een oom,
de heer Tirnmers, die een drogisterij in de Baarnse Nieuw-
straat had, in de leer was geweest. Al spoedlg opende hij
daarnaast eên eenvoudig porlretatelier, omdat hij enorm ge-
interesseerd was in de fotografie. De oorzaak van deze inter-
esse was een mahoniehouten kijker voor stereofotors, die
hij als kind met Kerstmls cadeau kreeg. De kennis die hij
a1s vaknan nodig had, deed hij op uit een groot Anerikaans
werk, een rrsel fins truc tion library of practical photography. rr

Het bestond uil lÍen delen en was een kornplete kursus in de
vakfotografie uit êen tijd waarin er nog geen enkele oplei-
dlng in Nedêrland bestond. Adriaan Boer leerde zijn vak na
de dagtaak in de drogisterij, vaak door rs nachts te slu-
deren.

Het atelier 1n Nijkerk werd viegens goede gang van zaken en
de betere mogelijkheden naar het v11ladorp Baarn verplaatst,
r^raar hij door zijn vakmanschap en arlisticiteit spoedig de
aandacht van de hier wonende rijke faÍnilies op zich vestigde.
De fanilie vêrhuist meê en Adriaan vestigt in 1897 zijn ate-
lier in de Hoofdstraat en later in de Teding van Berkhout-
straat. Het atelier heeft direkt goed gelopen en Adriaan
krijgl veel opdnachten. Zijn atelien was als een gezellige
huiskamer i.ngericht,, zodat de klantên zich op hun gemak
voelden, waandoor het, porlnelLeren beter verliep. Hij heeft
1n deze periode ook vaak aan het hof van Koningin Eïnma ge-



Í'otografeerd. Veel van Olt wl rf. werd ullgevoerd niet in de
vergankelijke en in die tijd vrij sfappe zilverdruk, maar
in de onvergankelljke kooldruk, r.raardoor die fotors nu na
80 jaar nog zo fnis lijken alsof ze pas gj"steren zijn ge-

Zijn Ínoeder verhuurde in de zomermaanden in Baarn een ge-
deelte van het huls aan pensiongasten: onder hen was Ds.
G, van Kempen uit, Westbroek met zijn drie dochters. Met de
oudste dochter Alida trouwt Adriaan in 1903.

0m meer vastigheld voor het gezin te krijgen wordt in Amers-
foort een filiaal van het atelier geopend, met Adrlaans n
zusLen Anna als rrzetbazinrr. Anna was al in Nijkerk assis-
tenLe van Adriaan en had zo het vak geleerd. Hêt foto-
atelien ln de Jacob van Kanpenstraat schijnt goed te hebben
gelopen. Een langdurige zi-ekLe wend uiteÍndelijk oorzaak
van de sluiting van diL aLelier.
In zijn Baarnse Lijd heeft hij bÍjzonder hand gewerkt. Hij
bestudeert nieuwe technieken en zijn kunstkalenders 'rHol-
lands Landschaprr, rrMarkenrr enz. verschijnen. Hij reist veel
door Nederland om voor deze kalenders zelf opnanen te maken.
Voor Dirk Hornsveld, de dahliakweker, maakt hij de fotors
voor de reklamefolders.
Ook in zijn privé-Ieven gaat heb goed. Hij krljgt vier kin-
deren en is in Baarn mede-oprichter van de Christelijke
lagere school Dr. Astro. Verder wordt hij nog diaken van de
Hervorrnde Kerk.

Adriaan Boer was in de eerste plaats kunstenaar met een groot
vakmanschap, maar levens was hij een i"nlens onderzoeker.
Hij rnochl gnaag experimentenen en las hij in de buitenlandse 

^literafuur over nieuwe procédés, dan probeerde |lij ze zelf
en kon ze vaak verbeteren. Zijn mooiste slukken zijn gemaakt,
in de combinatiegomdruk, een toonsche id ings procédé, sraardoor
drie drukken, één voor de schaduwen, één voor de halftinten
en één voor de lichten, over elkaar heen hrerden gedrukt.
Graag dnoeg hij zijn kennis over aan zijn leerlingen en aan
de aÍnateur- fo tografen , bijvoorbeeld van de N.A.F.V. (Ned.
AmaLeur Fotografen Vereniging). 0p 18-jarige leeftijd ver-
zorgde hij a1 een rubriek in het weekblad voor fotograrie.
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Zelfportrel van Adrlaan Boer.
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Hi i h2íl êên rri istêLênílê êr i i l rràh c^I.'Fi .rerd later
redakteur van heL Lijdschrift 'rDe Cameratr.
Tn ienr,à-i lq14 ri.hirê hi i zi in êioên ti ids.hni.ft ÍFocusr
op.
Inmiddels hras zijn atelier naar Bfoemendaal verhujsd, omdat
hij een uilnodiging had gekregen om leraar in de fotografie
te worden aan de toenmalige kuns bnij verheidss chool te Haarlem.
Hoewel uileindelijk zijn benoeming niet doorging, is hij toch
door middel van zijn lijdschrifl en zijn lezingen een door-
gever gewonden van een hoog 1deaal in de fotografie.
Ook in Bloemendaal werd hlj bij de vooraanstaande families 

