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VAN DD RDDAKTIE

Zeer tot onze spiJt krr'am fret oktobe?-nurmer ban trBaerner later
dan we haddên gehoopt bij u 1n de bus.
Er gaat nogal wat tijd zitten ín het typen van de grote ïroe-
weelheid kopiJ (on de een of andere mysterieuzê reden J.s er
sinds de nleurde omslag steeds genoeg), vooral- ectrter het on-
verrracht stuk gaan van de stencilmacttirte bêtekende vertraging
in de afl-ewering.
Door Ïret bestuur v€rÍl onze vereniging is het prograrura voor }let
eerste halfjaar 1pf8 goeddeels vastgesteld.
Kenmerkte dit naJaar zich., wat. de Historische Kring betreftt
door een drietal opeenvolgende lezingen, daarentegem zullen
vanaf maart volgend jaar verschillende excursies georgani€eerd
rÍofden .
Plus ín Januari en februarl a.s. trrêe lezingen.
lÍiJ hopen dat het programEa bij u in dê smaak zal vallent
Als dit nunmêr vefschl-Jnt zal d.e Verguldavond al rteêr acl.êtr
de rug ziJn. ongetwiJfeld; zaL d,eze avond een geslaagde ziJn
ger*orden.
De belangeteJ-.Ling êrvoor was dit jaar groot: luim 20 mensen
gaven zich op I

Terwijl ín L976 slechts 2 leden zich nelddeni zou dat ziJn
veroorzaakt door het feit dat de kosten nu uit de kas van de
veneniging wêrden betaald I

BETALEN CONTRIBUTIE 1977
De peÍrniÍrglnê e s t er vàÍr ot]'ze vereniging j.s drulc doênde de
laatste nóg werscl.uldi.gde contrLbutie te innen.
Gelukkl.g slechts een gering aantal lêden heeft de contributie
voor dit jaar tot nu toe nj.et betaald.
ZiJ hebben de Heer w.d. Steeg wél de betaling toegezegd.
No€maals vràagl hlj al].e leden dj.e nog contributle voor dit
.jaar moet-en overnakên dit nu dirêct te doen.
Bj.j voorbaat hartelijke dank.
Het gironummer van de Historische Kil-ng rrBaernetr_ is: 37 6890
ten namê wan de RABQ-BANK Baarn, Eemnesserveg 26r Baarn ten
gurrste wan' rekeningrurnutter 3047 -2A292.
De contributie bedraagt :

f. lo. --
f.20.--

f.30.--

voor jeugdleaen (t4 tot en net 1f jaar)
voor tret indl.vidueel ]-idmaatschap (18 Jaar en
ouder ' 411s )voor het gezlnslidmaatschap.
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UrT: CoIIRAN'IEN DN PÁ.II{FLDTTEN 7OO JÀ-ÀR NfEInÍS IN A}{STBRDÀM

Samcnste].ling: Mevr. E.Z.R. Cotren (secr. van het NêderlandEctr
Persmuseum), oude Turfmarkt 151r AmÉterda,or.

. R.F. van Driesrln
G. Kerkl.of
Dr. M. Schneider
R. Ch.H. Stan

vAN KoOPMÀNSBRÍEF ToT DAGBLAD (deel l, slot)

HET MODERND DAGBLAD'IfEZEN

' Na de opheffing van het dagbladzegel op I Juli 1869 maakte
'I de Nederlandse dagbladpers een gnelle ontwíkkeling door.

De eerste verschJ-jnselen lrl-ervên werden aL gaurt duldéluk.
Eladeq, dl-e ÈsË arl Ège slêcbts ealEêle !|a]-qn t|er uêêh Yefscheaên' gingen oÍer tot dagelijksê uitgave, hêt for^naat werd (tegen
geliJkbltjvende prijs) wergroot, of de priJe rÍêrd verlaagd
zo?LI1 bij de N.R.c., dié met 50 * da'a].d€ j.n prijs. Het aantal' dagbladen, dat voor jull. 1869 nog màar p bedroe6, tÍaa aan het

' elnde wan dat Jaar als gestegen tot 14. In l89o naren :dit €r
54 Belrcrden 

I

ïr} de tweede helft van d.e vorige e enrw trad er een vêrsnêlll"ng
op in d'e ontwiklteling wan de dagbladpêrs. Allerlei nl.eUrÍe
tectrnlsafrê middelên, zoals rotatiepers en zêtmactriíe r' kwa,uen' ter 'be sehlkking. .IIet advertentíêtrezerr, onder inv].oed ;van de
expansiê van ÏrandeL en industrier' nant êen €rote wluc} t.
De adyertenties zorgden tevens-voór .eeii grdot dèël van de

, 'inkomsten. Bij de 'éxploítàtàe ivan d;e kraÍt 'zièÍr Íe dat de
oudê situatl.e, rlaarin dè functJ.e vê:ci dii'èctèui' è:r redêeteur
irl êen pernoon werenigd l;fanénr' jverd'wtJnt. De krant is èen
g?èotbedrj.jf geworden.
De meest in het og sprLngende óntwítrcke11ng is'dè grotê
sti jging wan de oplageci'j feÍ's;r 'eÈ iÍórdt een .Íifótef 'prr-bliêk
berel-kt. ,: .i : iii r',.: : :,

Het publj-ek wormt de mal'kt Voo? de krarrt en de journalist.
ïn deze tiJd wordt men er ziêh'van.bevust dát'het pub].iek
door de pers betnvloed kan wordeÍI, êf oÍitstaat edn politJ.êk
georiênteerdê pers. De krantenl dier e err'-l Jduidê].l"jk s tandputrt
innamen, voerden een tretlgê concu?rentÍestriJd brii màar een
zo groot mogeliJk publiek te béreiken. I{d.t waren nrr'de
kranten die in deze tijd o1rkwamen?

In de e€rste plaats zi-jn dat de liberale Nieuwe Rotterda,msche
Cou?ant en het AlgeEeen Handelsbladr bej-de gericht op de
l.andels- en industrlekringen. Naast dêzê kfaÍteí moêt ook
nog het biJ uitstek ïiberalé bled'ds Á.rrÍrens etre 'có'urant
worden genoemd, dat ectrter als spoédig aan belangrÍJkheid
irrboette .
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Een wol-gendê groep bladen zijn de_ Rooms-Katholiekê, opgekomen
tiJdêns dè kathoJ-leke emancipatie, de pauseJ.ljke stríJd têgen
het liberalisme (de bu1 Sy].]-abus Dfforum) en de schoolstriJd.
Het bet-angrl.jkste katholiêke b1ad was De TiJd (18811, sinds
1848 êelrr dagb1ad), daarrraast Het Centrum (1884), waarin vooral
Schaepman sterk naar woren trad en het in Rotterdam, sJ.nda
188!, werschijnend€ b1ad De Maaebode. Sinde 18f2 bezatea ook
de anti-rerrqJ.utionaLren eeà dagblad, De Standaard, met
Abraham Kuyper als hoofdrêdakteur. De Chrl.steliJkê Historlschê
Unie had alÊ haar lijflrlad De Nedef,lander (f9Oe). Dê socíalisten
lÀadden in 19OO Het Volk opgericht, tíe].k blad spoedLg het door
Domela Nieurrenhuls uitgegewen, radicalere, Rectrt voor Al"J.en
in bêlangriJkheid voorbiJ streefde. De Communistische PartiJ
HolLand had de Trlbune al.s partiJorgaan.

Naast dete opiniepers zien we aan l..et eJ.nde vara, de vorlge
eellu, naar abalogiè van eerdere verscl.iJnselen in het buíten-
land, de opkomst van een w6ór alles het nl-euwg accentuerende
popul.aLre pers. IllustratLef voor het streven om tret a.ctuelè
nJ-euvs te wilLen gêven is de titeJ. wan de eerste NedêrlandÉcbe
krant. wan dl.t 6enre, namel-ijk Het Nl.euw.s van de Dag, dat sinds
187Q verschêen. IIet wae deze krant díê aJ. spoedig de grobtete
oplage !n Nederland hadr' mÍkte op een groot publiek ên goedkoop
vas. Eerx aparte werschiJning in deze gector was De Tel.egraaf,
opgericht in 1892. Het maakte als eerste gebruik van een op
effect bêrekènde, rf,at mên nu zou kuÍrnen noemên moderne opmaak.
Het Nleuws wan de Dag nerd door de Telegraaf opgiekocht, ïaar-
.door tret,weruit de groolste l.ande1ijke irant wèia net in 1937

: een op.laag wpn 12O.OOO (tegen het Handelsblad Eet naar JO.OOO)
In de eerste wereldoorlog speelde de Telegraaf een opwaLlende
roL. Vrijwel. al-Lê Nêdêrlandsche bladen waren of enJ.gzJ.nds
Dults-gezind of hie1den zíclt neutraal, zoa].s dê N.R.C.
De ?el€graaf daarentegen voerde een heftige anti-Duit6e
propaganda! e? gj.ngen zelfe geruchten dat het blad door de
Entênte gefínanclerd zou worden.

