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Penningmeester:

1. .Zittend aan de redactietafel...
...laten we onze gedachtengaanover
de copy en de lay-out van de volgende
nummers van Vittepraetje. Gestart
met een nieuwe uitgave halvenvege
het jaar zou voldoende training
moetenzijn voor eengoedestart in het
nieuwe jaar. Wat brengt 1997 ons?
Wie zal het zeggen! Wij zullen ons
uiterste best doen om er iets van te
maken.Met veel geluk,gezondheiden
inspiratie
moet
dit
lukken.
Onontbeerlijk blijft uw steundoor het
aandragenvan ideeënen eopy. Deze
oproep zal zeker in het komend jaar
regelmatig worden herhaald. U kunt
dus ook inspiratie gebruiken. Wij
voegendaar de wens bij dat geluk en
gezondheid uw deel moge zijn,
kortom: Het bestuur Jvenst allen
een alleszins
gezegend 1997.

2. De agenda op pag.l
vraagt uw extra aandacht!
Neemt u de data meteen even over in
uw agenda? Het is weer tijd voor de
jaarlijksc
Algemene
Ledenvergadering!
En de voorjaarsexcllrsie is ook reeds gepland. Zorg
dat u er bij bent!
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Niets is blijvend. Ook een bestuurslid
niet. Althans dit is mijn definitieve
beslissing, die ik al eerder heb
aangekondigd.
Onge\'eer 16 jaar

enkele jaren

pe/mingmeester,

daarvoor algemeen

bestuurslid, tussentijds drie jaar afgevaardigde in de Stichting Monumentenjaar 1979 ,resultaat: de Boerderijtochten in Hierden met als deelnemer
o.a. Prins Claus.
Dat is voorbij!
Per 1 januari 1997 zal een nieuwe
penningmeester mij/1 werkzaamheden
moeten o\'erne)nen nadat de boeken
over 1996 zijn afge,..loten.
Vernieuwing in het bestuur met een
nieuwe of andere kijk op de penningen
kan naar mij/1 mening beslist geen
klvaad. De tijd die de werkzaamheden
vroegen, zijl1 niet bepalend voor mijn
besluit. Dat u'as gemiddeld éé/1 uurtje
per week. Het meedenken in het
bestuur was ook geen probleem. Het
ge\'aar dat je jezelf onmisbaar gaat
voelen, omdat iederee/1 het wel goed
\lindt? Niets \'an dit alles.
Gewoo/1 iets anders gaan doen met
/10bby en vrije
tijd
was 11et
hoofdmotief
Mijn tijd zit erop en ik maak plaats
\'oor /1ieuw bloed. Ik /100p dat per
ja/1uari 1997 mijl1 opvolger klaar
staat om dit bela/1grijke deel \'a/1 het
vereniging...leven te kunnen \'oortzette/1. lot die tijd be/1 ik uiteraard

beschikbaarom hem of haar zodanig
te kunneninstrueren dat de o\'ername Uit de Volk5cultll1lrreek5:
\I/ekkeloos\'erloopt. Belang.\"tellenden *Rondom Kersl1nis
Iconografie en S)1nboliek in de beeldende kundt
kunnen met mij ~'rijblijvend contact
rondom de geboorte van Christus. /34,50
opnemenvoor nadereinforlllatie. Laat
uw vereniging niet per J januari
*Dr; ekon;nJlenz;nJlen
zonderpenningmeesterzitten!
eenlangeen levendetraditie.127,SO
Om de hoeveelheidwerk hoeft u het
*StreekI!ebonden kledinI!
niet te laten. Groetend,
onderzoek in Nederland en Vlaanderen
nog evenuwpenningmeester:
--~-

/27,50

Ab vanEeden

********

4. HerdereJvich25 iaar
In september 1997 bestaat onze
vereniging 25 jaar. Het bestuur hoopt
met het programma dat zij voor de
maand septemberin gedachtenheeft,
een voor alle leden aantrekkelijke
verjaardag te vieren. Er is een
feestelijke ledenbijeenkomstgepland
waarvoor ook gasten worden
uitgenodigd. Er is van alles in
bewerking en in het volgende
Vittepraetje zullen wij hier zeker op
teugkomen. Noteert u alvast de
datum: 9 september1997.