^-Vanwe8ezijnprachtigeportreLwerkzeer8eh'aardeerd.In1921
verkochl Adriaan Boer zijn ateller, omdat rrFocusrr te veel
ii i.i vênodê ên ni.htí-ê .lê Àl 1I ÍTitoê1'êri i F^.rt<,---* op.
NaasL het tljdschrift nFocustr gaf hij nog drie andere bladen
uit: rrBedrij fsfo tografierr voor de vakfotografen, rrDe Foto-
handelrr, sludieblad voor de fotohandelaren, en daarnaast het
beginnensblaadj e rrFotovreugdrr. Bij zijn ultgeverij verschenen
ook nog enkele bekende fotoboeken van zljn hand, zoalsl
trDe foLografie vereenvoud igdrr , rr Port ne tfo tografie voor de
amateurrr, rrvergrotenrr en enkele bundels trFotokri tiekj esrr .
Zijn laatste boek was rrFotors met inhoudrr, dat in 1940 ver-
scheen. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog stierf Adriaan Boer,
nog maar 65 jaar oud, na een zeer r{rerkzaam leven. Zijn heen-
gaan betekende een groot verlies voor de internalionale foto-
grafie. Gelukkig kunnen r.re nog sleeds genleten van zijn om-
vangrljk hrerk, v.raarvan het Baarnse deel van 21 apriL L/n
'1 mel a,s. in Kasteel Groeneveld Le zien zal zíin.

J. Kru iden ier.
Bnonnen :

Adriaan Boer,/pionier der kunslzinnige folografj-e, door
Dick Boer (U1Lg. Focus N.V., Haarlen)

Focus no. 10, 11 mel 1940
Focus no. 9, 29 ap"LL 1964
Fofografie in Nederland. Dnie defen: 1839-1920, 1920-1940,

1940-1975. Slaatsuitg. Den Haag 1978.
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DE DRIE EÏKEN

Ja, rtDe Drie Eikenrr! Nu ze j-n ere hersteld gaan víorden, kan
ik mijmeren over de lijd toen ze er nog slonden. Ze stonden
er aI ver voor mijn geboorte. Hoe lang al? We welen het helaas
niet. Maar loen ik ze be$Íust ging waarnemen, waren ze al fl1nk
uit de kluiten gewassen. Eigenlijk noemden wij ze rrde drie
bomenrr. Waarom $ree! ik ook niet,, want Baarn stond vol met
bomen, naar dit waren speci.ale bomen, waàr iets speciaals van
uit ging. AIs kind was daar mijn speelplaats. De Penslraat
waar ik woonde sras toen nog sÍnal. Er vras wel niet veel ven-
keer, Ínaar toch r^ras het er voor kindenen vaak niet mogelijk
overdag rustig op straat te spelen. Rademaker, de kolen- en
aardappelboer, was ook paardenkoopman en hij liet zijn paar-
dên herhaaldelijk door de straat rtafdravenrr, zoals dat heette.
Daarom togen we net diverse buurkinderen naar de rrdrie bomenrr.
Het was er heerlijk toeven. Wat we er deden? Eigenlijk bij-
zonder weinig. Met de poppen'speelden we er. In het, voorjaar
pluklên we er boterbloemen en madeliefjes of plnks te rbloemen .
We haalden er gras voor de konijnen. We speelden er rrboompje

verwisselentr, Met drj-e bomen viel er niet veel te wisselen,
maar hre deden het erÍnee. Hel grasveldje onder de bomen hras
echt niet groot, het was een soort van drieboek. Vanuit Baarn
gezien afgescheiden door de Eemhreg links, een verhoogd beton-
nen riool rechts en een prikkeldraadafsche iding aan de achler-
kant. Het achtersle gedeelte tegen het riool aan was meeslal
drassig en na veel regen vormde er zich een soort poel, waar
r^rat riet en Íiaterplanten groeiden. Ook stonden er een paar
banken, waar vaak mensen op kvranen zitten om met elkaar een
pnaatje te maken of van het uitzicht te genieten. In de v,iarme
zomers, die er toen nog waren, was het er uilstekend toevên,
daar de drj.e eikenbomen zo veel schaduw gaven, dat het er
altijd heerlijk koel was.
0p de Eemweg was toen nog niet veel verkeer. Spakenburgse
vrouwen kwamen langs op weg naar Baarn. Toen nog gestoken ln
hun kleurige kledêrdracht. Hooiwagêns reden ts zomers af en
aan. Ook de r^ragens van de vrachLrijders Bosveld, Van lJken
en Van Wegen kwamen langs, $rant de beurlschippers meenden aan
b1j Kuijer aan de Baarnsche Dijk en brachten vrachl mee.
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Ook kolenwagens kwamen langs, want de kolen werden ook per
schip aêngevoerd en het zand en grint ktvamen b1j PieL Kuijer
vandaan. Ook kwan Hendrik, de visboer uiL Spakenburg, langs
op zljn bakfiets om zijn rrharde hardel in Baarn te slijten.
De Drie Eiken hebben dat alles aan zich voonbij zien gaan.
Toen kr,ram december 193T en werden er achten hel Tolhuis (dat
er ook nieL meen is) kanonnen geplaatst. Ook kwamen er sol-
daten om díe kanonnen te bedÍenen. Het vrend winter en ik liet
de Drie Elken de Eiken. 0p 31 januarÍ 1938 zullen de Drie
Eiken wel geschrokken zijn van het kanonnengebulder, want er
was in Baarn een pninsesje geboren. Laten, in 1939, nogmaals