' Rond de eeuwrcissê1ing traden dlwerse belangrLJke wJ.jzl,gingen
op in de dagbladpers. trn de eertste plaats concentraties van
verschil.lênde bladen in grote concerng. Voorbeelden hiêrvan
zijn de Vereenigde Arbeiders Pera èn het kattrolLekê coacêrÍr
De Spaarnestad. Aen tweede ontstond journalistieke speciali-
satie en ten glotte leidde de steeds vêrder gaande tecïrnisclre

. ontrrrikkeJ.lng tot een modenae opuraak van de krant. Zo zag D.en.
de, wersctrLJnlng van de fotopaglJta, voor bet êerst door d6
Te]-egraaf, in. 1921 ;

De Jaren twlntig ên deltig betekenden een periode van rustJ.ge
woortbourí voor de kranten, hoewe1 in de pers ecïrter ook de
gêvolgen van dê economische depressie tliet ongemerkt voorbij-
gíngen.

o
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De Duitse bezetting betekende een diep ingrijpende cesrrur in
de gesctriedenis wan de Nederlandsefre krant. Deze perlode bete-
kende de vernletiging wan de \rrijheid: van;.drukpers, de bezetter
stelde zich op het standpunt dat de perg in dienst moest
staên van.dê nationaal - socialistLsctre Jlvolkdè voorliclttingrr
IlEt ' gevolg $as gelLJkÊchakel-Íng, ,waard.oor de kranten ziph
genoodzaakt zagen b.et door de lluitsefs gewenste nieu!Ís te
brengen. Sommige kranten hiewen zíc}l,zeJ-f op of werden genoodc
zaakt de ultgawe te 6tal<en, anderen verleenden hrrn medewerklng
aanr de lhritse ,maatregeten, maar belemmerden zoveQl mogelijk
de practiscl..e, uitvoering erwan. Hê1aas glngen gonm:'.8e ...:
krrariten rteL ffat erg ver 1n hrrn nedevrerkíng.
Naàst deze geliJkËieÊchakèJ.$epers kwam als reactie de onder-
grondse berichtgewing opr in het begln ongere.gêl-d en
p?l-Eitief, later meer met karal<'ber wan echte krante-
bericfrtgeviÍtg, EnkeLe,wan de meest bekendê bladen zijn"
Het Parool , Vrij Nederl"and, Tfouw ên De lfaarb"td., 

.',,:.
In de eerste periode na. de oorlog kwamen slechts enkel.e van
de in de oorlog verdwenen bJ-aden têrug; veeJ" ondergrondg.e
bl-aden werden gerroltê kranten.

De laatste decennia worden €iekenmerkt door een voortschrijdende
tec.hno].ogische ontiíikkeitng en de daarinee gepaard gaande ver-
sneLLingen van. het nieràrs. De radio en te1ewisie betekenden
een grote concurrentie op het gebíed wan de snelle berl-cht-
geving. Dê kranten moesten zich gaan toeleggen.op achtergrond-
informatie. Kranten werdên' gedwttngen tot samênwerking of
fusÍe, of vefdvrenên zel-fs geheêl ..r .,

:

De toekomst wan de Nederlandse dagbladpers is zeker rliet roos-
kleurig te noemen, en j-n Ilet name Amsterdam zijn de Nieuríe-
zijdse Voo?burgldal en Het Hekelvêld steeds leger garorden.
Intussen a'o3dt al].erwegen getÍ.acht de kwaliteit van de kÍ'anten
zo hoog mogelj-jk op te voeren en Írorden maatregelen over-
rÍogen om l..et woortbestaan van zoveeÍ nogelijk k?anten te
verzekerên.
Dit strêven sluit aan bij de historie wan de eerste Ansterda.nse
corrraÍrtiers, de schepperó vrn betrouwbare nieuwsdLensten en
voorlictrtingsorgar.ren, in een ve?l-edên waarin Ámsterdam de
bakea1nat rran de krant vormde.

INI,E1rEREN KOPIJ

Áop1-J r-ngêrevero
dat in diê .maand

w66r de lOe varr dê Eaand wórdt 1n nBaerrrer
werschijnt ópg"enomen.



rterns
H€t 1! zo wer! Jap lieve Lezera; wê
trrê weêr behoorllJk rltten en werken
kelderruimte.

ziJn gelukhl'g zo ver; dat
kunnen in onze op gck[apte

ïiê op é6n van de donderdagavonden tuasen I Bêptembor en Z?oktobêr onze ke].dsr binnenstaptê zag onherkenbare ].leden,gehuld l.a overr'êI1s, plaotic regenjakkeÍ!, oude eóh.orten,
lappen €n êfgêdarrkte Overhemdên; met' be'itelcj. krabb€E,s' .án kwae-. t€nt v9€1 al verfieyen bóven de gerdone wezetta doordat ztJ ?ichop rtoelen gepfaatat l.ailden al.s standbeelden ( maar daa áctieve)
op huÍr eókketÍi i trol'fà; de rverkdgroep Oridheidkáner i

Uensên, díe thuís nog geen líwas t kunnen vest trouden, lLepen de
druppeltJ ês I a.ngÊ tret voortroof,d van Í.nspa,nning en de lrJ.tte
boven (tegen het plafond) en: ze lradden èr nog-plezl.€r in ook,
rÍêtrt laten we r*e1 rí62ênr . thrrl. s kaÍr je plafond. nog zo lnri].'- zíJrrt uaar zoín werscb{J. als In onze kelder voori en nads.tèr geksast Has, vind je nergens r

IÍaB aaÍrva$k€ I Í jk grausg'ni.J I beton met klodders ên bruinê
roestàtropên1 nu hebben wê zachtcrède nuren en plafond r De
lanpen I'aJken rre1 drJ.e maal zo veel. J.icht te gevenl
Spierpdjd ea BtlJve nekken hadde! we er rel- voor over, wa,nt Jezag tenm-inate wat Je godaan had (dagen ze thui s trout êtrs ook
aan ousl) ïe ziJn er nog niet:, helêmaal, t.ant onzê drienScbattrka.rnerÊ moeten ook een beurt bebbèn , mêatr bet ir l'nelk geval' een rrrstig í.dee1 dat ds g:iote werkrrrlmte,klaar l's.

' A1s a1les l.n kannen en krulkên ie, ril1en I'e een open huis
: b.oudên voor bel-angstellende Baarnaars,
Verder be3taaÍr ire p1aÍtllên voor êen ktelne têntocnÈtê]']'iEg
konend€ lente. 'In de maaad maert 1978 zal het 80 Jaar geleden
ziJn6 dat de bêkende beeldtror,rwer prof. Strêqké overleed enter herdenking van dêre Baêr'lraar wl]'len r'e de J.n het bezÍt
varr de OudttêLdkanèr ziJnde kunstwerken en €vt. copiêËn va,l
elders gêplaatste krrJra trÍerken exlro6eren.
ItiaÊchJ.ea ovêrbodlg te zêggen, maar mochtên er oader de
I'êEers rLJn, die trieraa'r wi1len medeverken of missclrl,en op
andere wJ.Jae biJ lrêt wêrk voor de Oudheidkaner betrokken
rr1l1.en rorden, u bent van harte welkom.
U rreet !ret1 elke donderdagawond w.ar l9.3OO uur ,t i de tcel'der
gêopêÍrd. Gebrul'ke iJlc is, dat dê eerste donderdag van elkê
maand vergaderd rrordt, terrlJt. de owerige donderdagavondea
wordt geanuff,e.ld ín onze arch{even, knipsela gesorteerd eaz.
De eêrste douderdag in december vorrnt hierop een uJ.tzondering
rrant dan 1s ÏIêt koekvergulden Ln de kelder o.I.v. Mevrouw
Astro.