5. BoekennieuJvs
*EtvmoloJlischdialectwoordenboek
Begin
1996 ve~heen
het Etymologisch
Dialectwoordenboek (van Gorcum, Assen). In een
boek van 269 pagina's heen de gebruikel" een
complete, ingedikte, gebundelde bibliotheek, vol
met dialectwoorden uit het gehele Nederlandse
taalgebied met verwijzingen naar literatuur en
suggesties omtrent de oorsprong ~.ande woorden..

Tot 1-2-1997teS8Dlenvoot 170,Bestellendoor het bedrag+ /5,00 verzendkosten
over te makenop giro 810806ln.v. Nederlands
centrum voor Volkscultuur, Utrecht, o.v.v.
k~nis, driekoningenenkleding

Elburg opzicht
Een praclrtig fotoboek, thelnatisclt gerangschikt
met zicht op dc geschiedenis van Elburg.
ZwartJwit en fullcolor foto's geven de historie en
het huidige Elburg weer, vergezeld van een
prettige tekst
Een schiteretlde uitgave van Arent thoe Boecop en
verkrijgbaar via boekhandel H. vd Pol te Elburg.
/27,50

6. (,'ontributie
Zoals iederjaar maakt ook dit jaar de
penningmeesterweer een overzicht
van die leden welke hun contributie
over het (de) voorgaandejaar (jaren)
nog niet hebbenbetaald.De acceptgiro
gaat u nog krijgen maarreedsnu kunt
u uw contributie overmaken op het
bekendegironummer. Weet u dat de
penningmeester het minstens zo
vervelend vindt als
wanneer hij voor I

/65,00
AA.IVeijnen, Etymologisch dialectwoordenboek,
Van Gorculn. Assen, J996. ISBN 90-232-2967-3.

UWmedewerking.
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naar 'Het Schoutep-huis'.Het gebou\v
\vas
in oorspronghet voorstukvan een
Huizen
opzaterdaJ!5 oktober
grote
17eeeu\vseboerderij. In de 1ge
Om half twee vereeuw
werd
dit gedeelteverbou\vd en
trokken wij met
verhoogd.
Geruime
tijd woonde er de
eigen vervoer in
schout
en
vergaderde
het
colonne naar
gemeentebestuur in één van de
kamers. In 1920 werd het pand
verbou\vd tot twee winkel- en
\voonhuizen. In 1994 is het pand
gesloopten herbou\vdin 1ge eeuwse
stijl.
Sinds 1995is het Huizermuseum
hadden paraplu's meeerin
gevestigd. Het is een klein
genomen
maar het weerbecultuur-historisch
museum dat de
richt bleek
te pessimistischgegeschiedenisvan Huizen in beeld wil
weestte :
want wij haddendie
middag,
14.30 brengen. Dit gebeurt door het laten
uur was iedereenop het verzamelpunt zien van het wonenrond 1900,van de
Huizer kleder'dracht en van het
in Huizen gearriveerd, zij het met
verband
tussenHuizen en de visserij.
enige vertraging omdat colonnerijden
Daarnaast
heefthet museumeengrote
toch iets anders is dan achter elkaar
collectie
aardewerk
van Eskaf en van
aan rijden. Op het verzamelpunt
Potterie
de
Driehoek
in langdurig
kregen wij een korte inleiding van de
heer Henk Molenaar, die tot veIer bruikleen. Het museum organiseert
ook wisselende tentoonstellingen en
verrassing in Huizen geborenbleekte
tijdens ons bezoekkondenwij kenniszijn en dus nog beter in staat dan
nemen van het ,,'erk van de Huizer
anders interessante gegevens naar
schilder
Tijmen Mol (1890-1975).Om
vorente brengen.De waterstadHuizen
vier
uur
verlieten wij 'Het Schoutenis met 42000 inwoners de tweede
huis'
voor
een korte wandeling door
gemeente van 't Gooi. Behalve het
het oude gedeelte van het dorp.
historische dorp Huizen zelf omvatde
Opvallend was de bijna chaotische
gemeentezesgrote wijken. Huizenligt
opzet, alle gebouwen, waaronder
in één van de mooiste gedeeltenvan
enkele heel grote boerderijen, staan
het Gooi met veel bos en heide en
schots en scheef door elkaar. Weer
centraal aan de oever van het
aangekomenop het startpunt van de
Gooimeer.Het telt drie museat.W.: het
excursiezijn wij metde auto's naarde
Huizermuseum 'Het Schoutenhuis",
haven gereden al\vaar wij een
het Bakkerij-museum en het Huizer
gerestaureerdekalkoven konden zien,
Klederdracht-museum. Na
de
die als restaurant ingericht gaat
inleiding begaven wij ons wandelend worden. Tot slot van de middag