êêh nri h eêe iê

Toen kwarn die verschrlkkel ij ke oorlog. De eersLe 4 janen
bleven de Drie Eiken mijn speelterrein. Toen kwam die nog
verschrikkelij ker hongerwlnter. Duizenden mensen zljn op
hongertochten langs de Drie Eiken getrokken. Velen heb ik
daar van uitputting zien rusten.
Het hout om de kachel warm Le houden werd schaarser. Diverse
bomen verdwenen langs de Baarnse slraten en lanen, zomaar



van de ene nacht op de andere dag. Och, daar hadden i.re vrede
mee. Je moest toch eten koken en warm zíLLen.
Tot, op een morgen het gerucht door Baarn ging, dat één van
de Drie Eiken verdwenen was. Alles werd geaccepteerd, maar
dit niet. Deze daad werd opgevat als een soort Írhellig-
schennisrr. De Drie Eiken waren geschonden. Nu stonden er
nog maar twee. Toch bleef deze plek nog jaren De Drie Eiken
heten. Maar eens moesten ze toch wijken voor de uitbreiding
van Baarn. Niets op deze plek .is meer te herkennen.
De Eemweg is iets verlegd en heet daar nu Blsschopsweg.
Een benzinestation en huizen hebben het natuurschoon ver-
drongen. Alleen een indus trie terrein zal ons door zijn naam
blijven herinneren aan deze drie unieke Eiken.

R. J. E. LuÍkinga-Geij tenbeek.

o-o-o-o

NIEUWS VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP

Tijdens de bestuursvergadering van 23 februari jl, was de
grote vraag hoe we onze eigen leden kunnen aktiveren en
nieuwe leden kunnen aanlrekken. De enige Ínogelijkheld lijkt
te zijn om meer aktivlteiten in en orn Baarn te ontplooien.
Besloten werd om aan Hans Fokkens, voor de meesten van ons
vrel bekend, te vragen een in trodukt iekursus Archeologie
voor ons te verzorgen. Deze kursus zou twee avonden moeten
gaan duren en een praklisch vervolg moeten kri.jgen in of
om Baarn.
fnlussen heeft Hans Fokkens toegezegd deze kursus voor ons
le w1Ilen houden. De kursus wordt gehouden op de dinsdagen
26 ap}.il en 3 mei a.s. en zal plaatsvinden in de Oudheid-
kamer, aanvang 20.00 uur.
Deelname is mogelijk voor iedereen die interesse heeft
voor archeologle, waarbij leden van de Archeologische wenk-
groep voorrang genieten. Aan de kunsus zijn geen kosten
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verbonden, De inschrijving sluit op zaLerdag 16 april a.s.
opgave blj Jan van der Laan, De Schoener 12, 3742 HD Baarn,
LeI . 02154 - 1'1656 .

Als vervolg op deze in troduktiêkursus zullen we j.n de komen-
de zomermaanden enkele kleine ondenzoeken organiseren. Dit
om het één en ander in de pnaktijk te toelsen. Hierbij
denken we dan o.a. aan:

Het oprneten en graven van proefsleuven in de rrFranse Kamprr
in het Roosterbos i
Het opmeten en têkenen van grafheuvels;
Het aanboren van mogelijke gnafheuvels (met een gutsboor);
Het bezoeken van een officlële opgraving in Amersfoorl;
En uiteraard één of meerdene veldve nkenninaen.

In oktober zal de ARWE dan van start gaan net haar eÍgen
kursus ancheologie, naar voorbeeld van de kursus van Vallei
en Eemland te Amersfoort. Hierbij zullen o.a. de volgende
onderdeLen aan bod komen 3

- Een introduktÍe over en het determineren van aandewerk;
- Hel tekenen van scherven en andere archeoloAische voor-

n erpen i
- Het lijmen, restaureren en kopiëren van archeologicai
- Inmeten en tekenen van bodemprofielen en -vlakken.
0f we de deelname van deze kunsus Archeologie ook gralis
kunnen houden is van te veel fakloren afhankelijk om daar-
over nu al besluiten te kunnen nemen. Dit zal in een laLer
stadlum bekend gemaakt worden.
Na afloop van de kursus zou het één en ander in praktijk
kunnen brorden gebracht d.m.v. kleine opgravingen, bezoeken
aan musea of door specifieke lezingen. Hierbij denken we
ook aan lezingen over wetenschappen of onder$terpen net een
archeologisch raakvlak, zoals geologie, paleonbologie en
luchtfotografie .

Mocht u geinleresseerd zijn, schroom dan niet om u op te
geven voor deelnane, r^rant archeologie is een inleressante
hobbv,

Jan van der l.aan.
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FIRMA J. DEKKER GZN.