Bep Grootendorct.
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KLEINGOED T]'IT BAARNS GESCHIEDENOS
dee]. 2

I maart 1858

28 december 1858

12 apriL 1858

1l april 1859

28 rnet 186o

21 november 1860

1l maart 1864

12 mei 1864

I janu.ari 1866

28 r febrrrari f866

6 september 1866

26 auguetrus 1369

; eB juri 1869

(door T. Pluim)

Tot veearts wordt benoemd de Heer
F.H. wan DoEmelen voor Baarn f. 1OO
woor Eemnes f. 2J en woor Soest f. fl
Àls nactrtwacht beeedigd tr.. van Leeuwen
Plaatsvelvangers: Jadiob Teule en
Evert tr.akkeldij.
Eerste steên ge1egd door Ds. wan lt
Hofje Mertens door tr'reule Freule Faae
El1as op de Oosterheide gèsticht.
Beslooten een zilweren pêÍrning voor

. de burgemeester tê koopen.
Vele boomen door den Pirrksterstorm
omgel.aaid.
Besloten 12 ]-antaarns j.n de kom der
gemêente tê plaatserr en den gLoot in de
I(erkstraat te dempen.
De lleer Faas EJ.ias stêrft. Begin der
slooping wan rt landl.ui. s Steewlied
(aan rt fietspad naar tt Bl.uk)
Bêslotên d.e rthollewegr ( i:I.ans Laanstraat )te begrinten.
Eeïr postkantoor in I t dorp op den
Brink gevestigd; posthouder
Schur!.irk ( ttrans hui s van den He er Van
oork).
In plaats wan Aaltje Hagên, {lie over-
1eden is, wordt tot wroedrrrour benoemd
Mej. Roodhart.
De diligence wan tr'loor (Anersfoort-
Oranjeboom-Eemnes-Amster<iam) slaat
l'oortaan blj dea Oranj eboom (destiJds
eeil herbêrg met dat uithangbor"d) naar

' Baarrr af.
Tot onbêzoldigd Ri Jksvêlclwaclrt er aarx-
geste].d Willem SteJ.n, boschbaas op
.Bqitenzorg ( I"red van Taack ?rakanen)
Na een verloting wordt in de ,School-
straat een Chr. Bewaarsch.ool geopènd;

t. Prins Hendrik schenkt dera grond.
Baron Hulft Taets van Amerongen (wonen-
de op trKersbergenrr in de Bosèhstraat)
neemt ontslag a].s raads].id; I{. van

aan dê Vuursche gekozen.

6 oktober 1869

Oo s t erum
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8 jul.í 1870 VeLdvactrter J. Boering Bterft.

IÍ. Ileere opwoJ-ger .

1 februari 1876 I)e grond voor de. yilla pera ( thans
van den Hêer Nóhr) gekocht.

16 mei 18/6 Besloten (ador den Raad) eenrltrorJ.ogietr te koopên ten dienste
wan den weldrrachter E. Hoes. om aan

*:.*ï:*"Ë"";: iH::ï rÍjd'voor de

21 februari 1877 Tot opzichter der geneentêarêrken
(door Baarnr s uitbreiding) benoemd
de Heer. J.D.F. wam der Veen.

L8 apriL 1877 ' Tot lantaarn-opstekêrs bêÍroemd,
; Smorenburg en Y.Schaap, elk voor
. 50 rs jaars.

2ó sêptêmber f877 De Raad geeft den beiden f. 50 meer
daar zij den Utrechtsètreta Àllnanak niet
meef mogen roÍrdbrengen.

12. december lSJf BesLoten de gemeente met gas te
verlicht en.

2J februari 188O De gemeente vêrkoopt trer
To]-huisje achtèr de Herv. Kerk,
bêwoond door J, wan Isselt aan
D. Llmper voor f. 5OO.

f neJ. J.88O E. Hoee is 25 jaar veldllactrter ên
, ontwangt f. lOO gratificatie.

25 augustus 1891 Df. S. Greidênus Èot Gemeente-
: geneeshee? benoemd in plaats vaÍr

. wijlen Dr. R.G. Veenenbos.

I . 6 apriJ. 1882 Besloten monument voor Pull-mann op
gemeentekosten te trersteJ.len.

. LZ apri1 1882 De Heer A. Beru:ing opent ziJn bekend
verkoophuis.

28 septembèr L882 Besloten tot rio1eering der gemeente
ove? te gaan.

r ' juli 188r g:l*-;tr :::;'ffi*:'"H*ïr(*ïlïï$ï'' geopend. Deze ttaLte b1eek ewenrrel geen
_ l-êvênsvatbaarheid tb'hebbên en i.s dan

.ook weer spoedlg opgeheven. )
, .1 juni:1884 De geneente telt 4l5l zielen.

zp augusius 18b4 De Parkstraat, door deta Hesr e. Key
aangelegd, door de Gemeente gvêrgenomen.

f885 De waterleiatíng aaÍrget êgd.



! decernber l88l

I april 1886

20 mei 1886

8 Juri 1886

30 ju].i 1886

JO augustus 1886

J nowember J.886

16 december 1886

2O decenber 188/

orei 188?

.11 maart 188f

lJ maart 188f

J nowember J.88f

fO j anuari 1888

6 jurri 1888
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E. Hoes op werzoek eerwol ontslag ver-
leend als gemeente-weldvachter; hij zali
gemeente-bode worden.
C.J. Schul-d van Barneveld, v-estigd
zictr hier als eerstê :apotheke?.
( ttrans Dr. Julius).
'Jhr. F.IÍ.K. de Beaufort, de 4-Jarige
zoon vaïl dên Bu?gemeester J-egt den
eersten steen van rt Badhotel .
De ingezetenen brengen f, 285 bijeen
voor het besproeien der wegen.
Er wordt een sproeiwagen aangekoctrt.
De Heer D.F. v.d. Berg opent ziJn
bloemisterij aan de EêÍmêssêrareg.
I)e Verfraail.ngs - c onlli s sie opgerictrt.
De gemeêntê neemt van de Heer IÍ.H.
Meursing de Mollerusstraat ower.
De straat biJ de School met den Bj-jbel
wordt Teding wan Berkhoutstraat genoemd.

fn Hotel Velaars windt een ver]-oting
pJ.aats ten bate vatr eeu orgel in de
R.K. Kerk (:.5OO toten à !O cent bij
Kon. BesLuit van 14 septêmbêr ,'. 1886
goedgekeurd)
Het Bad-HoteJ. geopend. Dr. H.Ph.

, ., I'Baudet r directeur-€ienee s:heer van de
rÍKoudwater-inrl-chtlngn en Me j . J.
Tideman dirsctr. woor de pension-
afdeell-ng.

Deiste uitvoerihg der eerste Baarnsclte
zanêvereênj-ging nDens gezindheido

,(Directeur 
J. w. d. ToL ) .

. De wijzerp.Laten wan den toren rorden
hooger geplaatst.

:Jh?. B.Ph. de Beauf;ort, Burgemeestêr,
koopt Peking.
Na.meir gegeven aan Javaf-aan en
Cantonl-aan.
Idem aan ïÍilhel'nÍnapark, Nasgaulaa$.,
Sophj.alaan, Emmal-aaÍr, . lfi1-tre1.minal-aan,
Ferd. HuyckJ-aan, Middenlaan, Zuider-
laan, lfest-Einde.
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De wilLa Berg en Da1 ( thans vatx d€n
Heer C.G. Veth) geheel werborlrd door
1Í. van Doornik.
Door'de erfgenaroen van Mr Herzeele
wordt de viiLa ttMes Délicestr (r*aar
Later het Raadhuis werrees) aán den
.Heer E. Stoop werkoctrt.
Beslotên de ]-okalen der lfeeren-
Socíëteit tusschsn Raadhuia en hoteL
Vêlaars biJ rt Gemeentehuie te trekken.
De sociËteit tijclolj.Jk op nBrinkzlchtn
gewestigd tot het nieuwe gebouv aan
-t StatioÍrspleirn gereed is. )2! naart
18PO, gebouwd woor f. 1O.5OO door
J. BijLard wan Hilwersum. )

Ingezonden door Ttr. de Ru1g.
5Lot volgt.