Ver.\"laf!van de e..\"cursienaar
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hebben wij in het restaurant 'De
Haven van Huizen' een drankje
gebruikt, aangekleedmet wat hartigs.
Dit aantrekkelijke restaurantwas tot
in de dertiger jaren eenvisrokerij. Na
de afsluiting van de Zuiderzeekwam
er een aardewerkfabriekin en vervolgens hetrestaurant.Hetwas eenkleine
doch geslaagde excursie, terecht
dankte de voorzitter aan het eind van
de middag de excursiecommissie.
J.H.D. van Kuik

-najaarsexcursie

Jaarprogramma 1997

30 januari -'Gilden in Gelre' door
Ing. Brand J.M.Beumeruit
Westervoort
11 maart -jaarvergadering! lezing
'Hoofdeksels'doorR.Pot uit
Harderwijk
10 april
-'Dordrecht, hoe het was
en is', dialezingdoor VVV-gids
Kitty Hurkmansuit Dordrecht.
10 mei -voorjaarsexcursie naar
Dordrecht.
---zomerstopDE

H

HAVEN

9 september -viering 25 jaar
4 Herderewich
oktober

UIZEN
';

---

:~~,

,

naar
1!1!1!1!1!
13 november -'Hof en hofcultuur
in Gelre' doordr G.J.M. Nijsten
uit Amsterdam.
U kunt alvastdezedata noterenop de
kalenderof in uw agenda.
Op pagina I van Vittepraetje in de
rubriek 'agenda' zal telkenmale de
agenda van de komende 3 maanden
wordenafgedrukt.
Via de kabelkrant. Podium, Veluws
Dagblad,
Stadsomroeper
en
Handelspost(rubriek agenda) zullen
ook aankondigingenworden gedaan.
Een aparte convocatie voor de
ledenbijeenkomsten zal wegens
gebrek aan capaciteit niet kunnen
wordenverspreid.Met vragen kunt u
altijd terecht bij de secretaris, tel

427050.

Ernst Brinck verhaalt...
door N.C.R. de Jong
Ernst Brinck werd omstreeks1582geborenin Harderwijk. Van 1612tot 1615was
hij secretarisvan het NederlandsGezantschapte Constantinopel.
Ook maakte hij wetenschappelijkereizen in onze naburigelanden. In 1618werd
hij bibliothecaris van de GelderseAcademie en bekleeddehij meennalende
betrekking van burgemeestervan Harderwijk. Hij overleedaldaarop 4 december
1649.

In het Harderwijkse gemeente-archiefbevinden zich 46 bandjes, waarin hij
allerlei gebeurtenissenen wetenswaardighedenheeft beschreven.Een van die
boekjesgaat overvogels. Uit dit deeltjevermeld ik de komendekeren eenaantal
van Brincks aantekeningen.

Van de Henne
Seker goet vriendt te Hardenvijck,
hadde een Henne, die eenige iahren ~
naer malcander seer j
Eijeren geleijt heeft; veral1derde
daernaer 't enemaf;'l in een Haen,
kraeijnde als een Haen, krech een
brede opstaende hanel1kam,hielde
oeck op van leggen ende veranderde
't el1emaelil1 de natuijre \'an eel1Hael1.
ft

I

~

-/

ft
ft

Anno 1641 heb ick te Hardenvijckgesie/1 een Henne hebbende weIl natuijrlicke
voeten, doch uyfieder \'oet bo\'en 11etk/1ije, so qltmn noch een I'oet uuijt ofte veel
eerder een klauw met een spoer bijcans een vinger lanck.

