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MR. C.C.M. COI.LARD, EEN MAN VAN DE ACHTTIENDE
én de TWINTIGSTE EEUW

Mr. C.C.M.Collard heeftop dinsdag '16 maart 1993, tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring, het voorzitterschap van de Historische Kring Baerne overgedragen aan de heerJ.van
de Kraats. Hans Bronkhorst heeft in die biieenkomst de scheidende voorzitter
toegesproken. Hier volgt een samenvatting van zijn toespraak:
"Het bestuur van de H istorische Kring Baerne heeft mij gevraagd u, namens onze veren i-
ging, toe te spreken en ik vind dat een voorrecht.
U bent een van de oprichters van de Kring en tweemaal bent u voorzitter geweest, terwijl
u intussen toterelid werd benoemd. Vandaag, in dezeAlgemene Ledenvergadering, treedt
u af. Wij denken met grote dankbaarheid aan alles wat u voor onze Kring hebt gedaan. Met
uw diepgewortelde historische belangstelling en lieíde voor ons mooie dorp hebt u ons
geïnspireerd en gestimuleerd tot een actief verenigingsleven, dat gestalte heeft gekregen
in verscheidene werkgroepen, als, onder meer, de Oudheidkamer, Archeologie en
ArchieÍonderzoek, alsmede in het eigen historisch tijdschriÍt Baerne.
Meneer Collard, vergun mij een kleine bespiegeling over uw persoon.
In Baarn is Mr. C.C.M. Collard sinds tientallen jaren een begrip.
Freouent leest men uw naam in de Baarnsche Courant in verband met culturele activi-
teiten. Terecht stelt u er prijs op met de juiste titulatuur benaderd te worden. Uw meester-
titel heeft werkelijk inhoud, want u leeft vanuit een sterk gevoel voor recht. Als jurist bent
u vooral rechtsfilosooí. Als wij een brief tot u richten schrijven wij Weledelgestrenge Heer.
Inderdaad: Weledel. Dat staat voor een voorname levenshouding.
Een zekere weldadige ouderwetse deftigheid, die nooit neerbuigend is. Een oprechte
vriendelijkheid, die voortkomt uit belangstelling voor andere mensen. Inderdaad:
Cestreng, waar het gaat om de handhaving van normen en waarden. Een van de waarden
die u zeer ter harte gaat, is de bescherming van ons cultureel eígoed, als het handhaven
van ons unieke dorpskarakter, gebaseerd op de kennis van onze geschiedenis. De mens
kan nietzonder historisch besef. Hoeweten we waarwe naartoe moeten, als we n ietweten
waar we vandaan komen. U vindt het belangri.ik te weten wat Baarnse mensen van vroeger
tot stand hebben gebracht. Maar Baarn heeft soms ook een bescheiden rol gespeeld in de
geschiedenis van het gewest Utrecht en in onze vaderlandse geschiedenis. Daarom gaan

wij als H istorische Kring wel van Baarn uit, maar onze belangstelling is wijder. Naast de
aardige traditie van hoogst populaire voordrachten over Baarnse huizen in vroeger tijd
waren er ook lezingen over de Coudse Clazen en de Abdij van Elten, alsmede excursies
naar Crave en naar een museum in Flevoland.
ZelÍ hebt u een belangrijk aandeel gehad in de verbred ing en verdieping van onze h istori-
sche kennis en ons historisch inzicht. Tot de taken van een Historische Krine hoort de
verbreiding van een algemene historisch kennis.
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MaÍie-Antoinette

De meesten van ons hebben met ontroering geluisterd naar uw fascinerend verhaal over
Marie-Antoinette, dat met zulke prachtige lichtbeelden verlucht was. Bij deze presentatie
en bij andere voordrachten stond uw vrouw u terzijde, met gevoelvolle declamatie. Het is

d it jaar tweehonderd jaar geleden dat Marie-Antoinette tragisch haar einde vond. Zo blijft
haar levensgesch ieden is ons bezig houden.
Wij denken ook aan uw even boeiende lezing over Belle van Zuylen, die nu met een
nieuwe biografie weer in de algemene belangstelling staat. N iettoevallig koos u twee acht-
tiende eeuwse figuren. U bent een man van de achftiende eeuw, maar zeker ook van de

^ 
twintigste. Een man van de romantiek en van een zeker idealisme.

'' U gelooft en u werkt aan een betere toekomst, en de H istorische Kring profiteert daarvan.
Weliswaar bent u n iet meer onze voorzitter, maar wij hopen en vertrouwen dat u ons zult
blijven adviseren. Wij weten dat u zich voor de Kring zult blijven interesseren.
Tot ziens en het ga u goed!''

í^ M r.C.C. M.Cottard

De Heer.J(an) C(erard) van de Kraats werd
in 1929 in Veenendaal, op de grens van
Celderland en 't Sticht, geboren.
Na bij de PTï diverse functies te hebben
bekleed in verschillende olaatsen in Neder-
land, kwam hij in 1980 naar Baarn waar hij
Postd irecteu r (d irecteu r van het hoofdpost-
kantoor aan de Teding van Berkhoutstraat)
werd. Toen hij in '1990 met Vut ging kreeg
de Hr. v.d. Kraats eindelijk wat meertild om
zich te verdiepen in de achtergronden en
feitelijkheden van zijn woonplaats Baarn
waar hij in 1982 met zijn gezin is komen
wonen. Zijn arbeidshistorie (opleidings -
personeelsorganisatiesector en zijn leiding-

gevende Íunctie bi.i de PTT), gecombineerci met veel ervaring in bestuursfuncties binnen
allerlei organisaties in voormalige woonplaatsen, maakten hem een aantrekkeliike kandi-
daat vooreen bestuursÍunctie binnen de Baarnseverenigingen. Zo heeft hijtlvee termijnen
volgemaakt in het bestuur van de openbare bibliotheek, is hij bestuurslid van de bridge-
club en nu dus Voorzitter van de H istorische kring Baerne. Het werk voor de H istorische
Kring beschouwt h ij als "bouwen aan het verleden". Het voorzitterschap ziet hij vooral als
een stimulerende taak: aanzetten Beven tot nieuwe activiteiten, een breder publiek
bereiken, hetdienstverlenende karakter van de Kringonderstrepen, de n ieuwe huisvesting
benutten voor het houden van aansprekende tentoonstellingen, mogelijkheden onder-

