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De Historische Kring ,'Baernelr stelt zl.ctr ten doêl hêt
bestud.€rên van en belangstêl-líng kweken voor gesèhiedenla
1n het algêmeen en van Baa?n ín het blJzonderr
ZiJ tracht dit doel te bereiken door m1ddel van tret
organí.seren van Lezingen, excu:asiês, tentoonstell{ngen
en het uLtgeven vên eên el.gen ttjdschrl-ft.
Naast deze algemenê aktivitelten bêstaat d€ notêi'ÍJkheLd
toê tê treden tot de vt,lgende l.Ierkg?oepeni
1. g935sre:.P Oudhe idkasre r

I)eze groep houdt zLctr o.a. bezlg met tret behêêr ên
hêt uLtbrel-den wan d.€ kollektie GemeentelLJke o|rdhêLd-
kaE€f.
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KONTRTBITTIE 1983

In dit blad trêft u een ac ceptgl-rokaart aan voor de
kontrl-butiebe tali-ng voor 1983 .
De kontrl.butle bedraagt !

- voor gewone leden
- woór gezlrrnen
- voor Jeugdl-edèn (tot f8 jaar)

í 25r--
í 35,--
í 12r5o

mêt diên w€rstande, dat u een korting lan Í 2r5O op
bovenstaande bedragen kunt toêpassen bLJ beta1ing vddr
'I maart 1983.
Gewone 1eden beta1eà in dat 6eval- dus Í 22r5}r ge zl.trnetr
í 32t5o en jeugdledgn Í 1Or--.
Namens onze penÍringÍreestêr hartel'iJk dank voor uw
spoedl.gg overmaking.

Bankrekenl-ngïruntEe? . 30.47.28.292 t.í.\r. H.K. ItBaernetr
Postgironr:ramer ' . 419213) t.n.v. H.K. nBaernen.

Het Bestuur.

O -O-o-O

VAN DA REDAKTIE

Het Jaar spoedt tên einde. Kerstmis, Oud en NlerrrÍ gtaan
voor de. deur.
Deze keer beeft dê-.iedêktie zlcb n1et uitgeleefd l'n
Kerstvieringen êí wat daarbí j tr.oort. I{Í j nèenden dtt
nur aer vaà rr8aerne te inoeten openên met he.t portret van
een persoonlijkheid; dl.e de laatste tiJd allèr aandaclrt
vroêgs Maurits Escher. Na de uítêanate boeLend€ en zeêr
ges1aagde tentoonstell.ing Ln Groeneweld, ].êek ttet ous
goed om dezê kunatenaar, diê blJna lO Jear 1n ons dorp
trroonde, lets dicïrtei biJ de lez€rs te brengen.
Verder komen eetgewoóntên en -gebruikên ul-t vroêgêr
tl-Jden aan bod. Toch l.ets feeste]-iJks in deze feeatmaarld
dachten vl- j .
En tot slot hopên wij dat a].l-e lezers goede l.erLÍnxêringen
aan'1982 zu].len bewàren en dat all-en êen gie].ukkig: nieutÍ
Jaaf te wachten staat.

O-O-O-O
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BAáRNSE PDRSOONLïJKIIEDDN VrïI ! }íAIJRITS ESCHER

Eênvoudig is hêt n1.êt om een bêe1d te sctretsen van
MaurLts Escher-a1s -mens .
Tíen Jaar geleden stierf hi-j, bijna fL Taar oud, en l.et
v1èl nl-et mêe om l-n Baarn nog tijdgenoten van hem te
vlnden. TieÍr jaar b] ijkt, a1s Je de zeventig bent
gepasseerd, een h.eel. iange tiJd te zíjrr.
Geltrkkig bestaat tre i, boek Leven en llerk .tran M.C. Escl..er,
sa.mêngestêld door J.L" Loctrer, waarln veel over de
kunstenaar wordt geopenbaard. Men zou. het een monr.tEênt
voor de gÍaficus krrnn en noemeni êên moroument waarwoor
hiJ zelf menige steen aandroeg in de womr wan brl-even.
HIJ was namelijk een geweldige korrespondent. Hoe hl-j
het in zj.jn d?ukke leven voor êIkaar kreeg om behalwe
zake].l-Jke epistels ook nog.ultgebrêide verslêgen over
het dagelijks lêven en zijn 'we!k aan zoons eh \rrienderr
te sturen, is eên raadsel . Zoals de hele man iets raadseJ.-
achtigs tr.ad voor de buitenstaandêf.
In Baarn, waar hij.bijna 30 jaar woonde, is zljn figuur
vêrbleekt" Vie weet nog dat hj.j Ín de winter van 194 1

met zljn gezin ln de Nicolaas Beets1aan neêrstreek?
I{at hem l-n Baarn aantrck veet men ook niet. Na Rome,
Chêteau drOex Ln Zwitserl-and en Brussel leek ons dorp
mLsschien een rustig pJ-ekje. Zo rustig !ías hêt ook ïeer
niet, ïant in de oorlog werd hiJ door de Iluitsers zl-jn
huis uitgezei. De Escl..ers wonden onderdak in Ekeby, de
rrrl-me behuizJ-ng meL aanbou..r wan de fami-Iie PatíJn aan
de Van Heems tral-aa.r.r., Toen deze vill-a 1n de vijftiger
Jarên r,Íe rd afgeb:'oken zette Esctrêr daar, vêrknocht als
hiJ was aan dit mooie plekje, eên ei.gen huí.s nêer.
l{as het wonder dat h:'-j zict} vooral bekommerdb om hêt
fraaie atêlier, dat hem rr-1 gau5í zeêr dierbaar werd?
Het rode huis omv1ns hDeJ. d.ê famj-1ie i zl-jn wrouw vond er
ruat, dê rrki-nderenrr kwanen 1ogeren, en MaurLts ze].f
rrêrkte er naaÍ harte].us b "Het is onge1.oofliJl< wat dêze nan prèsteerde op welerlei
gêbÍed. A1s jongen sc}.reef hj.J'op school al gedlchten en
proza; tret schriJftal,ent zou l-têm nool-t in de steek latên.
Hl.J speelde ce].Lo en piano" Later, in Baarn, nam hij
f1uitles, want nuziek boeide hem hevi-g.
Als Delfts studenr tekende hij voor de Almanak.
ZLJn al1ereerste werk als graficus pakte hiJ heel- g:condig
aan. Goede lj-teï'atuur hiê].d hêm in de bang rretenechappe-
1lJke onderverpen al-s re€elmatige wJ.akwerdel.Lng, waar-
over hij êen boêk schreêf, kris tallografi-e luchtvaart,
het leven van bloem en plant" ". allês bestudeerde hij.
Het succes kwam niet snel en dat stak }..em wel eên beetje.
Nlèt dat }rij zo ï-reselijk cp rrpublJ-ekrt zat te waclrten,
mêar toctr. "..Pas in 1924 kreeg hij in eigen Land een tentoonste]-ling
lfaar trenig crj.ticus niet goêd raad mee u-ist.
Just Havêlaar scl..reef bijwoorbêeld dat trij het rlerk wan
Escher te weel [uit ]ret hoofd gêmaaktt zag. Dat was
êigenlljk la'e l- goed bekeken, want soms zat er volgens
Eecher zelf maandenlang rriets Ln zijn troofdrr voor hij
daar vorm aan wlst te geven. HiJ kon niet snêl werkên,
overdacht al1es langdurig 