* *
*
Mijn moeijen hebben eens gehadt een iong kuijcken 't welck gekomen was uuijt
een Eij met 2 doeijers; de.'ie waren aemnalcal1derengewassel1 met de ruggen,
haddel1 2/1oolden, 4 vleugelen, doC/1.'itiel,'en \'oorts.
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l"iJDHEffNC;
verslag vall de lezing door
F .Reith tijdetlS de

ledenbijeenkon1St
op
donderdag
12september
1996

In onze tijd is het niets bijzondersom
de tijd in honderstenvan éénseconde
te meten. We doen dat tegenwoordig
met quartz-horloges die voor enkele
tientjes te koop zijn. Het is voor ons
dan ook haast onvoorstelbaar dat er
ooit een tijd is geweest,waarin onze
verre, verre voorvader geen enkele
behoeftehad om de tijd te weten.,dus
ook niet te meten. Er was geensprake
van jaartallen, maanden, weken of
dagen, Laat staan van uren, minuten
of seconden.Hij liet zich leiden door
seizoenenen het verschil tussen licht
en donker.
Vanaf het ogenblik dat een volk het
nomadenlevenopgaf en zich eenvaste
woonplaatskoos, had het de kalender
nodig om bijtijds op de wisseling van
de seizoenenvoorbereidte zijn.
Zeer oude kalenders zijn b.v.
gevonden in Egypte (2800 vC), in
China, in India en bij de Maya's.
Onderling vertoonden deze grote
verschi~len. De vermoedelijk oudste
kalender komt uit Mesopotamië.
Opgravingen verwijzen naar het
gebruik van eenkalenderin 4000vC.
De ontwikkeling van de kalenderloopt
vanaf dit volk, via de Sumcriërs(4000
-2000 vC), Babyloniërs, Joden, Romeinen naar het 'Pausdom'.

~iienèers

1~crdel:. bij Që vli..;;; ~~,.

schavingenop verschillendemanieren
benaderd, waardoor we Maankalenders en Zonnekalendersonderscheiden.
De kalenderbehoortop het zonnejaar
gebaseerd te zijn en wel op het
tropischejaar van 365,2422dagen.
De zonnekalenderis ca 2000 vC door
(nagenoeg) alle beschavingen ingevoerd, alhoewel merkwaardig
genoeg, meerdere beschavingen de
maankalendernaastde zonnekalender
bleven hanteren vanwege hun
religieuze feestdagen, die daarop
gebaseerd waren. De westerse
kalender hebbenwe te dankenaan de
Romeinen,die aanvankelijkde maankalender van 355 dagen gebruikten.
Om de vier jaar lasten zij eenperiode
van 27 of 28 dagenin om de seizoenen
op hun plaatste houden.
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Dit werkte niet in
de ogen Vlln Julius
Caesar en in 46 vC
hcf\lort1lde hij de
Romeinsc kalender

OE BEKENDSTE
ROMEINSE ~

GREGORIAANSE

~:.-::~~!::~- --,-"

Ap,;I',

';!9
Feb'ua'iu.
--=-=
~

---

de Egyptenaren met
een jllar van 365
dagen
(Juliaanse
kalender). Het heeft
uiteindelijk
4000

J,--"-,"u,"u,

-

M.,,""

--M.;", -- ,

naar voorbeeld van

jaar

D~hrik~e;da~-;;
,~;p~~';;~~';'a~~

KALENDERS
.lJLIIlANSE

31

28/29
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(louwmaand!

lelJ,uari

(sprokkelmaand'

=

C31

28/29

jl

Ma";us

31

maa"

(Ion'emaand!

Jun;",

:19

Ap';I;s

30

april

Ig,..maandl

30

Ou;n"'"

;,
11

~--.::.Ma;u.

me;

Ibloeimaandl

31

Se.,;,;,

29

Jun;u,

ju~

Izomenna.ndl

"

31

-

30

cl',,' ~.f~

Septemb'!'

OctNovomb«

geduurd

voordat dc klllender
werd zoals ",ij hem
kennen.

Decembe'

Jonu..;u'
feb.u..;uo

28/23

Oecemoo

-~~~~~-:;~;;:;:- 22RJ

Dejaartellinl!
Babylon werd door
dc
Assyriërs
venvocst in 689 vC
en dat jaar werd
door hen gebruikt
als het begin van

-CORREcnESV~NWeGE AfWIJKINGEN VAN HETZONNEJAAR

-

om hel j"", een
exl,a m"and van
22 of 23 dagen;
Feb'ua,iu, duu"
dan 23 d"gon

hun jaartelling. Dc
Romcinen gebruik-

tcn als beginpunt
van hun jaartelling
de stichting
van
Romc door Roluulus
en Remus in ,152
vC.