-3-



zoeken voor samenwerking met andere organisaties, zowel binnen als buiten Baarn, waar

de Kring raakvlakken mee heeÍt. Plannen genoeg om zijn eerste termijn van twee jaar mee

te vu llen.
Verveling? Verveling is een woord dat niet voorkomt in H r. v.d. Kraats' vocabulaire: naast

de Kring doet hij nog aan bridge, tennis en wandelsport (twee maal de Nijmeegse vier-

daagse uitgelopen!) En dan is er nog de schitterende Baarnse natuur en het werken in en

sen ieten van de tuin,

Links Mr. C.C.M. Collard, rechts De heerJ'C v d Kraats
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AFSCHEID VAN HENK BON

Hoewel wij reeds geruime tijd wisten dat Henk Bon (van 1 990 tot 1 992 voorzifter van de
Oudheidkameren Bestuurslid van de H istorische Kring Baerne)ernstig ziek was, kwam het
bericht van zijn overlijden op 1 9 april jl. toch als een schok. Zijn gezondheid was ook de
reden waarom hij slechts ruim een jaar het voorzitterschap van de werkgroep Oudheid-
kamer heeÍt bekleed. AnderhalÍjaar is n iet lang voor een bestuursíunctie. Toch heeít Henk
in d ie korte periode veel vrienden gemaakt door zijn tact, creativiteit en plezierige manier
van leid ing geven aan de activiteiten van de werkgroep. Als voorzitter heeÍt h ij het initiatief
genomen tot het oÍganiseren van verschillende tentoonstellingen die door het Baarnse
publiek zeer positief werden gewaardeerd. Wij noemen slechts "Baarn tussen 1850
en i900" in de kelder van het Cemeentehuis en "Boerenleven" in Restaurant

"de Promenade". Als echte Baarnaar h ield Henk van zijn dorp. H ij zag dan ook met Iede
ogen aan datveel moois in Baarn werd aÍgebroken en verdween. Hij was voorstandervan
het opstellen van een monumentenlijst opdat de meest karakteristieke punten binnen de
Cemeente gespaard zouden blijven. De monumentenlijst wordt binnenkort voltooid,
jammer dat Henk dat niet meer mee zal maken, het zou hem veel genoegen hebben
gedaan. Voor zijn inzet, enthousiasme en warme betrokkenheid bij Baarn en de Histori-
sche Kring Baerne, zijn wij hem veel dank verschuldigd. Wij zullen nog vaak aan hem
denken. Het Bestuur van de Kring en de Redactie van Baerne, mede sprekend namens de
leden van de werkgroepen, wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie veel
sterkte toe trij de verwerking van hun verlies.

r

Henk Bon. derde van rechts. in de oudheidkamer



í690; EEN PATER BECRAVEN lN DE KERK OP DE BRINK

GEVANGENGEZET "NIET AtS SCHELM OTDIEF, MAAR OMDAT IK PRIESTER BEN"

Op I 2 mei '1 690 werd in de kerk op de Baarnse Brink een pater Franciscaan begraven, d ie
acht dagen tevoren in gevangenschap was gestorven. Hoewel de kerk al meer dan een

eeuw tevoren in protestantse handen was overgegaan, werden niet alleen gerefor-

meerden, maar ook alle andere bewoners van het dorp in deze kerk begraven en zo kon
zelfs een rooms-katholieke priester hier zijn Iaatste rustplaats vinden.
De pater, Franciscus Vlaminx, was in 1689 naar Baarn gekomen om er zijn katholieke
familie op te zoeken. Hij werd prompt door de schout gearresteerd en gevangen gezet en
acht maanden later stierf hij in zijn kerker.
Dit voorval, dat illustratieí is voor de kerkelijke situatie in het gewest Utrecht in de 17e

eeuw, kan in alle bijzonderheden verteld worden, op grond van een document uit het
archief van de Kommuniteit Franciskanen in Megen. Uiteraard zijn voor het volgende
verhaal ook andere bronnen van Nedeíandse kerkgeschiedenis benut.
Franciscus Vlaminx werd in 1656, als zoon "van godvrugtige ouders", in Turnhout
geborèn.In 1676werd h ij, twintig jaaroud, opgenomen in deordevan de Minderbroeders
Franciscanen. Hij deed toen zijn professie, dat wil zeggen hij legde zijn kloostergeloÍten
af. Vervolgens ging hij in 1 677 in Brussel theologie studeren en drie jaar later, in 1680,
werd h i.i priester gewiid. Daarna kreeg hij door zijn oversten een plaats toegewezen in het
Franciscaner klooster in Megen in Brabant. H ij leefde er "godvrugtelijk en m innelijk onder
zijn Broeders en ieverige tot zijnen evennaasten". In de omgeving van Megen trad h ij op
als parochiegeestelijke.
In l687 liet hij aan zijn overste weten, dat, als hij ooit om zijn priesterlijke activiteiten
gevangen gezet zou worden, hij niet vrijgekocht wilde worden, "maar dat hij gereed was
en ten uiterste was wenschende voor het catholyk geloof te leijden alles wat er zoude
kunnen voorvallen, ja ook de grootste tormenten ". H ij voorzag toen dus al, dat hij in een
gevaarlijke situatie tercht zou kunnen komen, maar hij wilde uit geloofsijver kennelijk alle
conseouenties nemen.

Naar Zoesdiik

In augustus 1689 schreeÍ hij aan de pater Provinciaal "van de Minderbroeders in de
provincie van Nederduitschland", paterCornelis de Vroom, "eenen brieÍ, metdenwelken
hij ootmoedelijk verzogt om te Baan naar Zoesdijk, een dorp in het B ischdom van Utrecht,
om een godvrugtige oorzaak, te weeten om de kinderen van zijnen overleeden oom in het
catholyk gelooÍteversterken en van het perijkelvan verleid ingte bewaaren". H ij kreegvan
zijn overste de verlangde toestemming, en hij reisde vanuit Brabant naar Soestdijk,
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waar hij ontvangen werd door zijn tante met haaÍtweede man en waar hij zijn neven en
nichten ontmoette, om wier zieleheil hij zo bezorgd was. Maar al twee dagen na zijn
aankomst werd hij, op last van de schout van Baarn (1), die geen activiteiten van vreemde
katholieke priesters kon tolereren, gevangen genomen. H ij werd vastgezet "in een particu-
lier kamer, dewelke nagt en dag met eenen oÍ twee d ienaars bewaart wierd".
De arrestatie van paterVlaminx weÍd gemeld aan de Apostolisch-Vicaris van Holland, titu-
lairaartsbisschop van Sebast, Petrus Codde (2), de hoogste katholieke autoriteit in de Noor-
delijke Nederlanden, het gebied van de Hollandsche Zending. Ook werd er bericht
gezonden van het voorval aan de hoogste Franciscaanse overste van de gevangenge-
nomen pater.