Na hêl openen van de spoorlijn Ams terdam-Amersfoort op l0
juni 1874 groeide het toen nog heel kleine donp Baann ge-
leidelijk u1t tot een voor die tijd grote plaats net veel
nieur^re straten en lanen met daaraan gnole villars. Deze
villars werden betrokken door Ansterdanse kooplieden, die
het mooie rustige Baarn prefereerden boven de grote sLad
Amsterdam. Door de nieuw geopende spoorlljn was het moge-
lijk in Baarn te $ronen en in Amsterdam tê v'rerken.

De tijd r^ras loen ook aangebroken voor het vestigen in Baann
van winkels en bedrijfjes. Ook de jonge Jan Dekker Ger-
brandszoon, geboren 6 rnaart 1855, stammende uit een oudê
Zaanse koopnansfanilie, zag zijn kans en begon op 1 april
1875 een wljnhandel annex een fabriek voor de bereiding van
lÍmonadesiropen, vruchtensappen en minerale watenen aan de
Brinkstraat, toen no. C 77, nu no. 30. Hij was amper 20 jaar,
een akte van handllchting is op 19 maart 1475 rc zijnen naÍne
afgegeven. Jan Dekker trouwde in 1884 mel Margaretha Marj-a
Honigh, eveneens afkomstig uil de Zaanstreek. Uit, hun hulre-
lljk werd in 1885 hun zoon Gerard Adrlaan geboren.

Voor zover bekend floreerde de zaak goed, er werd gewerkl
met drie nan personeel. Er w€rd geleverd nlet alleen in
Baarn, naar ook daarbuiten zoals Hoge en Lage Vuursche,
Soest, Soesterberg, Maartensdijk en Eemnes. Hel paleis
Soestdijk was in de zomer een goede klant. Het bestelde werd
met paard en wagen bezorgd. In hel begin van de jaren dertig
werd overgegaan op een vrachtauto. Misschien aardig om te
hÍeten is dat alle linonades, bier, mineraalwater enz., die
rs zomers en met feestdagen zoals PinksLeren in grote gêta1e
bij de verschillende klanten lrerden bezorgd, in rrconsigna-
tierr wenden geleverd. Was het weer deze dagen slecht, dan
moesl alles weer teruggêhaald worden. Dagen van fevoren wend
naar de lucht gekeken en vurig gehoopt dat hel weer goed zou
zljn en blijven, want dan werd er goed verkocht.
Jan Dekker trok zlch per 31 december 1925 terug uit zaken en
stierf in 1931 . Zljn zoon zeLLe de zaak voort. Het oude pand
werd in 1929 verlaten en een nieuw gebouwd huis met een
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moderne winkelruimte vlak ernaast werd betrokken. Achter
hef huis was een grole fabriek gebouwd, uitgerust rnet
voor die tijd Ínoderne apparatuur voor het naken van Limo-
nades, hef boLtelen, het etikeLLeren en heL spoelen van
de flessen. De fabrlek was geheel onderkelderd. In deze
kelder wenden de wijnen bewaard. ook was er een kluis ge-
bouwd waarin staven ijs werden opgeslagen. In dle tljd
had men geen koelkasten, bederfelijke waar werd op ijs
gelegd.

Zoon Gerard Adriaan zeLLe de zaak nog enige jaren voort,
totdat de toen heersende ma]aise het noodzakelljk maakle
het bedrijf aan anderen oven le dragen. Heden ten dage
bestaat het noa onder de naan Gall en Gall.

Mevr. M.M. Dekken.

o-o-o-o

HOE EEN MIDDELEEUWS BEELD UIT BAARN IN EEN UTRECHTS
MUSEUM TERECHT KWAM

In het UtrechNse Rijksmuseum Het Catharij neconvenL, het mu-
seum voor de Nederlandse Christelijke cul tuurgeschieden is ,
staat een l aatniddelêeuvrs houten beeld dat uit Baarn af-
komstig is. Het is ongeveer 12O jaà" geleden van Baann naar
Utrecht gekomen.
Deze sculptuur van eikehout van 91 cm hoog sLelt voor:
De Heilige Drievuldigheid of de Genadetroon.
God de Vader, met een baard en víeelderig krullend haap,
vraarop Hij een kroon draagt, staat nechtop in een nel bont
gevoerd gewaad dat op de voelen afhangt. Hij ondersteunl
met beide handen zijn gestorven Zoon. HeL dode lichaaÍn van
Christus hangt achterover, waarbij de rechlerarm recht naar
beneden valt, terwijl het hoofd op de nechLerschouder van
de Vader rust. Christus is slêchts gekleed met een lende-
doek. Hij is afgebeeld zoals Hij van het kruis is afgenomen.
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oorspronkelljk was er ook een duif, als het symbool van de
Heilige Geest. Die duif, die in de loop der eeuwen van de
beeldengnoep is verdwenen, zal op de linkerschouder van
Christus.
DiL is een afbeelding van de Heilige Drieëenheid, één God
in drie personen, zoals men die weinlg ziel. Meer bekend
is de Drievuldigheid, waarblj bre boven de gekruisigde
Christus in de wolken God de Vader zien, als een gebaarde
oude man, en de duif, als de Heilige Geest.
De andere wonderlijke benamlng van deze voorstelling:
Genadetroon koml uit de brief van Paulus aan de Hebreeën
J?lí6Tt 'r.aten we daarom vrijrnoedig naderen tot de troon
van Gods genade, oÍn bannharligheid en genade te ï-erxri.igen
ên ti idioê hl]l nrt