---""'-..'0-

eenmaal een'p.ong
van 00 dagen exl.a
len op.;.:hte van de
Romein,e kalende.;
iede, v;e.de jaa,
een ,chnkkeidag
na Feb,ua.iu,

eenmaal een 'p'ong
van 10 dagen len oplkhte van de Jul;aan,e kalend..15Octobe'
1582wo~ 15oktobe'l
;ede, vie,de jaa,
een schnkkeldag
bij febnJan. behalve bij de eeuwtallen
die n;et d()O,400
deelbaa, lijn

-

De Romeulse, deJu/joallse en de Gregoriaanse
ka/el/der schematisch II'eergegel'en
--~

-"

De Joodse k~r~nder vangt aan bij de

schepping der:aarde, die door rabbi
flillcl (~ nC)gçsleld
werd op 3761 vC.
We leven vol~ns__de Joodse k~l.ender
dus nu in hetj~r 5757.
Lag eerst de macht bij de Romeinse
keizer, zes tot zeven eeuwen later was
R

de Paus de grootste machlhebber. In
het jaar 525 was het paus Johannes I
die de geboorte van Chrislus als hel

begin van de jaartelling invoerde.
Vóór de 8e eeuw werd de christelijke
jaartelling maar beperkt gebruikt. Dit
gebeurde alleen in die gebieden, waar

de macht van Rome groot was. Het
duurde tot aan de IOe eeuw voordat
deze jaartelling gemeengoed was.
Nieuwe ontwerpenvoor een 'wereldkalender' waarin alle dagen op
dezelfdedatum vallen en de maanden
even lang zijn, blijven een onderwerp
van studie.
Indelin2 van een etmaal
Aanvankelijk werd door de hiervoor
genoemde volkeren alleen het daggedeelte tussen zonsopgang en
zonsondergang onderverdeeld. Dit
gebeurde in zes gelijke delen met
behulp.vande zonne\vijzer.In t\veede
instantie\verd hetzelfdegedaanmetde
nacht. In Japanen China deedmenhet
net zo, maar het Joodse Volk
verdeeldede dag in 12 + 12 delen.
In de winter waren de nachtdelen
langer en in de zomer de dagdelen.
Tot in de 14eeeu\v\verd zelfs in WestEuropa, met namedoor de kloostergemeenschappen,deze etmaalverdeling
gehandhaafd. Hierdoor was het een
onmogelijkheid om een mechanisch
uurwerk te maken. Deze zgn.
elastische uren moestenverd\vijnen.
Een nieu\v probleemdeed zich rond
1750 voor, toen bleek dat niet alle
zonnedagenin het jaar een constante
lengte hadden. Er werd dus een zgn
middelbarezonnedagafgesproken,die
wel in gelijke delen (uren) was te verdelen. Het overstappen naar deze
middelbare tijd is eigenlijk pas kort
geledengebeurdb.v. in Frankrijk pas
in 1816.

In 1790 verzoekende Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland de
burgemeesters
van de grote stedenom
de Middelbare Amsterdam.\'e Tijd
(MA T) te gaan hanteren. Een groot
bijkomend probleem was, dat alle
landen van de wereld, inclusief
Nederland,gebruik maaktenvan een
glaatseliike middelbare tijd. Het
nIaken van b.V. een dienstregeling
voor de net opgekomenSpoorwegen,
was hierdoor vrijwel onmogelijk. Het
hield ook vele nationale onhvikkelingentegen.In 1880namEngeland
het voortouwdoor éénmiddelbaretijd
in tc stellen,de GreenwichMean Time
(GAff). Alle tijdzones ovcr de gchcle
wcreld starten vanaf de Grecnwichmcridiaan (O-mcridiaan). In 1912
werden 24 tijdzones vastgcstcld.
Ncdcrland heeft, cigenwijs als het is,
in die tijd drie tijden: de spoortijd,de
MAT én ccn bonte mengeling van
plaatselijketijden. In de dertigerjaren
was hct nog hecl gebruikelijk om de
spoortijd en de Amstcrdamsc Tijd
naastelkaartc hantcren.De Duitscbczcttcr maaktchieraanccn cinde.
6000jaar had de mensheidnodig om
hct ccns tc worden over kalenders,
tijdmcting cn tijdzones.
Vanaf het momentdat tijdsbepaling
belangrijk werd, ontstonden er
hiervoor instrumenten. Het hedendaagseelectronische IlOrIoge,dat de
tijd aangeeftd.m.v. eenEngelse stem
met een sterk Japansaccent, gekocht
bij het plaatselijkeware~s voor 13
gulden, doet geen recht aan de grote