Losgeld van 600 gulden

De schout van Baarn had, na de arrestatie, verklaard dat hij pater Vlaminx wel wilde vrij-
laten als er een losgeld betaald zou worden van 600 gulden. Afgezien van het íeit dat dit
voor het einde van de I 7e eeuw een exorbitant hoog bedrag was, besloten de Apostolisch-
Vicaris en de pater Provinciaal nietop het voorstel van de schout in te gaan, vanwege de uit-
drukkelijke eerdere verklaring van pater VIam inx dat hij nooit vrijgekocht wilde worden.
Toen de gevangen pater de boodschap kreeg dat er, volgens zijn eigen wens, geen losgeld
voor hem zou worden betaald, werd "zijn gemoed met groote blijdschap en troost
vervuld';. Hij schreefeen brieÍaan zijn overste, de Pater Provinciaal, en een soortgelijke
brief aan zijn moeder. "lk wil u deelgenoot maken, zo schreef hij, "van mijne blijdschap
in den Heiligen Ceest, omdat ik in het dorp Eaarle (een verschrijving voor Baarn) bij Zoes-
dijk gevangen worde gehouden, n iet als schelm oí dief; maar omdat ik priester ben".
In een tweede brief schreef hij: "Al is het zaaken dat mijne gevangenis nog duurt, mijn
patientie du urtook nog". (Hoe lang men mij ook gevangen houdt, ik bewaar mijn geduld).
Tijdensdie gevangenschap in Baarn waren zijn "spijs en drank weinigof luttel". Maar zelís
onderdat strenge regime hield hij zich nogaan de voorschriften van zijn orde en van Rome
voorde Adventen deVastentiid. Hijonthield zich dus nogextra. Toen hijop een kerkelijke
vastendag een portie vis kreeg aangeboden, weigerde hij principieel daarvan te eten.
Van de zeereerwaarde heerJoannus de Haegen, pastoorvan Soest, Baarn en Santvoort, een
statie oí parochie die in 1 666 dooríusie was ontstaan, kreeg paterVlaminx een boekje voor
het bidden van de getijden, het dagelijks kloosterlijk gebed. Deze pastooÍ mocht, onder
bepaalde strenge beperkende voorwaarden, in Baarn wel zi.ln ambt u itoeíenen, al was de
openbare uitoeíening van de katholieke godsdienst verboden.

Geen loestemmint

Pastoor De Haegen heeft paterVlaminx een keer mogen bezoeken, maartoen de pater, die
in zijn gevangenschap ziek was geworden, stervende was, gaf de Baarnse schout de
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pastoor geen toestemming hem de laatste Sacramenten toe te dienen
Tijdens die gevangenschap bezat de pater "een beeldeken van onse Lieve Vrouw,
geslooten zijnde in een coopere doosken ". (Na de dood van de gevangene werd dit devo-
tievoorwerp door de schout in beslag genomen). In het verslag over de gevangenschap
wo rdt ve rte ld hoede schoutenige malen dreigde de pater in een kelder (3)op te sluiten, maar

een dappere katholieke dame, Antonia Ceurden, had de schout er aan herinnerd, dat hij
zelf vaak klaagde over de Kon ing van Frankrijk (Lodewijk XIV) d ie zo wreed optrad tegen
de protestanten in zijn land. Kennelijk maakte die opmerking zoveel indruk dat de pater
voor die opsluiting in een kelder werd gespaard. Op 22 april 1 690 schreef pater Vlaminx
vanuit zijn gevangenis in Baarn een brief aan zijn overste, de Pater Provinciaal: "lk ben
gevangen met Christus en voor Christus, alhoewel ik niet gebonden ben, soo worde ik
vervult met troost, aangesien niet de grootheid der tormenten, maar de lieíde Cods eenen
martelaar maakt". Hij meldt in die brieíook, dat hij al een halfjaar koons heeft, waardoor
hij uitgeteerd is geraakt". "Het ontbreekt mij", zo zegï hij, "aan behoorlijk voedsel om
mijn gezondheid terug te krijgen, want ik moet tevreden zijn met scherp bier en sterk
gezouten varkensvlees, terwijldaar soms zuivelprodukten aan worden toegevoegd."

De kerk op de Brink (Pauluskerk), waar in 1690 pater Vlaminx werd begraven. Een prent
uit de eerste helft van de 18e eeuw door lan de Beiier.

Áh
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Op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, 4 mei 1690, is pater Franciscus Vlaminx in zijn Baarnse gevangenis
overleden. De vrome schrijver van het tragische levensverhaal ziet een symboliek in deze
sterfdag: de "Hemelvaart ons Heere". De schrijver spreekt immers de hoop uit, dat pater
Vlaminx "meede is opgeklommen ten Hemel, en dat hijvoorde aardsche en vergankelijke
gevangenis nu geniet de Hemelsche vrijheid".
De kroniekschrijver beëind igt zijn verslag met een compacte beschrijving in één zin van
de begrafenis van de pater:
"Sijn dood lichaam agt dagen boven de aarde geweest hebbende, is hij 's nags in de kerk
van het voorgenoemd dorp Baarle begraaven, in dewelke de Catholyken eertijds plagten
haaren Codsdienst te doen, maar nu wordt gebruikt door de Ceusen".
Metandere woorden: PaterVlaminx werd in de nachtvan 1 2 mei 1690 begraven in de kerk
op de Brink in Baarn, een kerk die in 1580 in protestantse handen was overgegaan.

H.Bronkhorst

Voetnoten:

( l) Dezd schout was benoemd door de Hoge Ambachtsheer van 8aarn, Willem lll, die stadhouder
van Utrecht was gebleven nadat h ij in 1 689 kon ing van Engeland was geworden, maar die zelden op
Soestdijk kwam. De schout arresteerde de rooms-katholieke priester Vlaminx, omdat hij illegaal
vanuit de Ceneraliteitslanden, de Provincie Utrecht was binnengekomen, hetgeen in strijd was met
de bepalingen van de plakkaten "tegens de Pausgezinde". Die plakkaten, oorspronkelijk van 1580,
waren na de Vrede van Mu nstervan.1 648 van toepassing gebleven.Zijwarenop2T januari 1 651 nog
eens bekrachtigd in een "grote vergadering" van de Staten-Ceneraal in 's{ravenhage, bij welke
gelegenheid, onder meer, de Staten van Utrecht verklaarden "dat sy sullen vasthouden ende mainti-
neren de ware Christelijcke Cereformeerde Religie, gelyck als de selve alomme in de publicque
Kercken deser Landen jegenwoordigh werdt gepredickt ende geleert, mitsgaders in den jare sestien
hondert negentien by de Synode Nationael Behouden tot Dordrecht, is bevestight".
De Republiek was een gereformeerde statenbond geworden. De Roomsche Religie kon worden
"geconniveen" (oogluikend toegelaten) maar dan moesten er wel recognitiegelden worden
betaald. Ook in 8aarn.