Ons houten beeld van de Genadetroon is een uitbeelding van
de aanvaarding van Chnlstusr offerdood doon de Vader in
wêderzijdse liefde, de Heilige Geest. Chrlstus, die voor
onze zonden is gestorven, keert terug in de armen van zijn
hemelse Vader.
In die zin is de symbollek van dit beeld dieper dan die van
de traditionele Pië!a, de voorstelllng van een zittende
Maria met het dode lichaam van haar Zoon op haar schoot,
waarvan het Cathanij neconvent ook een beeld heeft.
Het rrBaarnsert beeld is van omstreeks 1460, een schatting
van de kenner D. Bouvy, en hel koÍtrt uit de Geldersê School.
Een soortgêIijk beeld werd in die zelfde tijd vervaardigd
door de Vlaamse kunstenaar Rogier van der Weyden (1399 -
'1 464), lerwljl we ook van de Duilse beeldhouwer Tilman
Riemenschneider (1468-1531 ) een Gnadenstuhl kennen.

Uit de Pauluskerk?

f'

Het beeld, waarvan we vreten dal het in
de vorige eeuw nog in het bezit was van
Nicolaasparochie , heeft wellicht eerst
Brink gestaan, die bre nu de Pauluskerk
gebour^r hrerd in de kerstnacht van 1580,
Stalen van Utrech!, aan de katholieken
neformatie vÍerd ingevoerd.
Dle kerk, mogelijk uit de dertlende en

het derde kwart van
de Baarnse Sint

in de kerk op de
noemen. Dat kerk-
op last van de
onlnomen, toen de

zeker uit de veer-
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tiende eeuw, r^ras in 1479 te klein bevonden en aanzienlijk
uilgebreid. Het is goed mogêlijk dat loen dit zojuist ver-
vaardlgde beeld van dê Heilige Drievuldlgheid voor de ver-
ni.euwde kerk werd verworven. Het zou in opdracht van de
Baarnse pastoor gemaakt kunnen zijn. Mogelijk hebben de
katholleke Baarnaars hel een eeuw later meegenomen, toen
hun kerk hervormd werd, en heeft het beeld een plaats ge-
knegen in de katholieke schuilkerk aan de Zandvoortweg.
Uit de archieven van het Aar tsblss choppelij k Museum in
Utrecht weten we met zekerheid, dat het beeld door pastoor
J.H. Nieuwenhuis, die in Baann stond van 1856-1871, is af-
gestaan voor de verzameling kunstwerken van het aartsbÍsdom
UtrechL. Die collect,ie r^rerd mel veel ijver aangeLegd door
de kunstzinnige priester en Utrechtse kapelaan G.W. van
Heukelum (1834-191 0), die daarbij de steun genool van aarts-
bisschop Zwijsen en later veel meen nog van diens opvolgen,
aartsbisschop Schaepman. Van HeukeluÍn verzanelde middel-
eeuwse kunstwerken Ínet een l$reeledig doel: hij wilde voor-
komen dat de oude bezittingen van de parochies van hel aarts-
bisdom verloren gingen of nlet goed bewaard bleven en bij
wou een collectie bljeenbrengen van kunstlrenken die de kunsle-
naars van zijn tijd konden inspireren. Van Heukelum had een
inlense belangslelllng voor de Duitse gotiek. In 1868 sticht-
te hij 1n Utrecht het Aartsbisschoppel ij k Museum, waarin zijn
kunstcollectie wend ondergebracht. In 1869 nichtte hij het
Sinl Bennulphusgilde op, een vereniging dle belangstelling
$rilde wekken voor kerkelijke kunst en die de neo-gotiek wilde
bevorderen. Na het herslel van de rooms-kathol ieke bischop-
pelijke hiërarchj.e in Nederland in 1853 werden er in snel
lempo in de threede helfl van de 19de eeuw veel katholieke
kerken gebouwd, vooral door de architecten van de neo-gotiek
Tepe en Cuypers, en aan beeldende kunstenaars werden veel
kerkeli.jke opdrachlen gegeven.
Van Heukelurn za1 onstreeks die tijd pastoor Nieuwenhuj.s, meb
enige zachte drang, om het beeld van de Heilige Drievuldig-
heid hebben gevraagd, wat hij dus inderdaad heeFt gekregen.
MÍsschien gaf de pastoor hel beeld aI weg vóór hij in 186'1
zijn ni"euwe kerk aan de Schapendrift (Kerkstraat) Ín gebruik
ging nemen.





In de belangrijke colleclie middeleeuwse houlen beelden van
het Aartsbisschoppel ij k Museum zou he! Iaat-vijfliende eeuw-
se Geldense elkehouten beeld van de Heilige Drievuldigheid,
dat door Baarn was afgestaan, een prominente plaats innemen.