"
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Edn van de weinigen die Esctrer tn zíjn Baarrrse tÍjd
heeft gekend, zegt een beetje aarzelênd3 rrlk ge]-oof,
dat lt{auk toch vel aan êen minderrr'aardighêidscomplex
1eed, omdat ef,kerrning pas Laat kwam. Flna,nciee]" was hiJ
mj-nder gêlnteresseerd. A1s je bedenkt dat .bij ítt 1934
dik tevreden was met een bedrag va.r.L ?5 dollar voor eên
ll.tho die naar de Verenigde Staten werttuisde, den kun
je hem bepaa1d niet tot hêt type geldwolf rekenen.n
Piêrre Janssen typeerde hem zèer raak. Hj-j beschreef
Escher als trde meneer uit Baarn.r en je ziet hem voor je,
wandelend ín de bossen van Groeneve.l-d, a]"].êen of met
zijn vrouw, genietend vaJr al wat er glí'oêide en bloel-de.
De meneer uit Baarne die, toen in de vi.Jftlger jaren de
roern klf,am, eens k1agend aan zijn oudste zoon sctrreef
dat hij zj.jn lieve., smêrige fluve1.en r^rerkbroek al Ln
geen dagen had aangehad, omdat hij steeds rrl-n pontlficaa].rr
I.ezingen moest frouden, bij besprekingen aanwezl.g ziJn,
tentoons tellingen openen. Genoot hiJ toen? I{aarschljnliJk
wel . Maar hij bJ.eef reLabiverên" H1.j wei6erde zl-chzè.l.f
artist te noemen. rrlk ben eên kuÍrstnijvere, eeí puzze-
laarrr, was ziJn standpunt. Bovendien J-eek híj voortdurend
in verrronderl-ng te ]-even" Hij snapte er nlets wan toen
de loco -burgemêe s ter van Baai-n l-r.em een ridderorde kwam
aanbieden, vond de geste I'e]- aardig maar zroer nooLt
een lintje in z,ijn knoopsgat te zullen dragen.
Het feit dat bij I'met geleerde proffên in de mathematica
al.s frère êt compagnon werkeerde rr vond hi.j arel opwindend,
omdat hij altijd voorgaf zelf g,eelr wiskuÍIdlge te ziJn,
maar trl-j 11èt er zictr nÍet op voorstaan. Men eerde l.êm
a].om eerder als erudiet dan a1s kunstenaar.
rrEen plettigê, vriendelijke manrt, noemde onze zegsman
trem, die het Leven inderdaad vaak anderG zag dan anderên
dat dèden; Die, in dê eenzarDe Jarên toen zl.Jn rrorrw zicïr
meer en meêr van de rdereld afsloot, toch wel graa6 eens
een borrel ltvam drínken of vroeg mêt trem een wandeling
te maken. Het aantal- werke1ijke rrriendên in ons dorp
was niet groot: J. Vermeulên, D?. Klijn, de auteur Haasge,
Edmond de Cneudt. Maar hoe genoot hij van die vriendschap:
Vermeulen die trem onverdroten steunde, de rrKliJntjeso,
dl-ê hem meênamen naar concerten in Àmsterdam, Haasse
(misschJ-en beter bekend onder zi.jn pseudoniem Van Eemland)
aan wiê hiJ zijn intiemste gêdactrtên klrijt kon.
Voor Dê Cnêudt maakte hij êen ontwerptêkening woor een
gobel.in, dat op dj-ens ate1ier aarL de EemÍresser"weg werd
uitgevoe?d. Diezelfde Dê Cnêudt en Dr. Klijn introdu-
ceerden hem bj-j de Baarnse Rotaryclub, maar daar zag hiJ
toch niet zoweeJ- in.
ondertugsen nalnen de opd?achten toe, kwamen er 6teêds
meer aanvragen uit binlen- en buitenland voor spreek-
beu?ten ên êxposities. Philips trok aan de be]" voor êen
ontwerp van een p].afond in een nieuue ontvangzaaf- in
El-ndhowen, de firna Ensc}. ede j-n Haarlem wroeg zLjn mede-
werking inzake eên postzegel. Ín ziJn, volgens bekenden,
altijd keurig opgeruimde ate].ier hoopte het werk zl.ch op.
Watêrstaat in Haar].em wenste een zull- van hemi zijn
Metamorphose líandschildering werd in tret Haagsê post-
kantoor plechtig onthuld. Hij mc'eÈt tenslotte opdrachten
welgeren, maar kon er niet onderuÍt toen de Nederlandse
Bank zijn mederf,êrklng \|roeg inzake nierrwe bankblLjetten.

c
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Baarn b]'eef'niet achte?. Toen het Baarns Lyc er:m l-n 1968
tret. nieuwê geboqw aan de Torenlaan betrok, vie1en êr
twee zuilen van Dschêr in de hal te berronderen: één met
voge].á en v1indêrs èn één met een bloellenmotLef.
trMarrkn , zoa]. s zi jn v-f Londen hem noemden, rras toen 70 jaar .
Hij kon nog rrmet vuur èn v].amtt arbeiden volgens ziJn
zeggerr, troewel zijn gezondtreid veel te wensen owerliet.
Dan breekt er èen nieuwe period.e aan. De lange reizen
( I'aarvan hij altijd zo intene genoot) naar Engeland,
Canada en Amerika bêhoren tot l.et werleden.
Zijn vrouw is'teruggekeerd naar l-aar geboorteland
Zwitserland; hiJ.b].ijft a1leên actrtê? 1n. het rodê huLs;
Vol€:errê zijn zeggen kabbelt ziJn 1eve4 rustig.woort.
Daarmeê bedoêlt hij dat hij zijn best doet ot! a]. tret r'erk
dat wan trem wordt verlatrgd, zo goed moge1ijk uit te voeren
zónder zlch te w-ee]. tê wermoeien. Zl.jn geest blijft vaak-
zaam, ziJn heldêrblauwe ogen nemen nog al"]-eB op.
In zijn iuln observeert hij de af en aan wllegende vogeLs
en l..iJ kan eÍndeloos vêrrukt zijn over een mees die aan
ee'n slLert . pJ-nda t s sctrommelt. A1s hij. tljdeÍrs een wandê-
lingetje op Bultenzorg tlree l..erten waarneemt, kent z).jn
rrreugde geen €renzên ên verizoent hiJ zich r*êêr met de
dichtbij gelegen ].awaalerige Amsterdamsestraatweg, waar
het werkeer langs raast. Hij blijft korresponderen met
zijn zoons in het buitenl-and; stuurt de één grammo foon-
plateà ul-t de win-kel van Schuyff, dê ander fotomatêrlaal.
uit de zaak van Zandvoo?t. HIJ me]-dt de dood van goede
rrrienden: rrDe laatste tÍjd walLen e! telkens doden in de
kléíne kring rran' mensen waar ik genegentreid voor voêlo.r rtr
Later sctrrijft hij aan een j eugdv-rlend het gevoel- te hebben
bezig te zj.jn strepen te zêttèn onder levens -aktLvLteiten.
Dle. brl.ef kwap'uLt tret Rosa Spí-erhuJ.s in Laren, waar hl-J
na een elnstigê oÈeratie in 1970 terecht kwam.
De Baarnóe perlode behoorde tot tret werleden.
Op 27 nêart 1972 oweiJ-eed Maurits Escher in het
Diacone e serrhuis te Hilversum.
Nu, tJ-en jaar later, ?ijn er duizenden naar Baarn gekomen
om de erootmegster te eren en zijn I'erk te bewondêren.

D. Wl-tsenbur'g-Horsman

(tttet Oant< aaí de firna MeuJ-enloff te Amsterdam).
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TAFELDN EN ?AFELMANIDREN

In.dez.e decembermaand met ztrt feestdagen zullen welen
onder ons zl-ch weer te buÍten gaan aan te veel eten ên
drlnken, een reden des te meer om ons eens tê verdiepen
in wroegere eet- ên drinkgewoonten en de daarbij
behorende tafelmanieren"
IÍie ;lfelssuvse sctrilderijên met aÍbee].dingen \,-an etens-
lraren bekljkt, raakt onden dê ind?uk wan de rijkdom êÍr
vêrscheLdenhêl.d aan voeclêêl dat mên toen kende.
D1.e tfe-eèuwse markten en winke1s zouden niet misstaan
iugsen ons gt'oentearirrkelt j e van Albert Heyn, onze warme
bakker en onze Keurs1ager.
Veet 17ê-eêuwse kerrkens ziJn nog beter van alierlei
hêerlijks voorzien danr olrze koelkasten op de dag voo::
Kerst. En veel van de 17e-eeuwse stíI].evens doen nLet,
onde? voor een koud buffet blj een konl-nklLjk bezoekr
ilêhaLve dLe schildêrijen wertellên ook kookboeken en 

'bêschrijvingen van maaltijden dat het goed tafelen was
in.het Neder]-and van de Gouden Deuw.
In het doo?snêe 17e-eeurn'se ïr.uisgezín werd viermaa1' op
eên dag gegeten. Hêt ontbj.jt bestond u.it brood me.t boter
of kaas. lioter en kaas samen op een botêrhan Èerd
beeclrouwd a1s afkeurensrnraard1ge overdaad.rrZuiwel op zuivel, dat gaat naar de duLvelrr was e€n
bekend gezegde. IllJ het onbbijt werd bler gêdyonken ên
ook ve]. meLk. Soms kwarren er bij het ontbl-Jt ook'eier-
gerechten of gebakkên vis op tafel.
Hêt ml-ddagpaal- onn een uur of twaalf bestond rrit.eên
scïrotel- tot moes gêkookte groenten, een stuk vlêes en
rrat sla of fruit, Ook daarbij -*as bier de drank of ook
vêl mede, êen honingdrank.
In de wat ríjkere leul-shoudens was tret middaóaal uit-
gebreider. Daar begon men de maa]-tiJd met êên. dikke soep
(potagie). Die soep kon op heel vêe1 versctrl.lle.nde
manieren zl-Jn klaargemaakt. l-'ijvoorbeeld êrwten.met boter
en ajuin' (ui), of er1Ítên mêt pruimen, botêr, gembêr en
sallê, of wlttebrood met mel-k of schapenat (boui1lon),
of witte bonerr met stroop.
Daarna at men dan bijvoorbeel-d vis met pasttnaken (wttte
vortêlen) of gewogelte, eenden, maar ook merels en zêl-fs
mussen, of ook r're1 vlees (varkens-, rr:nd- of schapewlees).
En soms zeLfs kwam er na deze gang een sctrotel schaal-
dl-eren op tafel: oesters, mosselen, kreeften of krabben.
Het dessert bes.tond vaak uít s1a, bijvoorbeel-d, krulsJ.a
met artisjokken en komt<ommer. Ook 'rr-ruchten werdén rre l-
toe gegetên en bij feesteliJke geLegenheden kqeken of
taart en .