IÍAT GELIJK BI,EEF I

BiJ het d.oorlezen van d.e agenda in ïret oktoberrrusmer ttan{r3aernen zaL ík onder [Plannen voor ]ret komende jaarn, dat een
e*crrrsiê naar de tuinèn wan Paleis SoêstdiJk op stapel staat.
Voor eên dergelijke êxcursie zal va.st en zeker een grote be-
langsteL1ing' onder onze leden zíJn en ik wind dit dan ook
eeÍr goêd en originèe]. idee van oÍls bestuur.
Nu vind ik dat idee Írog steeds goed, maar lqinder origineel.,
vant een urrrtJ e Later kreeg iÉ een adresboek voor de Gemeente
Baarn van 19O2 1n Ïranden ( eigendom wan Mevr. Nelly Kuyt-Snit )
en las daar onder hêt hoofd lIntendance van l.et Koninklijk
Partieulier Pe1êis eu Domêi Soestdijkl het volgende !
rrVoor het bezlchtigen van Palei en Park vervoege Een zich aanntret Parkwachtêrshui s J e aan ?ret inrijhek Baarnzijde, na alvorens
trzl,cl. vaÍr een kaart te hebben voofzien, werkriJgbaar HotêIrTlier. Bi j aaffirezl"€:hèid der KoniÍlk].iJke fa.nilie L Pa].eis noch
nPark voor bezl.chtl.ging opengesteLd.
trDe wrLJe Ïrandellng in de bosÊchên j-s toegestaan, mLts men
2 Zíctt gedrage naar de voorschriften, die gratis verkrijgbaar

. rzijn bij den Int endant en aa:r lret gêmeêntehuis te Baarn.
. ltlr{ét ui.tzondering van zieken-, kinder- en bokkenwagens ziJn

ltal,le voertulgen, hoe genaa.rnd ook, streng in de bossctren
rwerboden. n
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E. Hoes op vêrzoek eerwol ontslag wer-
leend als gemeente-weldrrachter; hij zat
gemeente-bode worden.
C.J. Schuld van Barneveld, ïestigd
zich hl.er: a].s esrstê :apotheker.
( tfrans Dr. JuJ-ius ) .
lltrr. F.IÍ.K. de Beaufort, de 4-jarige
zoon van den BurgemeeÊter Legt den
eeraten steen wan rt Badhotel.
De ingezetenen brengen f. 28j bijeen
voor Ïret besproeien der wegen.
Er wordt een sproeivagen aangekocb.t.
De Heer D.l'. v.d. Berg opent ziJn
bloemisterij aan de Eemnesserlreg.
De VerfraaiÍngs-com|ltissie opgerictrt.
De gerreente neemt van de Heêr T.H.
Meursing de Mol-lerusstraat over.
De straat bij de SchooJ- met den BiJbel
wordt Teding va:l Berkhoutstraat genoend.
In Hotel Velaars vindt een verlotl-Írg
pLaats ten bate van eêtt orgel in de
R.K. Kerk (t5OO loten à JO cent biJ
Kon. Besluit van 14 september .'. 1886
go edgekeurd )
Het Bad-Hote]. geopend. Dr. H.ph..Baudêt, directeur-geneeslheer van derrKoudwater-inrichtingn en Mej . J.
Tideman d.irectr. woor de pension-
afde e1in6.

Eeiste uitwoerihg der eerste Baarnsche
zangvereeniging rDens gezindheidr
(Directeur. J. v.d. ToI).
:..
De wijzerpJ.aten wan den toren worden
hooger geplaatst.

i Jltr. B.Ph. de BeauBort, Burgemeester,
koopt Peking.
Nameir gegeven aan Jawalaan en'CantorrLaan.

Idem aan lÍi].he1ml.napark, Nas8aulaart,
Sophialaan, Emma]-aan, lÍi]-he].mina].aalr,
Ferd. Huycklaan, Middenlaan, Zuider-

I ].aan j, lfest-Einde.
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De vilLa Berg en Dêl (thans van dên
Heer C.G. Veth) geheel. werborlrd door
IÍ. van Doornik.
Door ' de erfgena.rnen wan Mr HerzeeJ-e
wordt dê vil1a rtMes DéLicesn (rraar
later l..et Raadhuis werrees) aan den
Heer D. Stoop werkoctrt.
Beslotên de loka]-en der lfeeren-
Sociëteit tusschen Raadttui s en froteL
Vêlaars bij ttr Gemeentehuis te trekken.
De sociëteit tijdlêLj-jk op rB?inkzichttr
gewestigd tot Ïret nieuwe gebourr aan
-t, Stationspt ein gereed i-s. )29 naart
1890, gêbouwd voor f. 1O.5OO door
J. BijLard van HiJ.versum. )

Slot vo1gt.
Ingezonden door Ttr. de Rul.g.

IÍAT GELIJK BI,EEFI

BiJ het doorlezen van de agenda in het oktobeÍrluÍomer vBn{tBaeryrer za1 ik onder nPlanrnera voor het komende jaartr, dat een
excursie naar de tuinen van Pal-eis SoestdiJk op stapel staat.
Voor eeil dergelijkê excursie zaL vast eÍr zêker eeÍr €:rotê be-
langstelling' onder onze leden zlJn en ik wind dit dan ook
een goed en origlneeL idee van oFs bestuur.
Nu wind ik dat idêe nog steeds goed, maar lXinder origineel.t
want een uurtje 1ater kreeg is een adresboek voor de Gemèêntê
Baarn val LgQà in handen (àtgenaon van !Íevr. Nelly Kuyt-Snit )
en ]-as daar ondêr het hoofd ïIntendance wan }let Konirrkliik
Partieulier Paleis eÍr Domei Soestdijk[ hêt vo1-gerrde:
ItVoor het bezicïrtigen van Palei en Park vervoege men zich aannlret Parkwactrtershuisje aan het inrijhek Baarnzijde r na a.Lvorêns
nzLch van een kaart te trebben voorziêÍtr verkriigbaar Hotêl
nTrier. Bij aanwozigheid der Konínklj-jke familie L Paleis noclr
nPark voor bêzichtigLng operrgesteld.
trDe vrl,Je wandel ing iÍr de bosschen is toe€estaanr ml-ts lneÍt
2 Zi,ch gedrage naar de voorschriftenr die gratis verkriJgbaar

, nzijn bij den Int endant en aan ltet gemeentetruis te Baarn.
. aMet uj.tzondering van zieken-, kinder- en bokkenrrageÍts ziJn

ralle voertuigen, l".oe genaalad ook, streng in de bosscÏren
Íwerboden. n
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Hoe anders 'we nrr ook mogen 1even dala 75 jaar geJ.eden, de
be].angste1ling woor Paleis Soestdijk is geb]-even. Daarin
verschilLen rre niets van dê Baarnaars wan toen.
Of de voorschrl-ften uit 19O2 ook rru Írog geJ-den zal het
bestuur moeten uitzoekên, maar rat zorrden zu íh Soestdijk
grote ogen opzetten als we daar eens met een dezijn
bokkenwagens de tuLn in kwamen rijdenll I

BOEKBESPRDKING

lÍl.e r*eet er niet lÍat in 1600.gebeurde? Dit jaartaL staat
iedere Nederlander in het getteugen gegrift. Toch is ,deze
g€bêuftenls l.n wezen maar een momentopna$e van een van
de meest boeieude gebeurtenlssen irr onze waderlandsclre,
gesèl.iedenis.
IÍÍj kennen allêmaal het hero3scb.e vertraal" van de -:tacl.tig
jartge strijd te8en de SpanJaarden, de ze6epraal van Lle t
protestantisne ( Calwinisme? ), maar er gebeurde. weeJ. meer.
NederLand wormde een onderdeêL van het machtige HabsburgÊe
rl.jk. TiJdens die Tachtlgjarige oor1o8 nu, begion een ont-
w-ikkeLing die van dat k]-eine stukje grond een zêl fÊtandi8e
natie zou maken die maatschappeJ-i jk, cultureel'én cornmerclee]-,
in de. daaropvolgende període bel.oorlJ.jk van zictr'l.iet 'doen
'sprekèn in Europa, ja zelfs in de hele wereld. Met na^me de

' onÈv-ikkeling vorrnt de inhoud van het boek: Geên droêe
opsoEming van historischê feiten maar êên kJ.eu?ri jke .schil .
dering van een tijdsbeeld.
$.at dát Jaartal bátreft, l.et staat afgedrukt op de kaft wan
l'et kostelijke J.ees- en kijkboeks 

,

. De Tachtigjarige OorJ.og', gegchrêven door Drs. B.G;J;, Elias.

..

Het is een uitgawe wan Fibula-wan
.(bet kost slectrts f. 22.50)

Dishoeck, Haan'len..

Bep G?ootendorÊt .