Goed terecht gekomen

Het Aartsb isschoppel ij k Museum is in 1979 opgegaan in het
nieur^, opgerichte Rijksmuseum Het Catharij neconvenl. Daar is
het oude beeld u1t Baarn nu heel fraai opgesleld in een zaal
rne I middeleeuwse sculptuur.
Moel het ons spijten dat dlt belangrj-jke kunsbwerk tussen
1856 en 1871 uit Baarn is vendwenen, of mogen we - met een
ruiÍnere cul tuurhis torische visie - pastoor Nieuwenhuis en
kapelaan Van Heukelum dankbaar zijn, dat het bijtijds in
een museum kwam, r.raar het goed bewaard kon wonden en lot in
lengle van dagen aan een kunstminnend publj.ek getoond?

H. Bronkhorst.

Bronnen :

Archief van het Aartsb isschoppel ij k Museum. Cal.No.82,
Invem,arus l\o. zoo.

van het Aartsbisschoppel lj k

Het gedenkboek: De Kerk van de Heilige NicoLaas te Baarn,
1 980.

Zeltschrift des Deutschen Vereins fiir Kuns twissenschaft,

làndische Reallsmus.

o-o-o-o

De catalogus Beeldhouwkunst
Museum. Utrecht, 1961
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MERKLAPPEN

Uit een diepe kast komt een merklap te voorschijn: je eigen
pnonksLuk uiL 1914. De slenrandjes, cijfers en letters zijn
heel precies uitgevoerd; onder het waakzaam oog van juffrouw
Miedema, die les gaf op De Oonsprong, werden geen slordig-
heden gedoogd. Een beetje lrots op dit werk voelde ik mij
wel, zelfs na aI die jaren. Totdat... ik bij mijn buurvrouw
precies hefzelfde patroon ontdekte. Alleen de naan van de
school en de datun verschilden. Haar handwerk stant uit
1935. Weer laLer verraste een achternichtje Ínij met irderr 

Á(
geijkte 1ap: wil stramlen, bewerkt met rode katoenen draden.
Zij had het geval, dat in 1960 was gemaakt, ingetljst.
Die schoollap heeft dus kennelijk een lang en taai leven
gehad, ondanks het feit, dat er in de twinlÍger jaren al
werd gefulrnineerd tegen dat saaie ding, die k$relling voor
de leerlingen en heL oogbedervend gepriegel. Hel vrije hand-
v,rerk kwam maar moeizaam Lot stand en de lap blééf. Uiteinde-
Lijk is dit oeroude handvíerk toch verdrongen door creatieve
grapjes, waarblj de fantasle van het klnd de vrije loop heet
te hebben. Maar of die moderne handvaardigheden de tand des
tijds zullen doorstaan is een open vraag. Het hedendaags ge-
knutsel met lapjes en kraaltjes, met lijm en karton en plas-
tic heeft over het algemeen bijster weinlg arlislieke waarde.
De merklap uit vroeger eeuwen heeft wel stand gehouden en
kreeg in de loop der jaren hoe langer hoe meer r'íaandering.
De belangsLelling voor dit soort handenanbeid neemt nog
steeds toe. Het nostalgisch verlangen naar vroeger tijden
speelt hierbij onget$rijfeld een ro1. A1 wat oud is hoeft
nog niet hel stenpel van antiek te dragen oÍn te worden be- ó'
wonderd.
De Nederlandse merklap werd desLijds helemaal niet als kunst-
vorn beschouwdi het stuk stramien of grof lÍnnen diende
louter a1s oefening bij het leren hanteren van naald en
draad. In 1556 was er al sprake van een I'stickdoekÍ, ver-
moedelijk een vertaLing uit het Duits; later volgden voon-
beeldlappen, proeflappen en letterdoeken. Meisjes Íierden
reeds in haar prille jeugd op de noodzaak van deugdelijk
handwerk gewezen; hoe anders moesL de versierlng en bovenal
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het merken van de was - en later van een huvrel ij ksui tze t -
lot stand komen? Door lijf- en huishoudgoed niet aLleen van
initlalen naar ook van een cijfer le voorzien kon men aan-
geven hoeveel stuks nên ervan bezal. Zelf heb ik de solide
witkatoenen, gebreide kousen van freule Ellas en haar linnen
zakdoeken van kloek formaat nog mogen bekijken. 0p de kousen
r4aren in forse rode kruissleek nunmers aangebracht, op de
fijne }innen zakdoeken bleken pietepeuterige cijfertjes in
de zoon voldoende. Maar dat was anbeid uiL de laatste helft
van de vonige eeuwi de geschiedenis van letters en cijfers
begon zoals gezegd veel eerder. In het Haneboek uit de zeven-
tiende eeur^r staat al te lezen:

Men moet in rt A B C eenst wel geoefenb r^tezen
Eer men een ander boek wel spelden kan of leezen.