Om twee uur rirfa s het tijd voor de ';middagsttkrr, wat brood
met boter óf kaias, ook rrel eens net wat wlees.
Erbij dronk meir dan warm <jf koud bier. Ook snoeperiJen,
zoal-; ?ozlJnen of amandelen \rerden dan wel opged5-enà.

C
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Om acht uur was het tijd voor de 1aatste maaltiJd .wan
de dag. SomÊ was hèt eenvoudig een maal van brood en
boter, soms was tret min of meer êên herhallng van het
middagmaal r fn plaats van soêp vormde dan pap, zoals
rijstebrij of gortepap met pru{men, vaak de laatste gang.
Natuurll-jk wàren er in de 1fe eeuw velen die nooit een
artisjok of een mel-oen te zien kregen, laat staan te
proêven. Hun maa1tijden bestonden op zl-jn best uit
bonen, penetr, pap en brood en soms rrat goedkope wis of
een ei. Het gevolg. was dat velen leden aan wl.tamlne-
gêbrek en dat .er ïreel Írat ziekten voorkwamen.

J!s_, zee- ên rl-viervis, werd vee1 ên graag gegeten.
Zelfs naar streken die ver r;'ale zee aflagen, tirerd zeêvis
vervoerd. De bewoners van l{eert, J.n Linburg, komen zo
slefs aan hun bljnaam! roggestêkêrs. Een vishandelaar
verloor van zlJn kar voor dê poort van IÍeert een grotê
rog. rs Nachts in het maan1icht zag d.e poortwachter een
eng monster voor de poort. Met enkel-e burgers ging hij
erop af en zJ-J doorstaken het monster met hun speren.
Het aanbod van wis rÍas groott snoek, brasem, pall.ng,
steur en zeLfs zaLfr werd in grotê getale l.n de riviêren
geVangen. De zeevisserij lewerde volop harLng opr. die
zowel vers àls gezouten werd gegeten. Maar ook kreêften,
oesters en mósselen waren werftrÍj gbaar op de vlemarktên.
VrJ-jrrel Ledgfê stad had een aparte vismarkt met eên viË-
ha]. : een ?1J stênen tafel-s met een dak erbovên, gedragen
door zui].en.. IIet bewaren van wis was in een tlJd zonder
koe]-boxen natuur1l-jk een probleem. Daarom werd vis ook
waak gezouten of gedroogd"
Een l7e-eeul"'se @lLgmarkt deed niet ond.er voor een
groentea'inkêl van nu. AI naar gelang wan l..et sedzoen
kon mên er bloeÍdkool aantreffen, rode kool, kornkorntDef s,
savoiekool , splnazie, postelein, andijvíe, kropsla,
ríorteLen, knoJ-lcn, bj.eten, paatinaken (witte wortels),
maa? ook asperges en artl.sJokken.
De groente werd a1s s1a gegeten, maar ook tot moes gekookt.
Ook op het gebied van frlit was de keuze groot. I-ehalve
appels en peren vond men er.druiven, abrikozen, pr-uimen,
mel-oenen, pérziken, kersen, aa4dbeien, bramen en sinaas-
appels.en citroenen.
!!g was dá drank, d1ê bii allê maalti-iden, ook het ont-
biJt, we-rd gêd3ord(en. Meestal had dat bier wel eên lager
aLc oh.olpêrc entage dan het bLer van tegenwoordig.
.lÍatêr .was doorgaans zo vervu1ld, dat het nlet geschikt
was als dÍ'1nkrÍater. iier werd gegist en daa?door rrêrd de
vervtri1 ing teniet gedean.

&,;;lS rra s niet aLtiid te vertrouwen,
verdrlltd was met rdater.
Den andere veêl gêdronl<en drank was medê, gemaakt uit
water en honingr-dat mên samerr Liet Ft"n.
Iíarme d?anken als thee, koffle en choco].a werden pas
algemeen bekend 1n de 18e eêuw.

Al wanaf de 14e eeuw was de lmport van JËLiIg een bloeLende
handeJ-. Iu de 17e eeuw werd J.n Dordrecbt, dé handêJ.s-
plaats woor wijn, jaarlijks J miljoen ].l-ter w1jn werlrandeld.

zeker nl.et a].s het.
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De Leidse bakker Arent OortwaatC bij ziin winkel. Het zoonÍje
blaast op de hoorn ten teken dat het brood net uitdeovenis
gekomen. Bakker Oostwaard rcrkoopt witte bolletjes l1),
eierkoeken l2), grcte platte broden van ongebuilde* tarwe
(3 ), krekelingen (4) en duívekaters* 15 ). Een schiwertj wn Jan
Steen | 1626- 1679 )-
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Kariq
Maaí
In een armoedige kamer met
wat aan elkaar getimmerd
meubilair, wat wur op de
grond en een kaars aan de
schouw, zit een vÍouw met
voor zich een schaal pap,
waaruit zí en de kinderen
kennelijk alle vieÍ moeten
eten. Het kind vooraan heeft
de lepel al in de aanslag.

De pap zit in een schotel
van rood-bruin aardewerk en
op de tafel en op de grond
staat nog meer van dat
aardewerk. Dat bruin, geel of
groen geglazuurde aardewerk
werd gebruikt om in te
koken, om uit te eten en als
voorraadpot.

Niet voor iedereen was de
lTde eeuw, de Gouden Eeuw,
cven blinkend. Er werd ook

veel armoe geleden. Veel
mensen waren al blij als ze
dagelijks wat pap, roggebrood
of bonen konden eten- De
aardappel, in de l9de eeuw
hèt volksvoedscl, kende men
toen nog niet.

Verscheidene schilders in
de l?de eeuw hebben zich
toegelegd op het schildcren
van het dagelijkse lcven van
de armen.

De schilder van dit tafereel
wilde kennelijk vooral die
gele en bruine potten zo
nauwkeurig mogplijk schilde-
rcn. HÍ he€fi dat aardewerk
dan ook keuÍig opgesteld.

Ovcr de schilder, Jan
Jansz. Buesem, is vrijw€l niets
bekend. Alleen dat hij om-.
streeks 1600 weÍd geboÍen en
in 1637 in AmsteÍdam woon-
de.
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Jengg rrerC in de 1fe en de 18e,eeu$ door aLle stánden
gedronken. Schiedam was to.qn aJ- .dé jeneverstad met èen
ti.ental brouwêrijen.. Verder kende imen nog a1lerlêi nLet-
alcoholLsche draniiken 

. 
geaaakt wan rruc}..ten.

!gg5! was ee.uwenl-ang ëen belangrijk onderdeel van.e].ke
maa1tijd, ook ván de warmê iaaaltijd; Aardappels verden
er nog niet gegeten en dus at men ook een stuk brood bij
wis- en vle e sgere ch.ten. Doorgaans r{a s dat brood stew{g
donker roggebrood. iij feesteliJke. gélegeÍÈreden of Lll de
ïat . ri jkefe:.huisl".oudens krf,am wit'tàivebrood op tafel.
De korst. werd rnêestal niet opgegetèrr.! Roggebrood werd
waak gesopt. in mê1k of bier, wít brood r^'e rd geptuJci.
Ir,Íaar ook bl j zonder brood werd door de bakker gebakken:
eierbroden, honingkoeken, suikerkoeken, dulvekatersr,
krakêlingen en be s chul-ten.
Zout werd beschoulíd als een onllisbaar? ingfediënt
e.lke maaLtLjd. A1 in de oudheid wist mèn dat zout
smaak van al-lerLei gerêchten ten goede kwam. Maar

bij
de
ook'a1s conservêeriniddel rrer'd zout gebruikt.