Een
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strijd die is gevoerd om een uIImerk te
maken dat nauwkeurig is. Het is een
griezelige zaak dat de tegenwoordige
mensheid zonder de atoomklok, met
een afwijking van I (één) seconde in de
1,6 miljoen jaar, niet meer kan bestaan. Radio, telefoon en computernetwerken zijn zó fijn afgesteld dat die
nauwkeurige tijdmeting onmisbaar is
geworden. Met deze tijdmeting is het
ook mogelijk om de positie van een
schip op volle zee, tot op één meter
nauwkeurig te bepalen.
De
oudste tijdmeters waren vnl
waterklokken en zonnewijzers, later
kwamen
zandlopers
en
olieuunverken. Hier gaat het om raderuurwerken waaronder wordt verstaan:
alle uunverken die automatisch en
mechanisch het verloop van de tijd,
zonder voortdurende venvijzing naar
astronomische feiten meetbaar maken.

De

oudst bekende mechanische

uurwerken stammen uit begin 14e
eeuw. Deze liepen niet zo nauwkeurig
want heel normaal was een afwijking
van op z'n minst 10 minuten per dag.
Had de klok echter een af,,'ijking van
30 min. dan maakte men zich daar ook
niet druk over. Zij hadden dan ook
maar één ,vijzer, de minutenwijzer
was volledig overbodig. Deze klokken
werden iedere dag gelijk gesteld aan
de hand van de zonnewijzer.
De dagindeling is eigenlijk onstaan in
de Europese kloosters, waar d.m.v. het

luiden van de klok werd opgeroepen
tot de hoofdbestanddelen van de
werkdag: opstaan, gebed. maaltijden,

begin en einde arbeid,naarbedgaan.
In de steden en dorpen rondom die
kloosters, hoorden de bewoners die
klok ook en ging men zich hierop

richten. In de kerktorens hingen toen
alleen maar (Iuid-)klokken. De
torenwachter die de klokken in gang

zette diende natuurlijk ,vel te welen
,vanneer hij dal moestdoen.
Hij maakte hiervoor gebruik van een
uunverk, al dan niet voorzienvan een
,vekker. Hier ontstonden dus de
Gotische smeedijzeren uur,verken,
allen uitgerust met spillegang en/oliol.
Tegen het einde van de 14e
eeuw worden de luidwerken

in de

torens gecombineerdmet uurwerken
en verschijnener ook wijzerplaten(het
duurt zeker nog 150 jaar voordat het
carillon verschijnt).

n

-

Gotisch
toren"'achiersuurwerk

*1380.
l-n die tijd

nog
f!ernaakt
uoor
sll/eden
i.p.v.
klokkenrnakers.
J!:ris geen
slinger.
Er is een

'"'oog" als
f!angregetaar.

Na 1400ontst...ater ook 'n markt voor
klokken in huis. Dit is natuurlijk
alleen weggelegd voor de zeer welgesteldendie hiermee hun welstand,
beschaving en opleidingsniveau
kondenuiten;je moester tenslottewel
meeom kunnengaan.
Veelal werden de klokken toen nog
vervaardigd door smeden, maar
daarnaastontstondende bronzentafelklokken in een soort doosvorm. Het
ambacht van klokkenmaker was
geboren. Er kwam steeds meer behoefie aan nauwkeurige tijdmeting,
met name in de zeevaart. Hierdoor
werd de mogelijkheid van plaatsbepaling (en daardoor de kans van
overleven)veel groter.

Een vinding die spoedig de gehele
uurn'erkmakerswereld veroverde,
Ook de gang van de balanswerd door
Huygens sterk verbeterd door het
toepassenvan de balansveer,Waarschijnlijk heeft hij bij zijn eerste
toepassing een 'koekjes-trommel'
tafeluurwerkop zijn kant gezeten aan
de balanseenslinger gemaakt.