Zo'n Ínerklap kon dus een hulp betekenen bij het leren lezen.
Had Ínen alle letlers en cijfers lot in de puntjes leren re-
produceren, dan werd er overgegaan op figuunwerk. Vaak speel-
den bljbelse tafrelen en stichtelijke afbeeldingen hienbij
een ro1. Ook symbolen over huwelijk, leven en dood werden
tot uitdrukking gebracht in de vorm van twee ineen gelegde
handen, bloemenkrans, een hart met een pijl erdoor, een engel.
De oudste bekende lap in ons land stamt uit '1614. De opzet was
zeer eenvoudig: tweêmaal, het alfabet, maan dan ook ulbstekend
verzorgd, Het eigenaardige van die doeken is, dat er vaak
niet Íneer dan negentien letters op staan. Sorns werd hel alfa-
bel afgeslankt 3 I en J waren idenllek, de V en de l.,r r^rerden
verweven, soms maakte men U en V verwisselbaar. De I en de X

speelden praktisch nie! mee en ook de IJ en de Z werden nogal
eens verhraarloosd, omdal ze maar weinig zouden worden ge-
bruikt. Voorbeeldenboekj es , die bijv. in Duitsland in oÍnloop
waren, kwamen hien maar sponadisch voor. Men vond r{el eens
handr^rerkpatronen tussen ontwêrpen voor rrgoulsmeden, horlogie-
makers en schildersrr. Eén achttiende eeuws boekje bleef be-
slaan; daarin werden kruiss teekpatronen ondergebracht als
rrlessen voor de jeugtrr. Maar nieb alleen die jeugd profi-
leerde van dit modelboekjei in hogere krÍngen r^rerden naald
en draad zowel door rnannen als vnouwen - beter Bezegd heren
en dames - aehanteerd.
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In de negenliende eeulr kwarnen kruÍssteek- en borduurlap pas
echt tot bloei. Het ene kunstwerk na het andere kwam tot
standi Ínen kon niet meer buiten de handwerktas, die zelfs
werd meegenomen als men op visite ging. Ambitieuze jonge-
dames bedachten zelf vaak onlhrerpen en vroulren tij dschri ften
a1s Penelope voorzagen in de steeds groter wordende be-
hoefte om mooie dingen te rnaken, Toch school er wel wat kaf
tussen het koreni naast beeldschone werkjes ontstonden er
nogal wat wangedrochten. De anlisticiteil van de nijvere
handwerksters schoot wel eens te kort. We1 kwam in 1857 een
wet tot sland waarin gesproken wordt over neer uitgebreid
lager ondenwijs in o.a. handwerken voor meisjes. Dat klonk
erg mooi maar men beschikte nieL over bevoegde leerknachlen,
zodal men vrolijk voortklungelde. De Vrouwenveren Íging Tes-
selschade kr^tam hiertegen in aktie en schreef in 1878 een
prijsvraag uit rrter verbetering van vorm, kleur en onder-
werprr. De overheid ging ondertussen door met hel in de vorm
gieten van methodlsch handr^re rkonderwij s . In 1884 heeLte het
rronder lager onderwijs begrijpt de wet het onderwijs in o.a.
nuttÍge handwerken voor meisjesrr. Het vak werd verplicht en
tien jaar laten kwam de syslematisch opgebouwde menklap,
bekend van vroeger, op de proppen. Nog altijd had men te
kampen Ínet onbevoegde leerkrachten, maar op den duur haalden
vele onderwij zeressen een handwerkakte.
Of dê hêfaaíariê Ian 1rêêl hêêff' biisêdnaoên f.^f ênthousiasme
voor het fraaÍe handwenk is een open vraag. Eerder zal de
belangstelling voor de kru iss leekt,echniek gestimuleerd zijn
door de voorbeelden van weleer. !Íanl van tallozê rrvoon-
moedersrr zijn de werkstukken bewaard gebleven en zij gunnen

a ons een kijkje op een vroeger bestaan, Het zijn vaak juweel-
' tjes, waarop men uren kan turen oÍn steeds iels nieuvís te

ontdekken. Een kopie van een DuÍLs produkt: Het leven van
de mens, wend -fn Hoorn vervaardigd en gaf een levendig beeld
van de mens in opkomst en neergang:

'l 0 : een kind
20 : een jongel ing

30 3 een nan

40 : komt de wiisheid an
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50 : op de hoogsle trap
60 : in dê nederstap

70 : is grijs
80 r nÍe! wij s

90 : der kinderên spot
100 : in de aarde verrot

Daar staan de slachtoffers allemaal uibgebeeld op
des levens !

de trap 
íF

Ook j.n $reeshui.zen werd vlijllg gehandwerk!. Er bestaat een
lap van het Burgerweeshuis in Amsterdam, r^raarop tal van
sierlijke letters door elkaar gestikt voorkomen. Men her-
dacht op die manier de namen van de regenlessen.
0p een pronkstuk van het Weeshuis van de Nederduitse Dia-
conie te Ansterdam r^rerden in 1858 ook de inltialen van de
regentessen Ten Sande, Van Eeghen, Van Lennep en Dedel
aangebracht. De maakster mochl dit juweellje tonen aan
Koning Willem III bij zljn jaarlijkse bezoek aan het tehuis.
Itcaesrr, stramien, 11nnen, Cule, katoenen, zijden en wollen
draden: deze benodlgdheden leerden kleine Íneisjes destijds
toveren, En na veel moeizaam geknoei kwam bij velen de srens
boven om lets echt waardevols le maken. Dat was zo en dat
za1 altijd zo blijven. Men kon zich uitleven in zorn hand-
v/erk. Wat moeb de vrouw die haar fanilieleven ultbeeldde
genolen hebben van de episodes die zij met naald en draad
aan de vergetelheld onlrukte. En hoe tevreden moet zij, Á
,,i i ê i n '1 Q42 êên I an iê horduurde met als sluiLstuk van het rr