Vl-s en wJ.ees,weid.eà gózouten en ook groenten lderden met
zout l-ngemaakt. ïn de Middel-eeuwên w€rd in Zeeland en
op de ZuidholJ.andse eilanden zout gewonnen uit àilte
weengqonden. Dat afgr.aven vaÍr grote stukkerr land had ,

ovêrstromingen ten gewo].ge en dus werbood Karel V dl-e,
maniêr van zo.utwinriing in 1JlJ. Vobrtaan werd ruw zout
lngewoerd uit tr'rankriJk, Spanje eír'Portugal en híer
gerafflneerd 

"Omdat zout op tafe]. een beLari€Ï'ijk ingrediënt rras,
bestonden er Zoutvaten in a]-lerleil- vormen en maten.
llet zoutvat ï'as mêestal een ondÍ-ep bakje, doorgaêns op
een voet. Met het puntje van een mês kon ledereen
daaruit wat zout nemen. Voedsef. in het. zoutvat dopen
of trát zout ríet. de vingers nemen, werd als ongemanierd
be schouud.

Hèt d.ekken van de tafel
De tafel werd gedekt met. een wit 1irrÍIen tafel,kleed of
met êÍrkèle wit-l-innen ser-vetten. Soms waren. die kl-êden
of sêrvettên van danast, d"w.z, dat er patronen inge-
weven waren, poms vrqcbten, of .bloemen, maalt ook wel eens
taferelenu1tdegeschiedenl-sofdemytho1ogie.
.Iedereen aan tafe]. kreeg eên p]-ankje .of een bord om hot
eten te snijden. ïn de 15e eeuv r,raren dat rêchthoêkige
houten p].arrkjes in de.worm v€rn êen bord. Ook bestoíderr
er rêchtl.oekigè tinnên |tplankjeslr. Pas later in de t6e
eeuw kï'amen er borden in gebrui-k, eerst van tj-n, l-atêr
van aardewerk of porselein. Soms ook, bij de heel rijken,
van zilver.
nestek, keurig links en rechts van het bord zoals wij
dat kennen, bestond. er nog. nJ-et. De gasten namen. me"Àtgl
zelf een mes 'neê, daa.rme e kon men het v]-ees., de. FAas of
de pastei sni j.den. :,
lrood wê?d meêstal niet gesrreden, maaf gebroken en dan
geplukt. Het eten zelf ging rneestal met de vlngêrs.
Soep erd mêestal gedronkeÍr; pap werd rdeL met een lepél
gegêtên. Vorken waren zèldzaam " Ze verden eí-gen].ijk
alleen gebruiht om bijv. een g1ibberige 'v-rucht in de
mond te steken.
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Dê handen veegde men af aan een servet.
liJ dêftl.8e dlners gin€ er we1 een bediende langs de
tafe1 met een schenkkan en een sctraaJ., die dart uat r,rater
over de handen van de gasten goot.
Het idee, dat er voor iedere gast miu of meer Lretzelfde
gedekt moest worden: dezelfde bordên, dezelfde glázen
en hetze].fde bestek, ontstond pas aan het eind wan de
17e eêuw. Toen kwamen er ook voor }.et eerst echte
serviezen in gebr|Lik.
Het zoutwat r.as a1 vanaf de lr{idde1êeurfen een geríoon
ondêrdeê1 van de gedektê tafel. Speclal-e peperstrooiers,
ol-l.e- en azljnstellen, nosterdpottên vê?schenen pas op
taf€l ln de 18ê êeuw.
Voor draÍrk r/erden g.7azeí gebrulkt in aller1ei vormen,
tinnen bekers, soms ook ziJ.weren bekers, bekers varr eén
bepaalde stêensoort of van hout.
Aardewerk en porseLein werdêrl pas i.n de 18e eeuï a1s
drinkgereJ. gebmLkt toên er veel r.aïTae drarrken rlêrden
gedronken, zoals thee, koffie en chocola. Voor dl.e warÍre
dranrken waren andere materialen ongeschikt.

Tafe l-manl.eren
Nlemand minder dan Desidêrius Erasmus ach?eef tn 1530
in het ].atijn een boekJê ower goede manieren woof
kinderen. Dat boekje werd in kor.te tLJd eên bestselleri.
In het boekje komen troofdstukken voor over het gedrag
in de kêrk, over k]-eding, over de verzorging wan het
llchaam en ook ower tafelmanieren.
Het boekje .rrerd welê mal"en wertaald en wele malen herdrr:tct.
Op Latijnse schoJ.en, waar hêt onderwij s l-n het LatiJn het
hoo fdrrak iras, werd het a]-s sctroolboek gêbruikt, zelfs
nog aÍrderhalve eeuw nadat hêt verschenên rÍas.
Erasmus schríjft in hêt boekje, dat de sternmin€ aan tafel
steeds rrrolJ-jk moet zijn en dat men de maaltijd steeds
moet bêgj-nnen en ej-ndigen met gebed. Als er kinderen aan
tafel zijn, bidt 66n van hen hardop voor.
De belangfijkstê plaats aan tafel is natuurlijk woor de
ouderen. Kinderen moeten aan tafel zwiJgen en mogen a]"].een
hun mond opendoen a]-s hen iets gewraagd wordt.
IIet kluiwen aaÍr botjês Lroort niet en een botje waar je
a]. van gegeten trebt, nag je ni€t aan eên ander geven.
iotten op de 6rond gooien hoort natuurlijk helemaal niet.
Ul.t een Nederlandse wertaf-ing van ErasErrs I goedemanieren-
boekjê, ultgegewen in 16f8, volgen hier een paar fragmenten:
rrHet is honde-werck de beenen met de tanden af te knagen!It is fatsoênlijk deselve met een tnêskên schoon te maecken.n
rrMet de ton6b het tafelberdt of sctrotel te lecken waer
aen Êuycker of iets anders soets is blijven tran8en l.s hêt
werk der katten niêt der menschen. rl

rrSommige 'rreeten rdaerlijekeT aLs dat sij eeten niet anders
aLs of sLJ terstont in rt gevangerr-huys souden gebractrt
werden (niet anders al.sof siJ têrstont hangen souden).rr
(dus: alsof hêt hun laatstê naaltijd is).
Ondanks dê goede adviezen va4 Drasmus moet het met de tafel-
maniêren toch slêc}.t gêste1d zijn.
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iuitenlandse ooggetuigen tonen zich hoogst verbaasd of
geë?gerd ower dà slectrtê tafelmaniêren.
Een Duitse reJ.zi6er, dJ-e Ln 1661 met lJiJ-J.em III de
maaltijd. gebruikte, wertelt geschokt :
xtlJ.j zat met z{jn hofmeestêr ên trf,ee edeLlieden aan
tafêl. De d?ie genoemden hielden hrrn ïroeden op en
besteedden geen bijzondere .aandactrt aan dé Prins. ,.,
Tijdens de maal.tí-jd krcam nog een offlci-er binnen, dl-e
zonder te groeten of zijn hoêd af te nemen naast de
Prins aan tafe1 .ging zitten en ook zelf doo!' niemand
werd werwelkomd. tl

En een ander schrij ft:
trWie kieskeur1g is moet met hen niêt eten. ZiJ vatten
dê spijzen met ongerassen vl-ngers êan en snalken daarbJ.j
a].s warkens. fk ken menigeen uit de beste kringen, die
zictr êr niet voor geneert om pan tafel en zelfs J.n aan-
wezigheid lran êen groot gozeJ-'schap zíjn darmgas6ên de
\Éijê loop tê latén. tr