ïI.E.vÍ: i(ivaic
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I{AAR STOND DE IiVI'URSCITE 

'O"U*" '
Ja, die rrraag steld ik, toen i& een fotootje van dle molen J-n
handen kreeg, aan ênke1e doorgêwinterde leden van de Histofischê
Kri4g. Maar ... ze moesten mLj h.et antwoord, met een be-
scharne4de blik, sctruldig bLiJven. Dat,was elgenlijk een beetjete gekr á1ê Je de Lêctuur daarovér trebt nagele zert er\ men je
ze].f€ weet te werte1len rnrl-e de laatst€. molenaar:. rÍas en rrat de
huur wan molen en woning moest bedragen.
De mol-en arerd in L9O3, 75 Saar (biJna) geleden afgebroken, duÊ
tfas de mogellJkl.ej-d aanwezí9, dat er op de Vuursche Írog
lemand zou zijn, die kon wertellen Íraar de molen had gêstaan.
Aangezien ik rrel meer een ritje naar de Lage Vuursche maak, giÍrg
ik die kant maar weer eens op met ttêt vaste woorrremen Ïret
nodige te doen om te weten te komen waar de rrVuurs ctre Molentr
traC gestaan.
En bij de eerste contacten Caaromtrent fl.eurde ik a1 een
beetje op, toen mij werd verteld, dat de molen op de
Kloosterlaan had gestaan en weL op ongeveer 2OO meter ult
hêt dorp. Ik dus op pad in die richting, want 2OO meter is
tenslotte nog wel te doen. Maar hoe ik ook zoctl^t-, riaar enige
'aanwij zing omtrent de molêÍr, werd ik niet vee1 wijzet ea zag
-aLlêen maar wonlngen en de inrl-t naar tret Klooster, a].thans
aan die zijde waar de Eolen gestaan zou moeten hebben n.n.1.
aan de lirrkerziJde wanuit Ïret dorp gêzien. Enigzins telour-
.Sesteld maar weer aan de koffie in .de DoTpsstràat om
tnoge].ijk wat meer te weten te komen en zo kwam ik in gesprek
met de, nog Jonge, kok wán de rV$ursche Boern, die mij, zonder
paÍrrrekoek, wat optimistischer deed worden.
Hij vertelde mij, dat hij, geboren en getogen op de Lage
Vuursche, írt zíJÍL J eugd vee1 trad gespeeld op de lmoJ.errheuveJ.lt
die, woorzover hem bekend, nog moest betsaan. Ik moest weer
de Kloosterlaan op gaa:r en dan zou ik aan de J.inkerzijdê een
hek zi.en dat een trrdêidjen afsJ-oot. Een wagenspoor rrêes.mij dan
dê rf,eg verder naar de, gedeêltell-jk achter denro'en ên sparren
schuil gaandê woning, 'Sebouwd 1n de orngeving van de plêk waar
eens de molen had gestaan, Ik dus weer op zoek en even later
stond ik voor hêt hek, dat naar mijn mêning de toeêang tot de
woormalige standplaais wan de molen afsloot. De stoute schoene
maar aangetrokkên en na het hek geopend te hebben( daarna ÍeêL
netjes achter mij dicht gedaan) op het stê]-en ros werder 1n
de.'richtin€i vaÍr eêrr.stukje lwerledenrt .
Toen ik ongêveer 2OO meter_gêrêden had, lrerd ik verwelkomd
door noeder en 2 dochters ( wan de fami].ie itbulldog), dle mij
met ?run geblaf te keÍrÍrên gaven, dat indriÍrgers niêt welkom
waren. Hêt leêk nij werstandig maaÏ' af te stappen om te voor-
koÉên dat ik met een getravende pantalon huiswaarts zou moeten
gaan. Na dat ik trerrkerrnis Ïrad l.aten maken mêt mijn stemgeluid
werden ze wat rustiger mede door de komet ván de rrvtrouw des
truizesrr die op tret al-arn wan de tronden was afgekonen.
Nadat de rtirrdringer[ zich bêkend had gemaalct en de reden van
zijn bezoek kenbaar trad gemaakt, mocht de reis wergezeld wan
l.ondên ên bazln, rdorden woortgezet.

o
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BiJ de woning è;ekomen Írerde de "baasn naar buiten geroepen
en die bleek, nadat hi-J met miJn speurtocht op de hoogte vas
gebracht, erg enthousiast. Hij wist dat er op ziin grondgebied
ecÍr molen had gestaan maar kon zich daar geen vorstelling vaJt
llaken en was dus b].ij r dat hij iemand ontmoette die hemr wat
dat aangaat wat wljzer kon ma}<en.
Hij nalr rniJ dan ook mee naa? de plaats waarnaar ik oP zoek
was 6leweest en ik zag toen de rrmólenl.euvell hoewel gedeelte-
lijk afgegraven, met daarbij een grotê rmo1eneteenr dLe tret
bêstaan van de molen bevestigde. De huidige molenbaas vertêIde
miJ werder, dat hij had ontdekt dat de funderingi wan hett
bij de mo1en behorende huis, ook Írog aanwezl-g lfas.
Ik ben daatna de gelegentreid gehad om wat plaatjes te maken
vara de huidige toestand en deze zijn iruniddeJ.s in het arcl.ief
van de lkringtr terecht gêkomen. Op zijn beurt Ls dê bezitter
van de vooïmalige molerrplaats b].ij Semaakt met een fotootie
van de molen en dat hangt nu op eenere plaats in de woning'
Dit al1es hêeft tot gevolg dat mên voortaan hêt antrtoord op
de wraag ltwaar Ïreeft de Vuursche Molen g:estaanrl niet meer
schuldig bel'oeft te b1ijven Ïtetgeen de naam van de nbistori-
sche Ka.ingrt weer ten 6oede komt.
Voor de goede gang wan zaken u''-l l.k nog zeggen dat de molen
heeft gestaarr op het grondgebied wan perceel Kloo6terlaan
nummer 5 thans berroond door de Famj.Iie F.Siersea2 (Frederl-ks
Hoeve ) ,
A.I.s men lnteresse heeft, dan ]-ijkt het rrii gêvenst omr voor
een eventuêel bezoek, dlt wia tret bêstuur te regelen en in
overlêg met de Fami1ie Siersema (tel oZt56-332) want tret is
ên blijft partiqul-ie? terreiÍr.

GRaa€i eiedaanrt'
v.d..!.t

LEDENLIJST

Nieuwe l.eden:
Baarn

87, Eemnes
15, . Baarn.

Bedankt a1s líd!
- de Heer H. Gaarenstroom, Sonrlewelt 148, Baarn.

- de heer P. Kessels, Kampstraat 7t
- de Heer J.V.M.. Out, Raadtruislaan
- de Heer H. IÍesterhofr Brlnkstraat

:\
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DE VÏI'RSTEENKOERIDR

Arrateur-aretreol"ogen legden mÍddeleeuwg g:'afveld bloot.
Opgrav-lngen ín het Rij sterbos.

Op verzoek wan de Stíchting Het Rijsterbos hebben d.e afgelopen
ïeek opgraVingen in het Rijsterbos plaatsgehad die hèbben a.an-
getoond d.at zích hiêr inderdaad een begraafplaats bevindt in
tret perceel dat van oud.s de naan Oud-K;rkhof draagt. De ouder-
dom van dit kêrkhof kan zeker in de ll+de eeuw worden geatel-d, en
ofschoon de grootte van tret geheel- door de huidige o. osopstand
niet kan worden bepaald zijn er zoweel graven gevonden dat veJ-
vaststaat dat het kerkl.of in die tijd intensief is gebrul-kt.
Dit zijn de woorlopíge resultaten van de opgrawingên, waarvan
de directe aanleiding was het bij toewal vindeÍr van een schedeL
in de afge1open zomer en het daar:na door'de Justitie ter p1aatse
gesteLdê onderzoek. Hierbij was a1 6ebleken dat de schedel-trzeer orrdn moest zijn en êr van misdrijf of oorlogsgeweld (wlak
bj.j deze pJ-aats zijn in de laatste wereldoo?]-og de beruchte
Duitse V 1- en V 2 raketten afgewuurd) geen sprake was.
De wens om tot een onderzoek te komên bestond. a1 lang, maar de
zware bosbegroeiing bemoellijkte êen jqÍste plaatsbepa].ing; dê
toevalsvonds vergemakke1ijktê die nu aanzienJ.ijk. Door he:t Be-
stuur werd bet Biologi sch-Arctreologisch Instituut de? R.lti. te
Groningqn ingescl..ake].d, dat thans een succeswol- onderzoek treeft
verricht, rÍaaraarl de provincia1e archeoJ.oog, de Heer G. Elzinga,
nede aan het Fries Museum verbonden, de ].eiding trad. Deze kreeg
hierbij de weLkome huJ.p waa de Archéolog'yske Wurkgroep wan de
Fryske Akadetry en het Frj-es Muser]m rdaardoor het onderzoek met zo
welnig mogelijk kosten kon geschieden. Gedurende de gehele worLge
week Ïreeft deze groep, die. dagelijks uj-t cj-rca 8 vriJwi.J.llgers
b'êstond, in het Rijsterbos gewerkt en daarbij het genoegen ge-
snaakt tret middelseêuarse grafwelrl met zekerheid waFt te stellen.
Uitgaande van d.e vindpJ.aats van de sctredel is een circa 2J meter
lange en 2.5 metet brede s].euf gêgraven en loodrecht daarop nog
een sleuf wan 4.5 x 2.5.m Tijdens dit graafuerk rrerden reeds
versclrillende f.osse schedels en beenderen verspreid in de tot
bijna 1 meter diepte 1osgespl.tte bos€rond aangetroffen, lraaruit
bleek, dat tljdens de bosaan1eg wele graven werstoord moêstên
zijn. Na l'et weggraven lrafr de losse bosgrond, kwa.nen ecbter de
onderate nog niêt werstoorde g:.aven te woorschijn. In een aantal
daarvan tlas êên donkere strepen nog te zien dat de overl_edenen
in trouten kisten waren begraven, terwij L zícin ook mog êen aan-
ta]. skelêtresten aftekende, hoewel deze; voorzover aanvrêzig
zeer bros eÍr ste?k verteêrd lraren, ten gevolge van het fêit dat
ziJ in een zandbodem varen begrawen. Verder werd geconstateerd
dat de gravên oost-west waren georiênteerd, hetgeên op een
christeJ.ijke beêraafwiJze duJ.dde. 616f6iften werden dan ook niet
aangetroffen, maar we1 werdên in de gràfkuilcullingen enige
schervên van Friese kogelpotten en Duits-Rijnlands aardewerk
uit de 14de eeuw gevonden, d,ie er op rfii jzen dat de doden in
die tijd moeten zijn biJgezet.
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' ,, ...., Ook wer 'gecons.teerd dat dj-verse grafkuilen oirêT e]-kaar treen
. .. . ,;' "wáren.. gêgraven €n tot vêrSchlll-ende diepten reikten, vaaruit