(2) Petrus Codde (1648-1 710)was pastoor in Utrecht, toen hij in 168B door Rome werd benoemd tot
Apostolisch Vicaris, met de titel van aartsbisschop van Sebaste. Daarmee werd hij de opvolger van
lohannes van Neercassel, die in 1686 was overleden. Op verdenking van lansenistische prediking
werd Codde in 1702 doorde paus geschorsten in 1 704 uitzijn ambtgezet. Deze gebeurtenis ligtten
grondslag aan het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk.

(3) Cevangenen werden in die tijd opgesloten in de kelder van het Rechthuis. Dat gebouw stond op
de Brink waar nu de Hema is. Pater Vlaminx werd, bij uitzondering, vastgehouden in "een particu-
liere kamer", wellicht een vertrek van het Rechthuis.

r
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Bronnên:
Archief voor de Geschiedenís van het Aaftsbísdom Utrccht. Bijdragen. Zeven en twintigste deel.
Utrecht 1901.
L.J.Rogier: Geschiedenis van het katholicisme ín Noord-Nederlanden in de zestiende en zeven-
tíende eeuw. Amstetdam, 1946.
Dr. Otto J.de Jong: Nederlandse Kerkgeschíedenis, Nijketk,1972.
f .Pluimi U it de gesch ieden is van Baan. Baan, 1932.
Mr.C.C.M.Collard: De ketk van de Heílíge Nícolaas te Baan, Baarn, 1980.
AÍchivum conventus Megensis l, Documenta historiae conventus Megensis.
Met dank aan Broeder Ofto Peters o.í.m., archivaris van de Kommuniteit Franciskanen in Megen
(N.Br.), dle mij, in het zelfde klooster waar pater Vlaminx in de 1 7e eeuw verbleef, inzage gaf in het
manuscript van het levensverhaal van de pater.
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BAARN EN HET DAGBOEK VAN VAN TENNEP

De H istorische Kring besch iktovereen kleine bibliotheek, die zich bevindt in de Oudheid-
kamer. Alle boeken uit deze verzameling hebben de geschiedenis van Baarn tot onder-
werp. Ter aanvulling worden er regelmatig pas verschenen boeken ofantiquarische exem-
plaren aangekocht. Onlangs kocht de Kring het in i 942 uitgegeven dagboek van Jacob van

Lennep: NEDERLAND lN DEN COEDEN OUDEN TUD.

Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van
Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandse provinciën in den
jare '1823.

Dirk, zoon van C ijsben Karel van Hogendorp (lid van het bekende driemanschap) leed aan
depressies en nodigde ter bestrijding hiervan zijn vriend Jacob uit voor een reis van drie
maanden door "de Noord-Nederlandse provinciën", d.w.z. doorons hu id ige land, aange-
zien Noord-en Zuid sinds 1 B 1 5 weer verbonden waren. Het gewichtige doel van deze reis

was om "de mentaliteit van het Nederlandse volk te onderzoeken."
Op 2B mei I823 vertrokken de beide pas afgestudeerde juristen uit Amsterdam, voorzien
van de nodige introduktiebrieven, als betrof het een wereldmissie-

Dagboek.

De 21- jarige van Lennep heeft van deze
reis een dagboek bijgehouden, dat door
zijn relativerende humor nog steeds
amusant is om te lezen.
Al geeft het maar summiere historische
informatie over de diverse plaatsen die ze

bezoeken, toch krijgt men bij het lezen een
indruk van Nederland vlak na de Franse

overheersing. De steden en dorpen zijn in
groot verval geraakt en de weinig gepla-
veide wegen zijn door verwaarlozing haast
onbegaanbaar geworden. De meeste
wegen bestaan echter nog uit aange-
stampte klei, waardoor het reizen vooral bij
regen een ware marteling wordt.
Ceen wonder, dat het Brootste deel van de
reis daarom te voet wordt aÍgelegd. De

vrienden gaan meestal 's morgens om 6 uur al op pad, om ca. 9 uurwordt er in een herberg
gepauzeerd en om I2 uur wordt er gegeten.

,í-
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De maaltijden in de herbergen op het platteland zijn weinig gevarieerd en bestaan door-
gaans uit "enkele karbenaden." Aan het eind van de middag wordt er een stadsherberg
opgezocht, waar in het algemeen maar één nacht wordt doorgebracht. De bagage wordt
steevast per postwagen vooruit gestuurd en blijkt regelmatig bij aankomst aíwezig.

Visites

ln de plaatsen van overnachting worden vervolgens bezoeken afgelegd aan talrijke voor-
aanstaande fami I ies en vroegere studiegenoten.
H ierworden devrienden vaak u itgenodiBd voor hetd inerofeen bezoek aan de plaatselijke
sociëteit. "Bezienswaard igheden" als gevangenissen en armenhuizen worden bezocht.
Met de "gewone man" komen ze echter nauwelijks in contact, hetgeen ook blijkt u it de in
het dagboek aígedrukte uitgebreide naamlijst van regentenfa m ilies, die met een bezoek
worden vereerd.

Bulhonden.

Niet alleen wordt het reizen bemoeilijkt
door de slechte wegen, maar ook door de
"bu lhonden", zoals van Lennep ze noemt,
die de voetganger op zijn weg tegenkomt.
"Zeet bevreesde ons een grote bulhond,
die aan de deur gezeten was van een brug-
getje, dat op enen boerenweí geleidde;
terwijl het daarbij gezetopschriít: wacht U

voor den hond, ons niet geruststelde:
dergelijke honden zijn in Friesland,
Groningen en ook hier en daar in Drenthe
algemeen."
De inwendige mens wordt intussen niet
vergeten. Tijdens een aígelegde visite in
Harlingen "dronken we van halfvijÍtot half
ne8en een dertigtal kopkens thee, waarna
wij tot half tien rode- en Rijnwijn
gebruikten, boterhammen met rookvlees,
allerhande lekkers en bovenal gespouwen
koek met boter en kaas. " In Franeker wordt
een bezoek gebracht aan het planetarium
van Eise Eisinga, waarbij ze persoonlijk
door de wolkammer worden rondgeleid.