Hoewel de Ned.erland.ers a1B bíjzonder krênterig werden
beschouwd, warên trlrn zwêlgïrartijen biJ bepaalde feeste-
1ijktreden beruott-t. Zo stuitend werd ze]-fs de overdaad,
dat.de overh.eid hiei paal en perk aan tractrtte te s.tetlen.
Zo rdêrd bijvoorbéeld bepaàld dat er niet meer dan 50gasten op een bruLloft mochten komen. iovendLen werd
aangegeven boevee1 schoiels er op tafel mochten worden
gebracht. Er bléken echter alti.jd we1 slinkse manieren
te .vindên om onder de' voorschr1ften uit tê komen.
fndiên bepaald was d.at het brrri].o f t slraal aileen mocl" t
bêstaan uit een voor- ên een nagerêcht, was er rtiets
aan de hand. Zorn woorgerecttt kon dan rustig beetaan uit
tussen de wijftl.g en de paar honderd reusactrtlge schotels
en kommen met wlees, vis, wi1d, gewogelte en soep.
De waste eetwaren waren opgetast tot enorme pilamides,
dl-e ffêrden opgesteld op de Lostbáar veÍsierde tafêls.
Soms kwamen er ïre1e, aan tret spit gebraden en mêt wild-
braad en gevogelte gewuJ-de schapen of varkens op tafe1.
Wat onze lfe-eeu*se woorouders dan obk. nog aLs nagerecht
op tafe1 zei-teí, kent arlrpef iijn rleerga. Tcrerrhoge
p1ramide s wan pasteien, taarten en sul-kerwerken moesten
dan naar bínnen worden gewerkt.
De drank aras al nlet mlndêr rijke].ijk voorradi"g en gleed
nlet mlnder overvloedig door.de keelgaten. I,
ïedereen rf,achtte mêt smart op het moFent dat...de..officiële
toespraken achter de rrrg lraren, dan barstte rrhet innementr
1os.
.Men had verschl-llênde soorten €Lazerr, ma?ir'ook vër;
schillende manLêren wan proósten om zovêel mogelijk riáar
binnen te krijge.n. Dat doê1 werd vaak nog sneller bereikt
a1s êen glas of een ka'oes met êen dobbelsteen efl.n fond-
ging. Dronk mert daar uit, dan rolde de dobbelstéén óm en
was men werp].ictrt ewenweel g].azen te drlriken als het
aantal ogen dat de dobbelsteen aanwees.
Ilierna volgen nog enige nuttige wenken uit het rrDoek wan
Sedenrr I
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rrEet êerliJck met ur'ên buêrman geliJck op. Áls hj.j
drinckt, eet dan rrlet door, so dat hij te weijnig bekomt.
Niet blaesen, doch den gerechten af laten koelên. Gheen
afgebetên stuck lÍedeTom in den schae1 1eggen. Nlet aoppen
in den nap, waeruijt eênaÍrder met u drincken moet.
Gbeen ê1lenbogen op derr disctr, rarule er de menschen dit
souden eien. Niet op tret hoofd krabbetl, ttranne er 1êmaïrt
daarom lêt.
De wrouwen lnogtren den wingeren niet ve?der dan het
eerste 1id in den schoteJ. steecken, niet te grote stucken
vleesch naar den mond brengen, want dit Ís gulsígh.
Den beker rriet 60 vol schencken dat deze overl-oopt en
eerst dên mond leeg eten voof het drlncken.
Nl-et droncken worden, dan klapt de wrouw er all-es uit
èn niêt aen tafel slaêpen, sulks is allerminst prljzens-
*aerdig. Het strijdt ook volstrekt te6en de weJ.lewendtreyd
een dane dJ.e naest ons zit als men hae? gesonthêyd drinckt
te kussên of haê? met eên kus te bedancken, al-s slJ de
onze gedroncken heeft.
En nog ongemanierder is hot
Joffers te gaen kussên diê
want voor eerst is het wies
eên joffer te kussen en het
tae feJ" . tl

Tenslotte volgt hj-er nog een recept van êen echte 17e-
eeuwse rtPasteyrr, tÍaarmee u tijdens de komende feestdagen
misscttiêír ur.' voordee]. kunt doên.

J. Kruldenl-er.
E@:
Kuns t -Krant Rijksmuseum nc. f
Lloeren, fjurgers en iuitenlul,, I{. GilnthêÍ
tr'ol-k1ore j.n het dage1ijks lewen, T. de Joode
Mededelingen l,.an het Nêd. Opênluchtmuser.m 1981 . 2
De oudhollandse keuken, U.À. Forbes.

o-o-o-o

NIEIIIf S VAN DD A3C}IEOLOGISCHD IíERKGRODP

Op woensdag 23 februari 1983 zaL de treer A.D. Verlinde,
provj-nclaa]- archeoloog van Overj.jssel , een Lezang houden
ower rrtypen begravingen en in het biJzonder over de graf-
b.euvêl- s bij GaÍnmêlke (een pl-aatsje bj.j Oldênzaal)".
De 1ezing wordt gehorrden in de lÍa1dhe1m MAVO aan de
Vonde].làan en begint om 2O.OO uur.
Noteert d dit Ín uw agenda I

van taefe]. op te staen om
verre van ons afzlttên:
met een óngewissene mond
laêtste maeckt wanorde aen



PASTEY '+

Middelpunt van veel feestelijke diners was al yanaf de
Middeleeuwen de 'pastey', een 'bak-met.deksel' gemaakt
van deeg met daarin een vulling. De mogetijkheden voor de
vulling van de pastei waren eindeloos: vlees, vis, wilde, ge.
vogelte, kaas, paddestoelen en vruchten. Soms werd dc
pastei versierd met een opgezette zwaan, kalkoen, pauw of
fazant. Op aÍbeeldingen van maallijden zijn vaak pastcien te
zien. Ook komen ze veel voor op lTde-eeuwse stillevens.

R€clpt vrn een echte l7d€-eeuwse 'Psstey'

Voor het deeg: 300 gram bloem, 5-7 gram zout, l50 gram
boter, I ei,3/4 l. water, I eetl. azÍn.
Voor dê vulling: I kg gehakt half om half, zout en peper,
2 sneetjes witbÍood zonder koÍst, sap van I citroen,
I theel. gerasptê citroenschil, 2 zure appelen, 200 gr, kren-
ten, 50 8r. geschaafde amandelen, l/2 eetl. fijngehaktc
sucade, mespunt kaneel, I theel. suiker, rode wijn.
Verdcr: ca. 150 gr. dungemeden vet spek, I losgeklopt
eiwit, I losgeklopt eigeel.

Het deeg slaagt het beste in een koude keuken, In de l7d€
eeuw was dat meestal ggen probleem, nu beteksnt het: vcr-
warming uit en alle ingrediënten en het werkmateriaal eerst
even in de koelk.st zêtten,

Bakken
Oven voolerwarmen op 2OG225oC- pastei l0 min. laten
bakken, dan oven temperen tot ca. l?SoC. Totate baktijd:
5 kwartier-l l/2 uur-

Dc€g
Zout m€t de bloem vermengen, boter daaÍin met twee mes-
s€n in kleine stukjes snijden. Ei met water en azijn losklop-
pen, aan d€ bloem tocvoegen, met een vork vermengen.

Bloem op het aanrecht stlooien en ook de (koude!) han-
den met bloem b€strooien. Op het aanrecht van het deeg
een bal kneden. Deeg I of l/2 uuÍ op een koele plaats laten
rusten met een schone theedoek erop, Deeg uitÍollen, in
drieën vouwen, herhalen. Deeg uitrollen tot een lap van
I cm dikte. Ronde vorm invetten en met deeg bekleden.
Zorgen dat eÍ geen kieren in de bekleding zitten. Het deeg
moet iets boven de ÍaÍrd uitst€ken- Deegvorm vaD binnen
bekleden met de lapjes vet spek.

--
lY:l'rrBrood laten weken in wat wiitl en citroensáp. Krenten,

sukade, suiker, citroensap, kaneel en amandelen in wat rode
wijn even laten koken. Het gehakt aanmaken met het

brood, de krcnt€n en de rest er bij doen, zout en peper toe-
voegen.

Het gehaktmengs€l in de vorm doen. Afdekken met
lapjes vet spek.

H€t deeg 2 cm boven de vulling aÍknippen en naar bin-
nen slaan. De rand bestrijken met eiwit. Het ovelgebleven
deeg uitrollen tot een lap van l/2 cm dikte. Daaruit de
bovenkant van de deegvorm maken. Twee gaatjes ter grote
van een stuiver uitsteken- Deeg op de vorm leggen, deeg met
een vork aandrukken, Van restjes deeg een versiering i