Gallileo Gallileï (1564-1642)de grote
natuurkundige,ontdekte op 19-jarige
leeftijd in de kathedraalvan Pisa, dat
de slingertijd voor iedere kaarsenluchter dezelfde was, ongeacht de
Het werkte, hij kreeg een zeernauwnillte van de uitslag. Hij beschreefzijn
keurige tijd. Huygens kreeg hierop
vinding pas in 1638, op 74-jarige
patentmaarwas geenklokkenmaker.
leeftijd, maar was niet in staat dit
SalomonCoster,daarentegen,wel en
wiskundig te onderbouwen.Tegenhet
deze
maaktein 1658de oudstbekende
einde van zijn leven kwam hij op het
'Huygensklok'
welke te zien is in het
idee om dezevinding te verwerkenin
Boerhaavemuseum
te Leiden.
eenslingeru~verk. Dit idee droeg hij
Waar
het
alleroudste,
allereerste
mondeling over aan zijn zoon, omdat
slingeruurwek
is
gebleven,
is niet
hijzelf inmiddels blind was geworden.
bekend.
Vooral
in
Nederland
zijn de
Tot 1657 werd het echappement
oudste en mooiste uurweken niet te
(uuf\\'crk)gereguleerddoor eenbalans
zien in de musea, maar bij
of joliot; in dit jaar publiceerde de
particuliere
verzamelaars.Toch kan
Nederlandse natuurkundige ChrisHuygens
alleen
maar de toepassing
tiaan Huygens (1629-1695)zijn toc-passing
van het slingeruurwer~ worden
van dc slingcr op uunvcrkcn.
toebedeeld.Gallileo Gallileï is hem

Eén vande eersteH)'gensklokken
gemaaktdoor SalomonCasIer in 1658

als ontdekker duidelijk voor geweest.
Echter, bij het bestuderen van de
boekenvan Leonardo DaVinci blijkt
dat hij als uitvinder van zovele
gebruiksvoonverpen,o.a. de fiets met
ketting-aandrijving, ook de uitvinder
is van het slingeruunverk. Eind 17e,
maarvooral inde 18eeeuwvolgdende
vindingen, die de precieze gang van
klokken en horloges bevorderden,
elkaar in snel tempo op. In deze tijd
wasalles nog handwerk.Pas in de 1ge
eeuw werden er schuchterepogingen
gedaan tot het fabriceren van
uunverken in series. Tot in de laatste
30 jaar van deze eeuwde opmarsvan
de macmneook in de uunverkmakerij
niet meer te stuiten is en alle
onderdel.en aan de lopende band
worden ~"ervaardigd. Het in elkaar
zetten g~schiedde eerst veelal door
thuiswerkers,)ater werd dit ook in de
inmiddels verrezenfabriekenverricht.
Ons kleine Nederland heeft heel veel
12

bijgedragenaande ontwikkeling van
nauwkeurige uumerken, er waren
heelgoedeklokkenmakersin onslmld.
Het is jammer dat men in de 18eeeuw
en vooral in de vorige eeuw wat
insliep.
Hierdoor
ging
de
belangstellingvoor de klokken en de
rol die Nederland bij de ontwikkeling
hiervan heeft gespeeld, verloren.
Nederland is in die eeuwen door
anderelandenvolledig overtroefd.Dit
is al te zien aan de literatuur over dit
onderwerp. Christiaan Huygens
beschrijft dus in 1657 de toepassing
van het slingeruurwerk en daarna
wordt het stil. We hebben zelfs in
1790eenuit hetFransvertaaldboekje
nodig om de ken.nisop uunverkgebied
te behouden.Vooral Engeland steekt
ons de loef af metprachtig gestyleerde
perfecte klokken. Tussen 1935 en
1961 verschijnen er heel wat boeken
op klokkengebied, waarin de
Nederlandse klokkenmakerij totaal
niet wordt beschreven.Men was ze
gewoon vergeten, temijl
uit
onderzoekis geblekendat er eind 15e
eeuw minstens vijf zeer bekwame
uurwerkmakers in Leeuwarden hun
werk deden.Pas in 1946 wordt dit in
een boekje beschreven.In Den Haag,
Amsterdamen andere stedenwerden
veel fijnere klokken gemaakt dan in
Friesland.
Hieraan wordt pasaandachtgeschonken in een publicatie, die in 1961 het
levenslicht zag; ook deze uurwerkmakers was men voor die tijd totaal
ver
g e ten

~

-[lebben oude Neder.
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iriese Gracht (1.)
Aan de Friesegrachl slaal een blok van vijf eenvoudigewoningen, mel de
nummers39 TM47. De enige versiering aande voorgevelszijn de muurankers.In
de gevelvan nummer43 zit een herdenkingssleenmet hetopschrift:

'J. W:A.Stute/juni/1886 ,

In de vergaderingvan 5 december1885 besluitenburgemeesteren wetllouders
aande heerAntoniusHenricusJohannesStutetoestemmingte verlenenom zeven
woningenaan de Friesegrachttebouwen.
Het college stelt als voorwaarde dat er voor een behoorlijkewaterafvoermoet
worden gezorgd en dat de uitweg voor voertuigen nimmer mag plaats hebben
langs de gracht. Zij gevenStute in overwegingom te zorgenvoor goedeprivaten
en de afmeting van de woningen iets ruimer te nemen. Dit laatste heeft hij
waarschijnlijk opgevolgd, want er staan uiteindelijk geen zeven maar vijf

woningen.