Wij dronken een

,{ï

dertigtal kopjens thee...
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Boze dominee

Niet oveÍal worden Dirk en Jacob zo hartelijk ontvangen. In Dokkum hebben ze een

ontmoetingmet Ds. Adrian i, doorwiezeworden weggestuurd metdewoorden: "Dan kan
jou weer heen gaan, 't is morgen biddag, en jou begriept, dat ik nou geen tied heb."
In een schromelijk overdreven en zeer persoonlijk gekleurd oordeel, neemt de jeugdige
van Lennep wraak:

"B iide Friezen staat vóór het ontbijt het glas jeneverterverfrissing gereed. Natien of twaalf
kopkens thee of kofÍie ingezwol$en te hebben, neemt men de britteríles te baat en spreekt
die veelvuldig aan onder het roken van stinkende baai. Te elÍ ure drinkt men koffie en de
kan gaat niet van tafel voor dat elk een kop oÍ tien heeít gebruikt; om den berookten en

verschroeiden mond te laven neemt men weder toevlucht tot de liqueurkelder. "...enz.
(Deze schranspartij wordt volgens van Lennep op deze wijze tot 1 I .30 u. voortgezet.)

í

t
I
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Hij beschouwde ons van 't hoofd tot de voeten en vroeg wat wij wilden.
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Drenthe,

In 1 823 was Drenthe nogeen woestenij. Ons duo ruster uit in een als kroeg ingerichte plag-

genhut.
"Een oude onverstaanbare tooverheks d iende ons melk toe in glazen, welke zij met haar

vuile handen had afgespoeld; terwijl boven ons hoofd ene menigte kippen op den zolder
de granen pikten en zoveel leven maakten, dat de vrouw zich genoodzaakt zag gedurig

met een stok den zolder te slaan om ze stil te doen zijn. "

Een oude tooverheks wachtte ons bii een blakend vuur op.

Vlooienboter

's Nachts worclt er in de herbergen vaak "strijd geleverd met zekere vlug springende
gediertens, omdat ze de overheerlijke vlooienboter, tegen die zomerplaag u itgevonden,

verzuimd hebben mee te nemen."
De meegekregen introduktietrrieven verrichten kennelijk wondeÍen, want overal gaan de

deuren voor de beide Heren open.
Ze bezichtigen bv. paleis 't Loo, Soestdijk en de kolon ies Ommerschans en Frederiksoord,

án
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waar ze zich als lastige inspecteurs gedragen. U itvoerig worden het trieste lot van de kolo-
nisten en de daar heersende misstanden door van Lennep beschreven.
"Elke kolonist boven de zestien jaar moet in de week dertig stu ivers verdienen. Eén gulden
h iervan wordt voor zil n m iddagmaal gebru ikt en voor zijn kled ing, uit een zwart grijs buis
met groene opslagen met witte knopen bestaande. De overige tien stuivers worden hem
betaald in kaanjens van twee stuivers, waarvoor hij in de winkel der kolon ie zijn ochtend-
en avondeten koopt,"

Baarn

Op 14 en 15 augustus verblijven de vrienden in de omgeving van Baarn. Van Lennep
schrijft hierover het volgende in zijn dagboek:
"Op 14 aug. te elf ure verlieten wij Amersfoort en wandelden langs een zonnige met
hakhout beplante weg over Soest naar Soestdijk, waar wij bij Schimmel te één ure
aankwamen. Te drie ure aten wij zeer lekker. Vervolgens bezichtigden wij het paleis, dat
ons wel gemeubileerd, maar ellendig verbouwd en verknoeid toescheen. Ook het park
beviel onsniet,veel minder de bespottelijke naald of zu il met hare afgodische inscriptie
in vier talen.
Na wat in het bos gewandeld te hebben overviel ons de regen. Wij keerden dus te zeven
ure tehuis."

1 5 aug. " 's Morgens te half zeven waren wij reeds aan het wandelen, krezagen het fraaie
bos hielden te Baarn stil en begaven ons zo naar Eemnes, waar wij het Overbos en de heer-
lijke plaats C roenevelt doorwandelden. Te halítwee aten wij en verlieten te half drie het
aangename Soestdijk. "

Toelichting

Het is n iet onmogelijk, dat van Len nep tijdens deze wandeling van Amersfoort naar Soest-

dijk reeds de inspiratie opdeed voor zijn latere roman: De lotgevallen van Ferdinand
Huyck. (1840) Schimmel was de naam van de eigenaar van de herberg, die hoogstwaar-
schijnlijk lag op dezelfde plaats als het latere hotel Trier.
Van Lennep krijgt kennelijk ook het interieur van paleis Soestd ijk te zien. De verbouwing,
waarover hij zo slecht te spreken is, was in 1 820 gereed gekomen, dus pas drie jaar vóór
van Lenneps bezoek.
Prins Willem van Oranje, de "held van Waterloo en Quatre Bras", had Soestdijk in 1815
als beloning voor zijn moed in naam van het Nederlandse volk cadeau gekregen. De
verbouwing stond onder leiding van de architecten De Creef en Reyers. Het park werd
door Zocher aangelegd.
Ook de "bespottelijke naald", zoals Van Lennep zegt, kwam in 1820 tot stand naar een

\"
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ontwerp van de Amsterdamse architect Abraham van deÍ Hart. Oorspronkelijk was de
naald besch ilderd, maar de Koning liet de beschildering verwijderen. Dit had tot gevolg,

dat de obelisk, opgetrokken in Bentheimer zandsteen, zwart verweerde. Van Lennep zag

waarschijnlijk nog het beschilderde exemplaar.
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De "afgodische inscriptie" in viertalen - Nederlands, Frans, Engels en Latijn - luidt nog
steeds:

"Ter eere van Willem Frederik Ceorge Lodewijk Prins van Orange aan het hoofd der
Nederlansche legerbenden door zijn moed en beleid op den 'l6e junij 1815 aan den
viersprong boven Brussel het eerst den aanval der Íranschen wederstond de overwinning
bii Waterloo behaald voorbereidde en Neerlands onaíhan kelijkheid behield. Het dank-
bare Vaderland."

Van Lennep noemt het Baarnse bos "fraai" en hij houdtte Baarn stil. Merkwaardig is, dat
hij met geen woord rept over de Ch inese landhu izen Peking (1 791 ) en Canton (1 793), die
hij op zijn wandeling zeker gezien moet hebben. Misschien waren ze niet zo opzien-

í\
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barend meer voor Van Lennep, omdat hij ze reeds kende.
Het is natuurlijk iammer, dat Van Lennep niet meer aandacht aan Baarn heeft besteed,
maar we moeten daarbij wel bedenken, dat Baarn in 1823 nog slechts een onbetekenend
dorpje was.

J. Kruidenier.

Geraadpleegd:
J.v. Lennep. Nederland In Den Coeden Ouden Tijd.
T.Pluim. Uit de geschiedenis van Baarn.
Het gulden boekje.
M.Mathijsen. Het Amsterdam van Jacob van Lennep.
Ons A'dam. 23e jrg. nr.7
M.F. van Lennnep. Het Leven van Mr.Jacob van Lennep.