maken, b.v. blaadjes of stercn- Vastplakken met wat eiwit. i

Bovenkant var het deeg bestriiken met eigeel. 
i

Detail v|n aen tllllcvcr vln Pl.ter Cl.crt
{ t s97/9&i 6601
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VE,R STAN DIGE KOCK,
Of Sorghvuldigc Fful'shoudÍter :
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TLÍEE BÀA.RNSD KrrEurDRS rN DE NEcENTrcpn Jaapn r
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Ongetwijfeld hebben velen, evena1s ondergetekende,
genoten van de artike1en in ons vorige nummer over
enkele orlde Jlaarnse scholen. Kostelijk lÍas vooral het
artikel or;er de DameskostschooJ. van mev-roulf, Witsenburg.
Dat zij ui.t e j-gen ervaring vertelde, maakte het op zich
reeds interessantê onderwerp des te aantrekke].íjkei.
Je v-raagt je dan af troe veel J-icht er elgen1ijk onder de
korenmaat blijft, met andere 'woorderr hoe veef. oudere
:-,aarnaars er niet zullerl zijn die - aLs het waie trardop
pej"nzend - tal1oze voorvallen uit hun jeugd zouden
kunnen verhalen. Voorva]-lên, die ove? enkel-e tiental-len
;iare.n r^'ellLcht door nieríand meer te achtertralen zijn.
HoeweJ. niet uit eigen ervari-ng (zotn lewendige beschrij-
ving als door mev-rouw trfitsênburg kan ik u dan ook zekêr
niet woorschotelenJ wi1 ik toch proberen iets te. vertelLen
uit de herinneringen van twee Daarnse kleuters ul-t dè
jaren 18)6/ 1897o beide 1eerll-ngêtjes. vair. de Áma1ia
KJ.euterschool ( toèn nog beuaarsótrooJ- ) .
Beide meisjes weiden i.n 1892 geborên en verlietên Baarn
op 6-jarige 1ee ft ij d.
Hêt eerste meisje - Coba Valkeneer - hêriÍrnerde zj-ctr
vooral eerl warme zomerdag. Er kwam toen iemand naar het
school-tje met een juk net twee ennrners met (karne?)melk
o.i.d", Ï'aarvan de kinderen tê drinkerr kregen.
Diepe indruk maakte op Coba het huis en de grote tuin
van meester Merkesteyn. Waarom? Omdat daar. - of er vl-akbij -
een grote hond woonde, waarvoor de kindererr het altíjd op
een iopen zetten. Coba woonde op de Verlengde Dalweg. (nu
Berkenr^neg) en op wcéI naar scl. oí)l moest zij ovei de Bri-nk
met de vele bomen., Van "rlaaa' óuderlijk huis op díe, Verlengde
Dah'eg hea'j-nÍrerd{i. zíj zi-cb. een tuin met troge schutting
(let we1 : froog is in kleuterogerr encrm hoog!) en aan de
achterkant uitzicht 1rp tree]. hoge huizen. llaarschijnlijk
woonde zij ergens achter Al-bert Heyn en keek op de,ach.ter-
zijde van de troger gelêgen vill-ars aan de Eemnesserrreg.
Bij het huis was een grote schuur met êen l-toge sclLornmel
voor de kinderen. In de buurt woonde een mêv-rouar Klokkê,
die marmotJes had en in Cobars idee iets met een brei-
scl. ooltje }.ad te maken 

"Het andere meisje was .A.agj e Meijer. Zij woonde in de Lee-
straat en ging samen met de kinderen Br8].man naar de
ber^'aarschool- . De famílie Br6lman woonde toendertijd niet
op de hoek van de Lee straat, / Laandrn'ars s traat (daar was in
die tijd een café), maar iets dieper de Leestraat in.
Op weg naar sctlool. moest ze in traar trerinnering een treef-
brede weg oversteken (Stationsweg?, of was de Boschstraat
breder?). Ze ging overj-gens helemaal niet êraag naar school I
Aa€jê herinnert zictr nog a1s de dag van gj.steren hoe de
kj.nde?en B?ólman moesten trelpen kersen van de steeltjes te
ontdoen of trosbessen afrissen, die dan bezorgd moesten
worden bij het BadhotêI. Met de (kennelijk al lets grotere)
k1nderen Brólman liep ze dan meê naar het Badhotel-.
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Griezelig vond ze het bij de trgrotjestt (aan de Gerrit
van der Veenlaan), rraar je k].apbekjes had om de spoor-
baan over te steken. De kippebrlg ïas er immers nog niet !
AagJes wader was drukker en arerkte in de Laanstraat in
een klein h.outen gebouwtje. Het kan haast nl-et anders of
dat moêt Drukkêrtj Bakker gêríêest zlJn. De naam Bakker
zegt haar ectrter ntets, I{el êen naam Nonkebef (?).
AaBje is nu 90 jaar en woont Ln Utrecht. Coba overleed
in 1978 in Amersfoort.
AagJe had een 4 3aar Jonger zusje. Coba had versctrillend.e
bÍoers en zussen, d{e tussen 1894 en 18!8 op de lagere
scl..ool in Baarn geweest moeten zijn. IÍelke school is
onbekend.
Den Jongere broer, Heffi tr"rangois, werd tn t895 in Baarn
geboren en keerde hier later terrrg. HÍj had een zaak Ln
groenten en. fruit Ln de Laanstraat (achterkant Nieuw
BaarÍlBtraat ) in het :ru afgebrokên grote pand, dat itx nog
rrroêger tijd eên stalboud.eriJ herbergde. Nu is op deze
p1ek de zaak in wonlngJ.nrichting Van ïÍaay gevestigd.
Mocht één van u Coba of AagJê gekend Ïrebben, dan graa!
een telefoontJe. En mocht u huÍt herinneringen kunnen
aanvrrll en of heêft rr ze].f herlnneringen aan ulf eigên
(kleuter)schoo1tJ-jd,,dan zullen wtj áie gxraag varr ti horen.
Zoltrel bl-j dê redaktle van dit bLad als bij de leden wan
de werkgroep Oudheidkamer zijn uw herirurerl.ngen aan hoe
het vroegêx ln BaarÍr was .altijd van harte welkom.
Eén wan onzê mensen komt graag eens biJ u praten (éá
lutsteren!) als u de ïens daartoe te kennên geeft.
Belt u in dat gewal:

de heer J. Kruídenier, te1. 17860 of
mevrouw J.M. wan de Brink-van .tÍi jkv]-iet, te1 . 2c.161 of
melrouv c.H. erootendorst-Doornekamp, te1 . 13i33.

Hèeft u geên v€rhalen, maar we1 oude fotors? WÍj zullen
hêt zeer op prijs stellen als wij hiêrvan eèh kopíe
mogen f.aten maken.

Bl-j woorbaat otr,ze l.arteJ-ijke dank,

G.H. Grootendorst-DoornekaDp.

o-O-O-O

o
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NEDDRLANDSE KAA.R?ENMAKERS
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Onder de tite1 Nederl-andse cartografle tussên de Middel-
eeuwen en de industriëJ.e rêvolutie, wordt l-n het AJ.gemeen
RijkéàrchLef te r s-cravenïrage een tentoonstelling ge-
Ïrouden over kaarten en cartografle.
In het zaterdag-bij voe gsel van de NRC van 13 november 1982
schrl-jft'PetêT BuLthrris een aTtlkel over deze tentoon-
stelling, \raaraan het Volgende is ontleênd:
Aanwarrke I J. jk waren er topogr'afisctre besctrÍ'lJvingen wan
landschappen en steden naar aanf-eidJ-ng van geacl.reven
b?onnen, mondelinge lnformatie en vaak ook naar dê
f,antasie van de maker, Schilders zorgden voor de vorm-
geving, waarbiJ het landschap 1n pêrspectief 'werd weer-
gegeverr met erom heen afbeeldJ.ngen van plaatsen.
In de l6e,eetrw werd de ro1 van de kaartenschl-ldêr ower-
genomen door de landmeter, die wegens de ontwikke1ing van
de drl-ehoeksme ting 1n staat was tot een objêktievê weergave
wan het landschap op het platte vlak.
In deze ontwikke11ng is Frislus ( t5Oe - $55) één wan de
gtondleggers wan de driehoeksmeting. Hl-j ras, evena1s
werschlllende latere eartografen, medlcus en de lêermeeÉrtèr
van o.a. Mercatorn Dê ui'obrelding van de harfdèlsaktivl.-
teíten naar de Oostzee in de 15e en 16e eeuw (weJ.ke í.n de
17e êeurtr stagneerden) werden bege].ei.d door routêbeschrC.J-
wingen en gêtekénde en gedrukte kaarten.
NederLandse zeemansgidsen bestriJken Ln tret begln wan de
17ê eeuw a1le Europese kusten.
Bl.j de afs].uitl.ng van de ScheJ-de, in 1585r gêdttrende de
opstand tegen Sparrj ê werd de levensader van ántwerpen
afgesneden. In Antrrerpen aras voordLen de cartografJ-e tot
l.ogê ontwikke1ing gekomen.
De bowengenoemde Gerard Mercator publÍceerdè èt ín 1569
de nierrwe wêrel-dkaart met rechthoekige projêctie en bracht
"A.bràham Ortelius de eerste wereLdatlas uit.
Na de wa1 và Áotverpen wc1gt een uittocht van gelêerden
en handwerlislieden, waaronder de calwinistl-sche geleerdê
Petfus Plancius (1552 - 16z2) naar Anstêrdam.
Als theoloog. en geograaf $ordt Planciua een sleutelfJ.guur
ín de bestríjdl-ng van Ïret katho].ieke Spanje. Hlj coórdLneert
de spl.onage-aktivlteiien van de gebroeders Houtman in
Llssabon vooir l".et verkrljgen van de zeêvaartgehêimeÍr van de
Portugezen en Spanjaarden, betrêffende de zeevaartroute naar
de ïndlsche Oceaan.
Planclua behrerkte de getekênde kaarten van de Portugeze
cartograaf Bartholomeo Lasso en de ffêreldkaart van de
Antwerpenaar cerald Mercator:, die 1n 1592 An Amgtêrdam
in druk vêrscl-.l-jnen" Bowendlen onderr'l"J st Planclus z€e-
vaardêre ín r,awigatle en examinêert stuurlieden en kaarten-
makers van de V.O"C", opgericht In 1602, en ís betrokhen
bJ.J de opríchting van de I{.Í.C. Ln 1621 .
P1ancius 1g nauw betrokken gewêest biJ het rÍêrk van kaarten-
makers en -uitgevêrs a].s Cornelis Claeazoon, Jodocus Hondius,
Hesse]- Gerritszoon en Wi1lêÍ BaTentszo Kaarten winden l-n die
tiJd ook aftrek als decoratle .tran de hulzen.
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Wij kunnen daarbj-j een rrVlaamse Scïroolrr en êen rrHoLlandse
Schoolrr onderscheiden. De eerste he€ft eeR zul-del"ijke
voedingsbodem in de renaj.ssance en het maniërisme waarin
de uit Antwerpen uitgeweken familie Hondius de toon aangaf.