. và1.t af te leiden dat het kerktrof zeker enigetientallen .iaren
aehtereen moet zijn gebruik!. Voor het aanleggelr van de graven
hebben, de toenmalige grafde.lver.s een ruim 1O''cb. dlkke zeer

''hardq oerijzerlaag moeten doorbreken. Brókken van deze laag
. ,-:. lrerd€rt ter plaatsê: in de kuí1en teruggewonden. De oêrlaag

bewond.: zictr in het ter plaatse aan*ezige d€kzand, dat op zijn'béurt weer over een zrrare kei.leemlaag was afgezqt. Deze kei-t , , leemiaag ln'a.s echter niet doorgraven; .irt. enkel.e gleva1len werd
gecon'gtq,teerd dat de grafkrlil e:r tot aalr de trowérigrens daarvan
reikten.

: Voor tret vaststellpll van h.et juiste geslacht en dé juiste ouder-
doy y"l de begravenen zíin, voo.rÍovêr: 1]..:hS.Íl: , rro g.- mogêLiJk, de
soïredels opgenomen.. Het r'esultaat wan dit onderzoek moet wo?den

r:.. afgelíácht om te kunÍren la:agaan of de begrafplaats inderdaad bij-
' l êen uithof v?.' St. Odutphus-kJ-ooster te Staverên betroorde,

' zoals de vo].ksmond wil, of is aangelegd voor een direct'in de
,. omgevin6i aa$rezigê plaatselijke bewolking. ook kon nog niet

uqrde.n wastgesteld of bij dit christe].ijke kerkhof een kapel
of. k1eine kerk behoorde. A1s di-e inderdaad aanwezig is ge-
wdest liggerr de sporen daarvan nog onder de zware bossen ver-
borgen, hoeweJ 66 diepe grondbewer!:ing.die 'voqni d,e bqsaanleg
'hêèft plaatsgehad, deze sporen gemalrkéJ.ijk he.ef,:t kunrien doen
verdwi jn--n. De ervaring heeft n.L. geleerd dat op zandgrond
de funderingén voor een vaak mindèr diep reikten dan mênselíjke
grafkÍil-en en daarvan vraren ttrans al vaak niet meer dan 1O à., 
QO :èm..-overgebleven.
Niettemin is het met zekerheid..vastste].].en van een xriddeleeuus
kerkhof l-n het Rijsterbos een interessante toevoeging aan de
gêschiedenis van RÍis ên dit gedêêlte van fret Gaas.terland waar-

.. van niet aLleen het in 1849 helaas weiniel"de huriebed .ncig steeds
tot óe werbeelding spreekt, mdar ook de Karoli.ngièêhe muntschat
uit de lde eerrw, die daar in 1840 is gevonden en j-n het Fries
Munt- en PenÍringkabinet van hê.t Fries Muser:m behoedzaa.m wordt

i.
-bewaard.

( overge.nomen uj-t
d.d. 25 oktober

de Leeuwarder Courant
rnaa\L>I I t

G. Elzinga.

( $Êr.Ëï.ga"68FBiag'áÊ rtBrr."
J.id van de ArcÉLogyske l{urkgro ep

van de Frygke Akademy en het
Frys MuÊeum. )
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ARCHOELOGIS CITE MONI'MENTDN

De ontrrerpl-ij st van archeo1ogiscftê monr:menten is aangewuJ.d
met een annta1 terreinen. In Gorssêl betreft tret twàe
terreinen van een graftreuwel uJ.t het nêo1iticum en de brons-
tiJd. Otnvángrijk noemt de Rijksdienst voor het Oudh€idkundig:
Bodemonde?zoek bet àanta1 berichten uit de.vorige en het
begin van deze eeuw, woornameJ-J.jk bêtrekking hebbend op
graflreuvel s en ulnenvoÍtdsten uj.t de streek rgnd Gorsael.
.De graf,|euwel.s ziJn thans of verdwanen of niet meef te
.lokal-isêrên. De nu beschennde graÍïreuwe1s zijn nog de enj-ge
zl.cl.tbare monumenten.
In r.rlerden werden zes terreinen op de lijst gep].aatst met
twaalf graftreuwels uít dezelfde tijd ala die uJ.t Gorsse1.
VaÍr jongere datering ziJn de bescherrnde archeoJ.ogische
monurnenten Ln lJsse]-nuiden. Hier klía,lren twee ]'aat middeleeuwse
hul.sterpên op de ]'ijst €n een terrein vaarin de ower-
bJ.ijfselen van dê oude travezathe Buckhorst.
ïrr Kapelle )21d, ) zijn twee terreinen in bescherming genomen. met een middel-eeuvse datering. In het ene terrein bewLnden
zich rêsterr van het sLot Maels:teden i-n het andere terrein
de overbliJfselen wan ïret Jonkvrouwelklooster Jeruzalem.
I(appel-l-e behoort met een aantaL andere dorpen tot de oudste
kern wan Zuid:Beveland. Dat Kapel].e in de geschiedenis eên
belangriJke roL heeft giespeeld blijkt rre]. uit het grote
aantal adell.iikj e hulzen, kloosters, vluchtbêrêen e.d., die
er oudtijds aanwezíg warên. Ile].aas is er van dl-t
histofiscïtê bezit weinig owergeblewen, afgezien van de
fraai gerêstaureerde kerk van Kape11e aldus de ROB.

Owergenomen uit de StaatscouraÍrt
d.d. 26 augu,stus L977. ,

l' 
,

vdnsr.Ec va,N DE LazïNG vAN DE rrEER ï'LoNK, VERBoNDEN AAN rrET
ROB TE AMDRSFOORT D.D, 22 NOVDI{BER 1977 IN DE I{3LDER VAN
HET GEMEENTEHUIS.

Om:even over acl.ten, ten owerstaan van we].e ]-eden wan de ÁRIIE
ook'trqt bestugr wan de Historasche Kring was voltaLl"ig aan-
rdezíg- begon de Heer Flonk zijn Lezing over restaurÊtie ' en
reconstructie wan bodemvondstên êÍr aref. speciaal. aardewerk.
Aan de hand wan diars kregen ïl.J een overzicltt wan de hande].ingen
die verniclrte moeten worden om uit wele schervetr eetl pot te maloen
Scherwen worden per concentratie genumnerd en opgeborgen, aan-
gezien de kaa zeer groot is, dat deze ook biJ e].kaar l.orell.
Eerst wordert de scherven scl..oongemaakt . De scherfratlden worden
goed afgeborsteld, araarna de scherven in de droo8sloof vordeÍt
gedroogd .
Vervolgens worden de scherwen aan e].kaar giepaÊt, waarna de
scherfranden mêt lijm bestrekêír r.rorden. A1s liJn werd ge-
bruLkt hafdê velpon, maa! aangezíen deze Lijm niet meer vordt
geproduceerd gebruikt men nu InIU hart.
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Hierna pLakt men tape met .lirxren ruí.j ( gemakke1i jk te ver-
wj.jderen) erover heem ter versteviging. ltÍen zorgt etvoor,
eerst grote stukken te ve?krijgen, waarna de grote stul<ken
aaneêngezêt worden. Na deze Lijmprocedure worden de ont-
brekende stukkerl opgêvuld met gips.
De diameter wordt bepaald op de draaischi-jf, tret profiel
wordt overgenomen op de profieJ.mal. .
Vervolgens wordt dè pot op€evuld met nat zand. De profieJ.mal
zorgt ervoor, dat het . strrk zand deze.Lfde worrn krijgt als het
stuk pot, ïaarna de zandvorm met gips wordt overgoten.
Het gips wordt op kleur gebracht d. ,n.v. kleurpoèders.
De restauratie moet altijd enigzins zichtbaar zijn, het gips
is dan ook ].ichter van k]-eur dan het aardêarerk.
Men kan het ontbrekende dêêl ook d.m.v. pJ.asticine
vorm geveíl en trierover gips uitgieten.
Nadat het gips gedroogd is wordt het bijgek4aurd met
zel-fgemaakte verf, glazuur kan nagebootst worden door.
middel wan b1arrke lak.
Op de breukranden wordt ]-ijm gepLa.kt; vervoLgens wordt er
zand ower gegoten. Dit zand wordt flink op de J.ijm uitge-
wreven, zodat men de breukJ-ijnen bijna niet meer ziet.
Voorwcrpen, eênnlaal gerestauree?d, gaan altijd terug naar de
pLaats waar ze gevonden zijn. Is het voorwerp heel gfoót
belang woor de gèschledenis, daÍl wordt Ïret bewaard èn /of
tentoongesteld in het Orrdheidkundig Museum te Leiden.
Aairrgezien het ROB vo1 l-igt met scherven err. er eeÍr enorme .