GESCHIEDENIS VAN EEN KAMER

Verhuizen naar een andere kamer, dat is ons bekend. Dat kamers ook kunnen verhu izen,
bewees ons onlangs de Oudheidkamer van de Historische kring Baerne.

Oo 4 maart 1 993 verhuisde deoudheidkamervan de kelder van het Baarnse Raadhu is naar
de kelder van de bibliotheek.
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de neerslag van de geschiedenis van Baarn en de voor-
werpen die daarvan getuigen, zich bevinden in de kelder van het Raadhuis, maar
Oudheidkamer en raadskelder zi.jn geen synoniemen. Dat leerde ons enig speurwerk.
Het leerde ons ook dat dit niet de eerste verhuizing van de Oudheidkamer was. Zij heeÍt
al heel wat onderkomens gehad. H ier volgt dan ook, zij het beknopt, de gesch ieden is van
onze Oudheidkamer.

Ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina organi-
seerde men in september 1938 de tentoonstelling "Baarn en Soestdijk in de loop der
eeuwen ,

Toen ontstond de wens om van deze tentoonstelling iets te bewaren voor de gemeente,

omdat hettentoongestelde veel vertelde overde geschiedenis van Baarn. De heren J. K. van
Loon en J.W. van de Woestijne gaven bij de begroting voor 1939 een voorzet.

Het resultaat hiervan was dat B.en W. op 23 februari 1939 drie raadsleden, de heren J.K.
van Loon, J.W. van de Woestijne en W. van Leersum, uitnodigden een commissie te
vormen voor de op te richten Oudheidkamerder gemeente Baarn. Ook de voorzitteren de
secretaris van het tentoonstellingscomité, de heren P.V. Astro, te dien tijde huisarts te
Baarn en H.W. van Tricht, leraar Nederlands aan het Baarnsch Lyceum, hadden zitting in
deze comm issie. Van Loon werd voorzitteren Van Tricht secretaris van de Oudheidkamer.
Haar eerste onderkomen was de kleine vestiaire in het gemeentehuis. Hier kregen haar

eerste voorwerpen een plaats, waaronder de grote maquette van het Baarnse bos, zoals dat
eruit zag rond 'l800. Later werd deze elders door een regenbui vernield.
Tijdens de oorlog verhuisde de Oudheidkamer driemaal.
ln juli 1 940 moest de Oudheidkamer op last van de Du itsers het veld ru imen en vond men
een onderkomen in twee bovenlokalen van deJulianaschool. Ook deze plek werd doorde
Duitsers gevorderd. De commissie vond een tijdelijk onderkomen op de bovenverdieping
van de Dienst Sociale Zaken en in mei 1 942 kreeg de Oudheidkamer de beschikking over
het vergaderlokaal van de woningbouwvereniging Ons Belang aan het Mesdagplein.
De bezittingen van de Oudheidkamer groeiden intussen u it tot een waardevolle verzameling.

Voorzitter Van Loon zat dan ook niet stil. Hij was een journalist in ruste van Anti-
Revolutionaire huize. H ij heeíter zijn levenswerk van gemaakt, de gesch iedenis van Baarn

tï\
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te verzamelen en op te slaan voor het nageslacht. Toen hij na zeventien jaar noeste arbeid
- h ij was toen 80 jaar - de voorzittershamer voorgoed neerlegde, liet h ij de Oudheidkamer
een schat aan h istorische gegevens en documentatiemateriaal na, neergelegd in zo'n 2OO
mappen, Deze bevatten gegevens oveÍ Baarnse kastelen, buitens en herenhuizen, over
Baarnse kerken, klokken en scholen, over Baarnse straten en industrieën.
Verder liet hi.j portefeuilles na met beschrijvingen van diverse Baarnse persoonliikheden,
onder wie schrijvers en schilders en omvangrijk documentatiemateriaal uit de oorlogs_
jaren en de dagen van de bevrijding.
Twee jaar voor zijn aftreden zag Van Loon de kroon op zijn werk, toen de Oudheidkamer
onderdak kreeg in de zaal van Huize Holland aan de.Javalaan. Naar aan leiding van deze
veÍhu izing plaatste de Baarnsche Courant op vrijdag 19 februari 1 954 een interview met
Van Loon in haar blad met onder meer de volgende beeldende passage.
"Zijn 78 jaren ten spijt, kaarsrecht achter zijn bureau gezeten met een levendige blik over
de Van Heemstralaan op het snelverkeer, dat overde nieuwe rijksweg door de Eemnesser-
polder raast, beantwoordde de heer Van Loon onze vragen.,, ln dit interview kwam oncler
meer naar voren dat de Oudheidkamer het bij gebrek aan een deugdelijke subsid ie finan-
cieel niet makkeliik had.
Na het aftreden van Van Loon ging het bergafwaarts met de Oudheidkamer. Het begon al
in december 1960. Het gemeenteraadslid, de heer Croen, jeider van de p.v.d.A.-íractie
zou zich schamper uitgelaten hebben tijdens de behandeling van de begroting i 961 :

"Ruim de rommel van de Oudheidkamer maar op!,/ Dit was voor de inmiddels B5-jarige
Van Loon aanleiding om in de Baarnsche Courant een vlammende reactie te Dlaatsen.
waarvan ik u enkele regels niet wil onthouden.

"Het raadslid Groen meent deze verzameling, die in een tijdsverloop van twintig jaar is
bijeengebracht, het stempel "rommel" te mogen opdrukken.
Weet zijn Ed. achtbare, ik vermoed dat het hem ontgaan is, dat deze ,,rommel,, voor de
verzekering bij taxatie - waarbij niet inbegrepen is hetgeen niet in Huize Holland
aanwezig is - op Í 40.000,- geschat is?,,

In 1962 dreigde de huur van Huize Holland te worden opgezegd.
In 1 963 werd erdrukgewikten gewogen over hetaldan nietvoortbestaan van de Oudheid-
kamer. Na tal van besprekingen kwamen burgemeester en wethouders op 26 juni 'l 963 tot
het besluit een com ité in het leven te roepen, waarin onder meer de heren Van der Mersch
en Witsenburg zitting hadden.
Het was de bedoeling dat dit comite de stichting van een cultureel centrum, waarin het
bezit van de Oudheidkamer ondergebracht zou kunnen worden, zou voorbereiden. Dins-
dagavond 4oktober 1963 beslootde gemeenteraad de Oudheidkamervoorlopig onderte
brengen in twee lokalen van het Nutsgebouw aan de Burgemeester penstraat en zij
verleende een kred iet voor de huur. De huur van Huize Holland werd per I ianuari I 964

í
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opgezegd. Ondanks alle inspanningen besloot de gemeente op 4 april 'l 968 de Oudheid-
kamer oo te heÍfen.
In 1974 kwam mr. Collard met het initiatief de H istorische Kring Baerne op te richten. Deze
Kring zou bestaan uit een aantal werkgroepen, waaronder ook de werkgroep Oudheid-
Kamer.
De voorwerpen die niet zoek geraakt waren of elders ondergebracht, kregen een plaats in
de kelder van het gemeentehuis. Negentien jaar later zocht en vond de Oudheidkamer
haar huid ige onderkomen in de kelder van de Baarnse bibliotheek. Wij verwachten dat de
Oudheidkamer hier een voorspoedige tijd zal hebben.