vereiste alfabet een oranjeboompje, zijn geweesL toen zij
deze slille hulde aan ons vorstenhuis bracht!
Onze Oudheidkamer bezit enkele Ínooie exemplaren, die het
bekijken meer dan h,aard zljn. Gegevens omlrent deze stuk-
ken zijn er helaas maar weinig. Het oudste sluk wordt 8e-
acht omstreeks 1820 te zijn vervaardigd. Het werd volgens
zeggen door een schj.pper uit DuÍtsland meegebracht. Het is
wonderlijk da! dit rrschllderijtjert veeL overeenkomst toont
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met een werkstuk, da! ik Ín Engeland zag en daí uiL 1824
stamt. Er staan bloemen, vogel-s en menselijke figuurtjes
op en hel Engelse exenplaar gaa! nog pnat op een somber,
godvruchtig gedicht. De Lienjarige maakster hiervan moêt
goud in de vlngers hebben gehad.
Uit 1867 stam! een lap verlucht met kroontjes, waaronder
initialen zijn aangebracht plus een omkranste letter K.
Het stuk werd vervaardigd door een juffnouw Van Schaik,
onder leiding van de onderwijzeres Klinkhamer. Vandaan die
feestelijke K?
Van nog later datum ls een opmerkelijk geval: in 1887 werd
er een heef huis op het stramien afgebeeld; een huis aan de
Eembrug, waar de maakster woonde.
Er is nog meer in de Oudheidkamer te zien. Eén fraai werk,
helemaal in wol uitgevoerd, werd in een lijst gezet. Op het
eerste gezicht lljkt het of er parelfjes in zijn gebruikt,
naar dat is nlel zo. Later r4rerk net wol op gaas is fel van
kleur, uitgezonderd twee wit en zwarte duifljes. Behalve de
obllgate bloemenrank werd een golvend slingertje aange-
bracht, bonLe vlechLvrerkjes en vierkantjes; een typische
proeflap dus met moderne inslag.
En nu? De oude voorbeelden vinden nog grêlig aftrek. De
ouderwetse lap heeft vrijwel afgedaan; daarvoor in de plaats
zijn geboortedoeken gekomen, familiekalenders of zo maa?
placemats en bordenkl-eedj es . Patronen zijn te kusl en fe
keur verkrijgbaar, ze vinden zelfs hun weg naar de Verenigde
Staten, waar de kruissteek vrijwel onbekend is. Een jonge
ondernemende Nedertandse vrouw onldekte dit gat in de markt,
Wij mogen dankbaan zijn voor heL werk van ons voorgeslacht;
de merklap vorml in vele gevallen een brug fussen toen en nu.

Bron :

Van handwerken
Met dank aan de

E. Witsenburg-Horsman.

gesproken door M.G,A. Schipper-van LoLtum.
Baarnse Oudheidkamer en Fred Kramer.
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VEEL BELANGSTELLING VOOR IIOPEN HUISII OUDHEIDKAMER

Vrljdag 18 en zatendag 19 Ínaart jI. hielden de leden van de
werkgroep Oudheldkamer het jaarlijks open Huis. Dit keer
stond de Brink centraal. Met uj-lgebreid fotornateriaal werd
het heden en verleden van de Brink belicht, terwijl de ARWE

in een vitrlne diverse voorwerpen en scherven tentoonstelde,
diê tijdens de reconstructie van de Brink opgegraven zijn,
Onder het genot van koffie en onLbijtkoek konden de bezoekers
ook diverse albums bekijken, r4raarin fotors van bekende Baarn-
se ingezetenen, verenigingen enz. bijeengebrachL zijn.
Ongeveer 200 belangs te llenden, waaronder een aanLal nieuwe 

'F.inwoners, bezochten het Open Huis en waren bijzonden enthou-
siast over de grote venscheidenheld aan fotors en voorwerpen
die ln de Oudheidkamer aanwezig zíjn.
Zeven bezoekers gaven zich op al-s lid, terwijl ook een aantal
fotors, boekjes anslchten, enz. aangeboden wenden.
De oudheldkamer stelL hel zeer op pnijs om fotors, ansichten
en alle andere voorwerpen, dle betrekking hebben op Baarn, te
ontvangen en zo te zo"gen dab alIes voor het nageslacht be-
waard blijft.
vianneer u ook iels heeft dat betrekking heeft op Baarn en u
wllt het afstaan aan de Oudheidkamer, dan kunt u kontakt op-
nemen net mevrouhr F. Muls (íeI. 17526\ of met Ínevrouw W. v.d.
Hoek (te1. 21q70).
federe schenking wordl onder nummer ingeschreven en de schen-
ker ontvangt altijd schr1fltel1jk bericht dat het geschonkene
in de Oudheidkamer is geregistreerd.

Namens de werkgroep Oudheidkamer:

I,/J. van den Hoek-Baas, voorzilLer.
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