achterstand is met de, restauratie, die men ïrel nooit zal
kunnen weg'In'êrken, kan Ïret vele jaren d.uren voor. men een
voorwerp terugkrj- j Bt
Van e.11è voorwefpêtr wordeÍr ovêrigêns tekeningen en fotors
gelnaakt. !

Nj-et alleen potten worden
restauratie van tegels en
tijd en aandacht .

gerestau?eerd, ook aan dê
borden e.d. besteedt men wèel

Noortje Bijvanck.
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rIE I{DE? ÍIÁAR?

Iíie wan u weet lfaar ín Baarn een vil1a heeft gestaan of mogêIijk
nog aanwezig is, die ooit nPHILINETI heeft getré.ten?
Dén val onze l-eden heeft een.doctrtèr met de origine1e naa.m
Philine. N. a.w. de gebóorte-adwertentie. vr.efd daarop destiJds' gereageerd door een.dame, dl-e 'eveneens Phi1.ine genaa^od werd
en nog niet eerder (zij was ín L9L2 geboren!) naamgènoterr badontdekt.. Haa: oudèrs hadderr haar genoemd naar een .rr{].].a wao
ëie maap in Baarí.'
In otrde adpesboekJes van Nel-Kuyt-Smit van t9O2 en,J-pOf hebbe.n
.we gêen witrla |tPhilinerr kunnen ontdekken, doch ni;et alle
willats' ríerden biJ name genoemd. Bowendden weten.ve niet pre-
ciée oÈ ,r.re lke ,jarèn (namen- van villar s verarderden weL. biJ
vgrhuizing van de bewoners) het hier gaat, uiteraaid,wel van
w66r I)J-2l
IÍanne er u ons., iets rijzer denkt te kunnen maltên, graag een
teJ.efoontje naar:

Mewrouw NeJ. Kuyt-Snit tel . 18065
of
.Merrrouw Bep Grootendorst-Doomeka$p tel. L3L33.

I{o€nsdag JO nowember L977 werd in Flehite door Prof. Dr.
N.A. Beek de t entoons telling BiJbelse bodemvondsten geopend.
De tentoonste1Ll.ng die tot stand kuam in samenverking met
Israê1 Ga].erie Linka te Amsterdam heeft naast archeologiscl..e
keramische eri glazen voorwêrpên ook oude en moderne siêraden
en cal-l-igradisch werk van de kunstenares Mal-1"a.

Vee]- van dê voorwerpen zijn te koop.
De tentoonstelling blijft geopend tot en met I j anuari 1978.
Het mus er.rm is geopend wan IO.OO uur - l7.OO uur.
Zondags van 14.OO uur - 17.OO uur. Maandags gesloten.



OPGERICHT ANNO IAAI.

I l{lllJflff{ $ X0[il - l,aanslraal, $Álill{,
TEI-EFOON No. 41.

Kruideniers- en Crutterswaren.
KoÍÍie, Thee, Commestibles, etc.

Depót van lArlinen
der Firnra FERV/ERDÁ & TIUMAN. Anrsterdam.

L lill( - l,aanshaal50 ' nilnil,
Magazijn van Manufacturen :: Cemaakte
:: Ondergoederen, Garen, Band enz. r:

l]lorises - Costuunrrokken - Katocn - Linuen
ert llarnast T:rielsocd - llarrddoekcn - Thee-
:: dockcrr - Badhanddocken - tsadlakens ::

DEKENS. KARPE'TTEN - VTTRAOES,

DEGÉLIJK E GOEDEREN, LAÀGS'I'E PRIJZEH,

H. VAN HERWAARDEN
BIOEMlSrÊRlJ : SPOoRSïRAAï-
BtOEtlEÍtWl lll(EL : LAAIISïRAAÍ.
ÍwEFKERl, : SCEOOI-$TRAÁT.

[oderne Eloemworken ên VersiÉdegon.

fislt dilU in |tsl rrltuum fifrilrtl'
0ngilsrr Í{.- p0í p!Ís00n. ïme! Uospetls,

tfotel ,,DE PALII/Y"
I'.1:ltNt'.SSt:.lt\\il:( ; I rl I

TEL" ll{TrRC. OO.

ITAARN.

lanlq nn under|tnurl ran Tuinsn,
r\aulrevelcnd, N. VERBEEK.

o
OrisScÊliclÍEF UIT :

ÍBA.a-ii; 4l,s ,ig ï I,i 3 lit,i :D 
I r

( d-oor ï"P1uin)



).

BAÀRN }.LS TUÏNSTAD

-Li-
(r)

In het worige rrunmê r wan nBaernerr stonden oude adwertentles
afgedrukt. O.a. van de inmlddeLs al a.êer enige jaren wer-
dr.'enen winke]. Benni-ng en van de stalhouderij aan de .Amalia-
l-aan. Deze adwertenties zijn overgenomen uit het boekJe rr

Baarn a].s Tuinstadrr samengestêld door T. P].uim.
De redactie lreeft Ïret boekje j.n bruikLeen gêkregen van
Ir{ev-rouw Kryt-Smit en is van plan regelmatig advertenties
in trBaerrte rr op te nêmên.
Betralwe advertenties van woor het grootste deeJ. al lang n1êt
meer bestaande zaken staat in rrBaarrt aLs Tuinstadn tussem
enige tientallen fotors van fraaie plekjes 1n ons dorp van
'h'eleer, een beschrijwing van datgene wat Baarn Ïrad te bledeÍr
in de jaren L92O - L93O.

Pluim beschrijft de scfroonheid van Baarn op geestdriÊtige
manier, maar geeft daarnaaÊt nuttige ónformatie over onder
meer de communicatie-middelen, over kerakên en oveÍ! scholen in
BaaÍTr.

C ommuni c at ie -micideL en:
Den van die communicatiemiddelen }'as de Paardetran van Baarn
naar Soêst ( die werscheid.ene van onze leden ziclr nogi kr:Írnen
trerinneren) i trdezetr aLdu3 PLuim rrbiedt een groot gemal< voor
wande.}aars of voor hêír die een mooi. en goedkoop rltJe door' d,e bossche-n van Soestdijk wiJ.J.en ma.lcen. Pêr rit l-O centn.
rZe]-fs rijdt er t s-morgens en t s.namidda€:s in 40 minuten
een speciale trein naar en wan de Ïroofdstad ten behoeve van
de zogenaamd.e forenzen. I
Be l ast ingen:
Dat tret aantrekkelLjk was in Baarn te wonen blijkt bijvoor-

r, beel-d uit de belasting die de inwoners van Baarn aan de
Gêmêente waren verschuldigd.
P].uim wermeldt trierover s
rr de plaatseLijke be1-asting (een inkomstenbe1asting) is
bijzonder laag te noemeni zij'bedraagt slechts 8/lO percent
wan b.et belastbaar Lnkomen d.w.z. tret zuivere ir <omen met
tr. 5OO wer.minderd. Uie bijwoorbeeld een l.nkomên treeft van
f. 5'.OOO'betaalt daarvoor in Baar aan de gemeente f. 36
is hij daarbij in de Rj.jks per.sonele belastlng voor een
ïroofdsom'vaÍr 80 g:1d. aangeslagen dan bêtaalt hij in Baarn aan
a1le opcenteÍr voor Rijk, P?'-vincie en Gêmeente, benewens de
gelreele plaatselijke bêLasting slechts f. 66.49, daarentegen
te Hilversurn f. f3O te Bdssum f. 11O en te Amsterdam f. 3601rr

Keiken!
Onder hoofdstuk 5 wan rtBaarn al-s T\rinstadrt staat een owerzicht
wan de ttversctríllende godsdienstige gêzindtenrr en hun trKerk-
gebouwenr! . Onder meer de:
trRoomsctr Katholieke Kerlcnin de Kerkstraat. Nadat de Roodsch-
Katho1ieken hun kerkgebouw aan de Hêrvormden tradden afgestaan
(dat gebuerde in 1580) verkregên zi.i vergurrning in het
gêtrucht j e Zandvoort, omst?eeks een kwartiêr buiten het dorp
gelêgen, eeÍr kapel tê bourren.
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Eeuwenlang heeft dit kerkJe (nl . aan de Zand.voortweg) dienst

edaan en rrog al-tijd Írijst eên houten kruis l.et woorroal.lge
kerkhof aan. Eêrst in 1862 verkrêgen de Roomsctr-Katholieken
êên niêuar gebouw, n]- . in de Kerkstraat.