..Voor de Hollandse School, .waarvoor l-n tegenstelllng tot de
Vlaamse Scfrool dê officië].e bronnêrr van de handêLs-
coÍ0pagÍrieën wêl. ge,opend waren, goJ-d dat de kaarteÏI geschilderd
of getekend moesten zijn en dat deze ter beschêrmlng'van
de zeevaartgehei-men.niet gednrkt mochten worden.
De. stl.jl- van de Hollandse Schco]. l.s die van tret Klassicisme.
Haarlemse kuÍIstenaars aLs Goltzius, Saen?edam en Peter ên
tr*rans Pot rdo?den voor decoratie aangetrokken. Later toen de
zeêvaartgeheimen algemeen bekend werden, mochten dêze kaarten
wel gedrukt worden.
Dê VLamingen borrwen eên voorsprong op nadat Jodocus Hondius
tn t6O4 op eèn veiling in Lelcien de koperrplaten wan de
Antwerpse Mercato? AtLas uit 1595 opkoopt en met eigen
imprl-nt ín 16O6 j-n Amsterdam uitgeeft.
De famil-ie B1aeu, toonaangevênd voor de Holl-andse SchooL,
ïraalt de achterstand 1n als '[Í..j. B]-aeu íÍL 1629 aLLe
concurrenten overbiedt en ult de nalatensctrap van Jodocus
Hondius JÍ'. 37 platen koopt, die de basls zJ- jn woor zi jn
atlas uit 1630 .
Zi-jrl- zooír, J. Bl-aeu Sr. ( t596 - 1673), zet tLet rderk van
zl.jn vader voort ên s'taat op ïret toppunt \ran zijn roelx aan
het hoofd van een flrma, di.e voor }.eel Europa werkt.
Zijn meesterwerk, de 11-de1íge r!Atlas MaLorrr, verschLjnt
in 1660 (tret duurste boek van zijrl tfjd).
Na dit troogtepunt is het pl-otseling afgelopen met de Neder-
l-andse cartografíe" Na het rampjaar 1672, aLs de'Rèpublièk
van drl.e zijden r+ordt aangevallen, 1s onze ?o1 àl-s groot-
macht uitgespeeld en de Dngelsen nemen dit over.
Dngeland en Frankrijk gewen nj-et zul-ke mooie, maar r*ef,
betrouwbaarder kaarten uj-t 

"

Verd.er r^/ordt i.n de tento ons t e 11i-ng nog de rrNierrwscartog?af1e rr

behandeLd, dj.e vanaf de l6e eeuw naast de rrKoloniale
cartografierr op gang kwam en di.e stap voor stap bericht
over dê binnen1andse ontwj-kkeling i-rr de oorlog met Sparrje.
Een woorbeeld van eên derge1ijke ce,rtograaf is Visscher.
Blj het op gang komen wan de inpolderingsproj ekten in de
17e en 18e eêuw rde?dên deze begeleid door een bloeiende
waterscbaps- en waters taat scartografie , waarvan deze ten-
toonste]-].ing'sprekênde voorbeeldeir geeft.
Deze werden gevolgd door dê Verl-ichte en Mllj-taire carto-
grafie tot het land omstreeks 1825 j.n al].e ulthoeken in
kaart gebracht was.

B. Braat

O-O-O:-O
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MEDEDELINGEN EN REAKTÏES VAN DE LEZDRS

GEVELSTENEN

Leclên van dé ïrerkgroep Oudheidkamer zl-jn slnds kort bezlg
met het inwentariser'en van geve.l-stenen in onze gemeente.
Hêt ].l.gt in de bedoel-ing dezê op dl.ars vast te l-êggen èn
gegevens te noteren betreffende datering, woorstelllng,
eventuêlê ontwerper enz.
De ].ederr doen graag êen beroep op uw medewerklÍrg rranureer
u gêvê1stenen weet te rr.zJ.ttenrr.
Ook ewentuele eerste steenlegglngen zouden van belang
kunnen zJ-jn. Niet zo zeet om dezê op dlats te vereeurrJ.gen,
doch slmpel om de gegevens vast te Leggen, dl-e ooÍt van
belang zouden kr:nnên ziJn 1.v.m. daterlng van een deg-
betreffend pand.
Uw opgaven worden gaarne lngewacht blj mevï'ouw J.M. v.d.
Brlrrk-van l{ijkwJ-iet, Prof. Meijêrslaan 1O, tel. 2c.161,.

Op ons artike1 over de melsJêskostsctrool trMJ-ddenbosclrrr
krêgên wiJ diwerse reaktles.
Een lezeres ].j.et ons naar aanlêl-dlng wan l".et aa'tikel over
de meLsJesschool- Middenbosch een proglnamma van een schooJ.-
feêtiJn uit 1884. zLert. Het ïas êên sorrwenir van haar
mo€der, die er in die dagert op s.chooJ. rras. De uJ-tvoerl.ng
van dit programma was luxueug 3 gouden lettêrs op zrraar,
zacl\ttoze karton, uitgevoêrd door de bekende drukkeli.J
Van Mantgem in Ámsterdam. Het feest werd gevlerd rltêr
gêlêgenheid van de werJ ari-ng van mej. L.J.D. Steringa
Kuypêr, 26 apríL 1884".
De scho].ieren vie?dên rdê l- grondlg feeat en werkten er
ongêtwl-jfel-d hard voor" Dê fê e s tel-ijkheden begorlrren met
pianospeJ-: werken wan Sctrumann en Hofmann. Daarna speelden
wl.jf leerlingen €en Frans, niemandallêtje: rrÏ.a wieLl].e
couslnerr geheten, dat met: een rttableautr eindigde.
Numme? iwee op het programma ïtas een schets rrDe oude
DLenstbodett (zij hie.Iden wè1 wan oud!.), waaraan drie
leerlin6en meewerkten. trMá.dcfrenwaffenrr woJ-gde, een
Itl.ustspie]-rt in één bedrijf. De dlrectrice, altiJd erop
gespitst dat tlaar élèves de modê?ne tal.en goed beheerEten,
zal ïe1 te\rrêden zijn geweest. V6ór de pauze begon zorgden
een leêr1inge en eèn lerares voor ênl-ge grapjasseriJ s zlj
zongen twee komische duettên.
Na de gebruikel-ijke onderbrekLng begon men weer met frisse
moed. Een Hochzeitsmarsch van Jensen zor€de voor een op-
warmertje voor tret sJ.otstuk: rrThe sleepl.n6 beautyrr, een
heuse operette naar het verhaal van Dootmoosje, waarbij
llefst vÍjftlen meisjes een roi verwulden, biJgestaên door
zv|jgzame hofdamês en howelingen. Het gehee]- werd besloten
met een apotheose, maaÍ hêt programma wertel-t niet waaruÍt
dLe bestond. Werden de oxecutanten j.n de bl"oemên gezet of
kreeg de jarige een boeket aangeboden?
In leder geva1 toont tret pro gramma aan ( waaraan een tante
van de 1eteres meedeed) dat er honderd Jaar geleden
mi.nstens even hard werd gewerkt aan schooluitwoerlngen a]-s
teBotrlroordig.
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Een tweede reaktie ont+ingen wiJ van onze trouwe inzend-
s tef , mev-rouw De Bruyri.
Zij stuurde ons een schitterende foto van de 6e en 7e
k].as van hêt LnÊtituut Erj-ca ul.t 1896, ïaar fraar moedêr,
toen nog mej, A.Mi" Ifilmans; op woorkomt.
Tevens blijkt mevroulr De Bruyn nog In het bezLt wan
a1lerlêÍ. offl.cië1e papieren, zoals de officl-ëlê benoemJ,ng+il
v.an haar moeder in 1898 a].s tijde].l-jk onderwLJzóres aan de
openbare schoo1 te Lage Vuursche tegen êen wedde wan í 5Ot--per maand, dlplomars ên ze].fs rapporten van haar moêde?.
Het zou te ver voeren om al- deze .besch,elden hJ.erbJ.j weer
te gev€n, ïroe intereÊsant ze ook zljn.