B.Heun. At
Bronnen:
- bandopname van de toespraakvan de heerTieleman bijde tentoonsteling in de Pauluskerk in 1976
- eniee Baarnsche Couranten tussen 1954 en 1 963
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UIT HETARCHEOLOGISCH INFORMATIEBLAD BAARN MEI 1993

Inleiding

De grootschalige uitbreid ing van hetgemeentehuis aan de Stationsweg in Baarn eind 1992
was aanleiding voor het doen van archeologisch onderzoek. Door de cenÍale ligging
direct naast de 14e eeuwse Pauluskerk trood deze locatie de unieke gelegenheid een stuk
Baarnse gesch iedenis boven de grond te halen. Cedurende twee (winter)maanden, tussen
sloop en nieuwbouw, was het terÍein beschikbaar voor onderzoek door de Archeologi-
sche Werkgroep van de H istorische Kring "Baerne". Door het beschikbaar stellen van een
graaÍmachine door de Íirma Rijkeboer was het mogelijk een gedeelte van het terrein te
ontdoen van de recent verstoorde bovenste meter BÍond. H ierna kon dankzij de íinanciële
steun van met name Van der Heiden Electra en met gereedschap van Nijhof de grond op
h istorische overbl i ifselen worden onderzocht.
Nu ruim drie maanden na afsluiting van het onderzoek, wordt met dit informatieblad de
voorlopige balans opgemaakt. Vanzelfsprekend zal het pas na meerwas-, puzzel-, Iijm- en

denkwerk mogelijk zijn om de deíinitieve resultaten uitgebreid te presenteren.

Resultaten

Recente verstoring door bouw en sloop van het voormalige politiebureau en de aanwezig-
heid van diverse leiding-tracés waren aanleiding het archeologisch onderzoek te concen-
treren op twee gedeelten van het terrein. Zowel op een groot gedeelte midden op het
terrein als in deomgevingvan de Pauluskerk werd onderzoekverricht. Deoudste vondsten
dateren in beide gedeelten uit de 14e eeuw. Het betreÍt veelal aardewerkíragmenten. Dit
aardewerk is gedeeltelijk geïmporteerd uit de omgeving van het Duitse Keulen, het zoge-
naamde Siegburger steengoed dat bekend is van de Jacobakannetjes. Dit aardewerk is bij
hoge temperatuur gebakken, wat resu heert in een hard en waterdicht produkt. Behalve dit
dure aardewerk bestond er ook eenvoudig, en dus goedkoper, lokaal geproduceerd vaat-
werk. Veel van de teruggevonden scherven zijn dan ook lokaal gemaakt en hebben een
zacht grijskleurig baksel. Een fragment van een spinsteentje, bedoeld als gewichtje bij het
spinnen van wol, getuigt van huishoudelijke nijverheid.
Midden op het terrein werden de ingravingen gevonden waarin in de l4e eeuw de
dragende palen van een houten gebouw hebben gestaan. Het is echter niet du idelijk oÍ het
een woonhuis ofeeneenvoudige schuur betreft. De perceelgrenzen werden in ieder geval

gevormd door, als verkleuring in de bodem teruggevonden, greppels.
Na de l4e eeuw hebben lange tijd weinig waarneembare activiteiten op hetterrein plaats-
gevonden. U it de perioden tot aan het einde van de I8e eeuw zijn slechts weinig scherven
gevonden, zodat aangenomen kan worden datde grond hoogstens een agrarische bestem-
ming heeÍt gehad.

(
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U it het einde van de i 8e eeuw en de eerste helft van de 1 9e eeuw dateren een tweetal aÍval-
kuilen. Hoewel de kuilen door latere graafwerkzaamheden zijn verstoord, konden grote
hoeveelheden scherven worden verzameld. Het is al gebleken dat veel van de scherven
aan elkaar passen, waardoor een aantal voorwerpen (gedeeltelijk) zal kunnen worden
gereconstrueerd. Het betreít veelal eenvoudig huishoudelijk roodbakkend aardewerk
zoals voorraadpotten, vuurtesten en pannen. Behalve dit materiaal, dat aÍkomstig zal zijn
uit de keuken, werden ook scherven van etensborden gevonden van hard witbakkend
aardewerk. Dit aardewerk werd hoofdzakelijk 6eïmporteerd uit Engeland. Opmerkelijk
zijn de, in fragmenten teruggevonden, met blauwe bloemen gedecoreerde borden uit de
Luxemburgse (Septfontaines) fabriek van Pierre-Joseph Boch, de voorloper van de nog
steeds beroemde Villeroy en Boch fabrieken. Tot de Iuxere inventaris behoren ook de
teruggevonden glasresten. Veel Íragmenten zijn aíkomstig van wijnglazen. Het veelvuldig
drinken van wijn was rond 1800 een luxe die zich nog maar weinig mensen konden
veroorloven.
Behalve het graven van de afualkuilen hebben tot de bouw van het politiebureau geen
grootschalige activiteiten plaatgevonden, zodat moet worden aangenomen dat een
Laanstraat-llewoner zijn aÍval eenvoudig in zijn achtertuin heeft (laten) begraven.