. Doch door de snel-le uitbreiding van Baarn werd dit gebouw.te klein en in llO! werd de nierrwe Kerk ingewiJd, op dezeLfde
plaats van de vorige.
Het gebouw bevat o.a. een zeer fraai gescbildêrden kruisweg,
het meesterLrerk van den bekenden kuntssctrildef A. Brouwer,
den schepper van It Panorama Jeruzalemtr.
En!
trC]".:aist'e1iJke Gerefonneerde kerk; een eenwoudig, doch net
geboulr, staande aan de NassaulaaÍr. De dienst wordt gehouden
ê1ken Zondag te 1O.OO ullr en te 6.00 uu: .tl

Scho]. en 3

Meestêr P1uim Laat vêrvolgens de werschj.ll-ende scholen diê
' Baarsr bezit de rêvue passeren; hij schrijft:

rrVoor ouders van schoolgaande kindern is goed onderwijs min
of meer de woornaamste eisch, dJ-e zlj bij de estiging in een
nieuwe r^roonplaats zich noeten steLlen.
Baarn treeft dan ook alLê krachtêrr 1ngê6pannen om aan díen
êisch irr alle opzicïrten te kunnen beantwoordeni ltet bezit
een groot aanta1 scholèn, zooweL openbare als bLjzondere, die
met de beste des J.ands kuÍrnên wedijwerenrr.
Oók het sctroolgeld komt aan de orde; als volgtg[Voor éen inkomen wan f. 4ol tot f. 8oo bedraagt ]ret school"geld
voor een kind f. l.JO per kwartaaL, voor 2 kinderen f. 2.--
voor 3 kinderen f. 2.5O voor 4 kinderen f. J. enz.f
De schrijwer besJ.uÍ-t zijn vêrtraal- met [nog eenige opgaven, die
wellictrt nog v4fr belang kunnnen zijn.rr
ttKegeJ-haan. Aan de Heerensociëteit op het stationspelin bevindt
zicft een uitstekende kêgêlbaan met electrische verllchting.
Deze baan kan men trurên vcor f. 6.-- per awond (neÈ ke6el.jongen)
Per I maanderr vast; voor éénnaal per week f. ll..r-per avond.

' iNog steeds van toêpasslng j-s de in dit boêkjê, op blz. 45 :vetgedrukte zin:oPabrieken. Met uitzondering van de lichtfabrieken voor'gas- en ;
ê]-ectrisch ].icht, bezit Baarn geen enkele fabriek. De Lucyrt
wordt du niet verontreinigd, ewenmin a1s tret water! Er is geen
gebons ,of gekl-op van stoommachines, geen geratel van wageÍls van

'en,.naar fabríeken, zoaf-s elders. n
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nJa, de. nlusthof wan Eemlandn mag Eaarrr terecht heeten: waar
gij ook urr sctrreden richt, overa]. Ïteeft tret ech.te natuurscttoon
zijn wo11en hoorn des overvloeds op dit plekje uitgetort.n
( Baarn a1s Ttr{nstad, een uítgave van den Boek en kunsthanded
H.J. den Boer. Samengesteld door T. PJ.utn)

G.B.

ACTIVTTEITEN VAN ANDERE VERE \I-IGINGEN

Januari J.lf 8
Causerie over de wijk lfoerden-Oost tHet stáatsLíedenkwartierr
]-ezl.ng 'door de Heer N. Pl onrpm woor Stichts-Hol1a.ndse Ilist.
Verenigingr De. datr.rm wán deàe .l-ezing J.s nog niet bekend.

Feb:'uari f9?8
3 LezÍng ower de eierhandel door Mevrouw A. Vermeulen-

. .. Esser voor de Hist. Ver. Oud-Renswoude l.n het.
zàaltie achter de Geref. Kerk, Dorpsstraat 88,
Rensworrde. Tijdt 2O.OO uuË.

ApriJ- 1tf8
Excursie naar het Rijksmuseurn Het Openluchtmusêun te Arnhem
.georgani$eerd door Hist. Ver. Oud-Renswoude.

a

.l
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1978 IIHÍSTORISCIM KRINC BAERNEIT

de data wast .ewen? )

'IÍoensdag 18 j elnuari a. s.
,De Heer Mr. C.C.I! . Co]-].ard vertelt over de
gêsctriedenLs van Rome.
Plaata: De Deel- wan Café. Beresteic., i-rr ng
.Goeman BorgesiusJ-aan, tijd: 20.OO uur.

. Lezíng over Fr sr sche A.rrth' 'poLogie door lvlerrrouff
A. Klip.
Plaats en tijd, eveÍraL s de datr:m, blj het ter
perse gaan ver' dit blad nog niet bekend.

rroenÊdag l-8 rnaa:rt ÀJ-gemene Ledenwergadering
Plaatst de grote zaal, van gebourí nBrandpunt n

aan de Oude Utrectrtseweg. de vergadering 'begint
oE 2O.IOO uur.
zaterdag 18 naart reís àaa en l{andeling door Gouda
bekijken wan Stadl.ul.sm Kerk en lÍaaggebouv.
Mocht er nog tijd ovêrblijven dan kan tl.e+ €Êzel-
schap hêt Mus eum bekijken.
MededeJ.ingerr a13 momerrt van wer:trek- verr'oêÍrol.dde].
p1aats wan verzàhe1er-r en de aarr dezè dag verbonden

,., kosten worden tijdig gedeqJl in dÍt blad.
Deze e:ccusrie staat o.l.v. De Heer K. Brouwer.

Iíoênsdag 12 april J"ezing door
Mr.. C.C.M. Co]-lard . '

onderwel.p: Belle van Zuylen.

Zatêrdag L5 april bezictrtigen
Zuylen. o. L.v. Mavrouw Astro

dê Heer

wan l..et Kasteel
en de Heêr Col].ard.

Mei zaterdag 20 mel bezoek aaÍt hêt NedellaJtdsch
Or]en]-uchtmuseun te Arnhell.

Het prograruna voor juni en september tot en met december 1978
ís in voorbereiding. De beide zomermaanden juli en augustus
kennen geen nHistorisch.en actiwiteiten.
IIet bestuur hoopt u zeer binnenkort dit progra8rma te kurrnen
PreSentefell.

I

I
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Blz. 18
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Nairen en adresaen wan de HLstorieche Kring rBaernet

Van de Redal<tie
Betalen Contributie tplf
Uits Couranten en Pamfletten ZOO jaar nleuwsin Arnsterda.n ( deel 3, slot )

Nieuws uit de Oudheidkamer

Ktéingoed ui.t Baarïrs G"schiedenis

lÍat gelijk bleef.
Boekbespreking

Ifaar stond de rVuurscfre Molentr?

LedenJ.iJ st
De Vuurs teenko erier
ARCHEOLOGISCHE MONTJMEMTEN

Vêrsl.ag van de Lezí7rg van dê Heer Flonk
IÍie weet lraar?

Baarn aLs ?uinstad

Àctiwitelten van andere verenigingen
Programma 1978 rrHistorische Kring Baerner

Inl..oudsopgawe

o

Aan dit nunner van rBaerlrer
wêrkten mee !

Mevrouw Grootend.orst, d.e
bêren Klrak, de Ro11er, dê
Ruig ên w.d. Zee.
Dê têkst werd getypt door
Loes wan dên Brink
Voor l.et wermegigwuldigen en
versprêiden zorgden de treer
en Mevrouw Kuyt. Smlt .
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Rien cle Ro11er ..... voor uniek pentekenwsrk

RÍen de Ro11er ..,.. hèt adres. voor tekenles

f rrivé- en clubles ;*
ïnlÍchtingen : ateli"er, Bosetraat, 4

of
ïrisstraat 40(tel. - b,innenkort - 15983)