%

Het poËzie-album b.evat de rijmpJes van o.a. vele k].as:
genoten wan rrDficart.
Vee]. bekende Baarnse namen tref,fen wiJ in dit album aan,
zoqls .Vqorthuyaen, Heldring, Gciuda, Mast, Opperrheimer,
De .RuLg enz.
Helaag ontb?eekt de naam van JacquelLne v.d. I,Íaals als
lerares wan rrDricart, ffaar rci.J in stiJ.te op gehoopt haddên.
In de brl-ef ataan een paar J-euke zaken over de feestellJk-
heden aan de 'sch.ool- te Lage Vuursche ter geleienheid van
de kroning van l{l-lhelmlna op 11 sêptembêr 1898.
I{e laten hier êèn fragment volgen!
.[VriJdag is er bij ons op de Vuursché ,feest geweist, erg
aardlg. en gezelJ.ig. rs Morgens om half negen krranen alle
kinderen.bij elkaar èn gl.ngen w€ in optocht dê bootrr ha].en,
die met de nodÍge pJ.echtigheLd Ln het pla tsoen bij'

Toch wi.I.len ffJ.j hier ewen nader ingaan op
gezonden dokumenten, n1. een poëzJ-e-album
van haar moeder aan een v-riendLn.

Oostrum gepJ-ant werd.
Juffrouw Lrrcas en ik hadden de vofige
vêrsiêfd en u€ hadden wef- eer van ons
klÍam het bewonderen.

traeê door Lraar
en een bz'ief

dag de sctrooJ. ÈEtirig
ïerk, IÍant lederêen

Om trtaalf uuri moesten we in optocht naa? het huía van dê
domin6, 'waar.dê kinderen op koekjes getrakteerd werdên.rs MLddags. waren êr volksspel-ên en om 5 uur-moêbtèn rrê
nog ee4B.het dè he1e school naar l..êt huis wan ilhr. Bosch,
raar 1k de kindêren heb ].aten zlngen en zè getrakteerd
rderdên op taaftJes en ll.monade.
I{ij lrerden erg aardlg door d.e Jórrker ontvangen ên kregen
heer1lJke taart ên champagne, aárdig hè?
Tot nagedachtênis wan tret feeat hebben we alien een mooLe

. kroningsbeker gekregen.
Het berral.t me op de Vuu'rts che hêel goed, alleen €rg ver-
ve1ênd l"s, dàt we met zln tweeën irier klassen Ln 6én
tokaal bêbben, tret 1s er zodoende noolt eens rustig.rl
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Nieutfe aanrwinsten voor de Oudheidkamêr

E@:
Gooilandera voor de grote raad
16e-eeuwse v'ande l ingen doof Nederland,
schriJver Pieter Ae].manszoon ( secretarl-s
wan Naarden 1525 - 1527)
De Veluwe, êen boek oveÍ o.a. Barneveld

Foto boerdérij lfakkerendiJk, Baarnse kant

gekocht

gekocht
gêschonkên door
Jan v. d. Pol
ge schonken door '

fam. Patêr

Door ênl-ge .]-eden gevonden bl.J de aan1eg gas1eidLng bij
het woonragerrkamp: een k1eine grape (een kannêtJe op drie
pootJes), rraarschijn].ijk klnderapeeLgoed.
Ook zl.Jn enige sctrerven van o.a. eell vuurkl ok gevonden.
Dit was êen aardewerken kap met gaten dle rs nachtB over
het open vuur werd gezet ter voorkoming van brand" I

Têvens werd een i;izeren pijlpunt van eerr kruisboogpLJl
gewonden.
Een Jacoba-kannetje, weLkê gevonden en gesèhonken werd
doof hêt Gasbed?ijf, zaL tezamert met de k1eine grape
gerestaurêêrd rf,orden doo? on€ lid Jan van der Laan.

Er zlJn nog kaarten werkrÍ.j gbaar naar oude gt.avure s van
-de Brlnk en Eembrugge. Deze zijn bijzonder geschlkt aLs
kerst- of nLeuwj aarskaarten. 1O kaarten kosten Í 12r50,
per stuk t 1,5O.
U itspektrt hiermee tegêlijkertlJd de kas van onze ver-
enigl-ng I

..-----

Trfee 1êdên vên onze werkgfoep Oudheidkamer brachten eên'
bezoek aaÍr de KanselariJ der Nederlandse Orden in Den llaag,
wààr der Í'n" de Oudhe idkamer aanwezÍge coll-ectie rLdd6r-
ordên r'erd onderzocht en gecatalogiseerd.

Ons volgende nuÍrmer''van ttBaerne tt zaL gaan ower de
Oosterhei. I{J-j werzoeken all-e lêzêrs, ..die . iets kunnên
bÍ-jdragen. aan dit Írummer, ons.hiervan in Èennie te stêLlen.
IÍij denken hierbJ.j aan oude fotots, vêrtraLên over dê huuft
of owerbekende bewoners. ELke bijdrage van uw kant, hoe
kléin ook, ís weJ-kom I

E? moêtên toch. wee1 lezers
iets te vêrte].len hebbêÍr.
om bLJ u thuls derge1ijke
KóDi.j " of- inJ.lchtingen we1
.de rqdaktle.
.Bi j woorbddt 'cinze ' daÍrk !

zLJn dle oiier de Oosterhei..
Gaarne Ls dê redàktLe bereid
verfraL en te. komen optekenen.
gqgag voor 1 j anuari a.s. bij

o-o-o-o



PROGRAMMA 1983

Dinsdag
25 januari
2O.OO uur

Dinsdag
15 februari
2O.OO uur

Di.nsdag
1 maa?t
2O.OO uur

Dinsdag
19 aprl.].
2O.OO uur

: Lezíng door Prof. Dr. J.G.N. Renaud ovêr
de Late Middeleeuwen. Prof. Renaud, die a1s
speciallst op tret gebied van de Middeleeurren
bekend staat, zaL zíJÍr Lezí'rg i].lustrêreÍr Eet
dlars. De prettJ.ge, dlkwi j J. s geestige, vertel-
trant vaÍr de spreker za1 ongêtwLjfeld een
ieder aanspreken, zodat we een boeiende avond
tegemoet kunrren zÍeno
Plaatss Het Trêfpunt bij dè Nicolaaskerk,
Kerkstraat 17.

: Missctrien verbaast het u en denkt u aan oude
koek, maar"... op vêlêr verzoek opnieuw een
fi1mavond met de WV-fl.]-n uit 193Or de f1lm
wan Lret jubiJ-eum van Pastoor van Oppemaay
en natuurlijk de Voorwaarts-film ult de jaren
wt j ft ig.
Toegang woor leden als gebruike]-iJk wrlj.
In werband met woorwerkoop va;n kaaftên aan
andere belangstêl].enden, dlênt u echte rdèI
ti.idiÊ te reserveren! Mocht ondêr'staande
stfook v66r 't februari a.s. nÍet door onze. aecretaris ontvangen zljn, dan nemen l'iJ aan
dat wi.j gêen kaa?t voor u moeten reserveren.
Plaatss de grote zaaL Ln De Speeldoos.

t Onze jaarlijkse al-gemenê ledenvergadêrin€i,
waarvoor3 u t.z.t. de agenda zul-t orrtvangên.
Na af]-oop gezeJ.J.ig samênziJn onder een hap
en êen snap. Ook trierover voJ.gen t.z..t. bij-
z onde rh.e den .

: Eén wan orrze jongê.1-eden, Jan Konst, student
Kr.rns tge sctriedenls (tot voor eÍrkele jaren
aktief in zoweL de ARIfE a]-s de werkgroep
Oudheidkame r) za! een lezing met dlats voor
ons verzo?gen met a].s onderrtrerp trwe1ke
ideeën speeLden bij de gothische kathedraai?rr.
Á.J.s ínJ.eldl.ng en ter oriëntatíe zal in ons
voLgende nulnmer. een artl-kel hierower .worden
opgênomen.

Voor de maand mei staat êen excursie op het progfamma en een
dia-awond zowel voor onze Kring-ledên al-s woor dê ínwonere
van de Vuursche. Bijzonderheden wolgen t.z.t.

Ondergetekende ..
werzoekt plaatsen woor de filmavond op 15 februári 1983.
Híj/zíJ Ls ltd/gezlnsl-id van de HLstof,Lscl.e Kríng rtBaernett.

Gezinsleden trebben uiteraard gratis toegang voor hêt gehe]-ê
€ezí'f,i indiwidue1e leden en jeugdleden één gratj.s toegange-
kaart. Niet-leden betaleïr í 3r-- pea' persoon.
In].eweren biJ de heer B. Braat, Gemit wau d.er VeenlaaJr 2,
BaarÍr, of op maandagmorgen of maandagawond 1n onze kelder-
ruimte onder hêt gemeentehuis vóór 1 februari 1983.

o