Archeologie en historie

Met de n u beschikbare gegevens is het nuttig om ons kort in de geschiedenis van Baarn te
verd iepen.
Over hetontstaan en de eerste eeuwen zijn geen geschreven bronnen beschikbaar. Arche-
ologisch ondeÍzoek in de Leestraat heeft aangetoond dat Baarn in ieder geval vanaí het
beginvande l2eeeuwbewoond is geweest. De eerste schriítelijke vermelding van Baarn
vinden we pas in de 14e eeuw in een charter u it 1 31 0 waarin Evert van Stoutenbu rg de th ins
van Baarn en de Haar aan de bisschop van Utrecht oveÍdoet. De oudste vermelding van
een kerk in Baarn dateert eveneens uit de l4e eeuw.
Het lijkt n iet onwaarsch ijnlijk dat de nederzetting Baarn aanvankelijk in de omgeving van
de LeestÍaat hoog op de heuvelrug heeft gelegen. De hoge droge gronden boden tot in de
13e eeuw de belangrijkste agrarische perspectieven.
De grootscheepse ontginning van de veengebieden in de Eemvallei brengt daar vanaÍ de
13e eeuw verandering in. Uitgestrekte vruchtbare landbouwgronden komen in de
Eempolder besch ikbaar. H ierdoor en door de ontwikkeling van AmersÍoort wordtde rivier
de Eem belangrijk. Dit resu lteen behalve in de trouw van een kasteel bij Eembrugge waar-
schijn lijk ook in een verschuiving van de Baarnse bebouwing in Eemse richting. De omge-
ving van de Brink was de gesch iktste locatie waar men d icht bij de Eem en toch met droge
voeten kon wonen.
De vondst van i 4e eeuws en recenter en het gÍotendeels ontbreken van ouder materiaal
op deze nabij de Brink gelegen opgraving bevestigen dit.

Ar
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eeuw heeft op het opgegraven gedeelte van het terrein nog een gebouw gestaan.

Waarna hetterrein waarsch ijn Iijk eeuwen Iang zal hebben ged iend als erfen moestuin van

langs de Laanstraat gelegen hu izen. Waarschijnlijk is h ier pas met de bouw van het voor-
malige politiebureau een einde aangekomen.
Tijdens deze lange periode heeft het terrein rond 1 800 nog wel d ienst gedaan als vu ilstort.
De gronden hebben op dat moment behoord bij het h uis Mes Délices, dat gelegen was op
de plek van het huidige gemeentehuis aan de Brink. Uit archiefonderzoek van H.Bronk-
horst is gebleken dat dit buiten rond 1 741 moet zijn gebouwd en in de 1 Be eeuw verschei-
dene malen van eigenaar is gewisseld. Na u itbreidingen van het terrein in het einde van de
1Be eeuw zal het gehele opgegraven gedeelte tot de bezittingen hebben behoord. We
moeten de eigenaars van de vondsten uit de afvalkuilen dan ook hoogstwaarsch ijnlijk
zoeken in de kringen van de bewoners uit het begin van de 19e eeuw. Dit was van 1802

tot 1809 Cysbertus Hermanus Mulder, tevens bewoner van het vervallen Drakenburg.
In 1 809 verkoopt h ij de bezittingen aan mevrouw J. Hulft, douairière Mr. N.Six, inclusieÍ
een dubbele bank in de kerk. Zij blijít tot haar overlijden in 1 842 eigenaar. Met deze rijke
bewoners is de aanwezigheid van Iuxe producten in de afvalkuilen duidelijk verklaard.

Slot

De Archeologische Werkgroep van de Historische Kring "Baerne" doet al geruime tijd
archeologisch onderzoek in de gemeente Baarn. Dankzij dit onderzoek is het mogelilk
delen van de Baarnse gesch ieden is waarover geen of onvoldoende sch riftelijke bronnen
aanwezig zijn te reconstrueren. De sloop en bouw activiteiten rond het Semeentehuis
waren aan Ieid ingvoor hetdoen van dergelijkonderzoek. Dit onderzoek heeft interessante
gegevens over het 

.l4e 
eeuwse Baarn opgeleverd. Ook devondstvan aívalkuilen met mate-

riaal uit de periode rond .l 
800 is boeiend, omdat de trewoners van de 1 9e eeuwse bu itens

een belangrijke bijd rage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Baarn tot het huidige,
parkachtige, vi I ladorp.
Hoewel de archeologische werkgroep bestaat uit vrijwilligers, kan het onderzoek helaas

vanzelísprekend niet zonder íinanciële en materiêle middelen worden u itgevoerd. Het is

dan ook verheugend dat het h ier gepresenteerde onderzoek mogelijk is gemaakt door een

aantal BaaÍnse bedrijven. Uit het gepresenteerde onderzoek blijkt dat de groeiende

belangstelling voor archeologie van bedrijven, gemeente en Baarnse bewoners volledig
gerechtvaardigd is. Het is daarom te hopen dat ook toekomstig archeologisch onderzoek
zal worden gesteund door bedrijven en gemeente, zodat in volgende informatiebladen
meer kan worden verteld over de Baarnse qeschiedenis.

TekÍ T.l.cleij
ArchieÍonderzoek H. Bronkhorst
Afbeeldingen J.W.A.A. van der Laan en T.j.Cleij

l^



De opgraving in de
nabijheid van de
14e eeuwse Paulus-
kerk

Fragmenten van I4e
eeuws Siegburger
steengoed

Roodbakkend in geel en groen gedeco-

reerd 18e eeuws kannetje met een schenk-
tutt

DE AGENDA.

Dinsdagavond 5/l 0/'93 Dr.H.H.A.Hótte Lezing

"De historische achtergronden van het nationalisme in Joegoslavië."
dinsdagavond 16111/ '93 Filmavond
Enkele films over oud Baarn.

ook in november Verguldavondje,
echter: onder voorbehoud en biivoldoende deelname, datum wordt nog bekend gemaakt.

donderdagavond 2o/ 1 /' 94 Dia-avond
definitieÍ programma wordt nog ingevuld.
donderdagavond 1o/2/'94 Hr. R. Blijdestijn Lezing Baarnse villa's.
dinsdagavond 29131'94 Algemene Ledenvergadering alleen toegankelijk voor leden en

genod igden.
dinsdagavond 19/4/'94 Hr.v.d.Coes lezing en dia's Hollands porcelein.

Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Speeldoos,
aanvang 20 uuÍ.
Toegangsprijs: leden gratis, niet-leden
betalen f 5,- per persoon.
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VLASTUIN BV Displays en verpakkingen

De Groene Displayli

-l
Jn - l

Showroom
Telefoon
Corr. adres
Fax

GuldenhoÍlaan 23 - Baarn
02154 - 12761
Postbus 124 - 3740 AC Baarn
02154 - 17491

. Monomatariaal, dus milieuvriendelljk
kwaliteiten en 100% recyclebaarl

. Display-uitvoeringen zonder veel
kartongebruik;
hierdoor: - minimale opslagruimte

- minder codenummers

. ldeaal voor loonpakkers door eenvoudige
handling.

. Na de aktie snel plano tot een minimaal
pakket!

. De STABERNACK gepatenteerde
"one second-display"met aangelijmde voet
kan in vele varianten worden uitgevoerd.

Gustav Stabernack GmbH
VeÍpackung. Disp ay. Druck. BeÍatung 9
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BOEKHANDEL DEN BOER
Laanstraat 69 - 3743 BC Baarn - Telefoon 12032

Gespecialiseerd
in literatuur,

kunst- en kinderboeken

Sinds 1886