.

De grond, de percelenD nr 8 en 9, zÎj"/ in eigendombÎj°mevrouwJohalma Willemina
Rahona,)lute-Theunisseo

PerceelD 9 wordt gesplitst in D 877, waarop een tuinkoepelstaat, die in 1886
geslooptwordt en D 878 waarop zich een tuin bevindt. Op dezebeide percelen,
D8 en D9, wordenvolgens het kadasterde 5 woningengebouwd.
Zoals uit hetopschrift.van de steenblijkt is menspoedigmetde bouwbegonnen.
De elfjarige zoon Jan
Willem Arend mag in
juni de eerste steen
leggen. Het gezin
Stute woonde eerst
in de Smeepoortstraat
en
later
in
de
Donkerstraat.
Antonius
was
koopman en raadslid
van 12 juli 1894 tot
1 januari 1908, voor
de
kiesvereniging
"AlgemeenBelang".
Hij vervuldevan 4 september1900tot I januari 1908 het ambtvan wethouder.
In 1908werd Stute niet meerkandidaatgesteldvoor de raad omdat hij failliet was
verklaard. In 1911 was hij hiervan hersteld zodat hij weer eenpolitieke functie
kon aanvaarden.Van 5 september1911tot in 1924was hij weerraadslid en van
4 september1917tot 4 september1923wethouder.De gemeenteraad
kende hem
bij zijn aftredenals wethoudereen levenslangpensioentoe, ten bedragevan de
laatst door hem genotenwedde.
Stute was tevens voorzitter van de Vereniging Werkverschaffing en van de
Vereniging tot Wering van Bedelarij door Werkverschaffing;bestuurslidvan het
Rode Kruis; lid der plaatselijke Commissievan het Fonds ter Aanmoediging en
Ondersteuningvan de Gewapendedienst in de Nederlandenen Commissarisvan
de HarderwijkerBouwmaatschappij.Antonius HenricusJohannesStuteoverleed
in juni 1924te Harderwijk.
[oto's:
N.C.R. "~.{Q1'g
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'Kunstzinnig
leven op de
Veluwe ?'.
Verslag van de lezing door Klaas Roodenburg op
12 november 1996.

Deze avond,die werd be7.ochtdoor43
belangstellenden,stond in het teken
van de kunst op de Veluwe. De heer
Klaas Roodenburg (81) gaf in grote
trekken eenoverzichtvan hetculturele
leven op de Noord\vestVeluwe van ca
1880-heden.Uitgaandevan het geheel
aan manifestaties van hedendaagse
kunst in dorpen en steden op de
Noordwest Veluwe keek hij terug in
het verleden naar aanleiding van zijn
boeken
"'Kunstenaars op de
Noordwest Veluwe, een speurtocht"
(deel I) en "Kunstenaars op de
NoordwestVeluwe, het vervolg" (deel
11). Hij eindigde zijn voordracht met
de vraag: "Heeft het geschetste
kunstzinnig leven op de Veluwe enig
niveau, en wat heeft het teweeg
gebrachtin de mensop de Velu\ve.
Zoals de schrijver C.C.Krone mooie
woorden en zinnen uit kranten knipte
en zo heel kunstig een verhaal
samenstelde, zo kan ieder mens op
zijn manier kunst maken of
kunstzinnig bezig zijn. Het is maar
wat je, be\vustof onbe\vustin je werk
legt. Mijn vader was boer, een
vakman. Hij deed met zijn beesten
16

mee aanwcdstrijden,nadat hij ze van
binncnuit,d.w.z. I\\ct het goedevoer,
tot prachtstukken had ,veten te
krijgen. Mijn broer was boer en
ploegde met cen ploeg met paarden
ervoor, prachtige rechte voren in de
aarde.Eenandereboerwas bakkeren
leefde zich kunstzinnig uit op
marsepeinenfiguren. De soep van
mijn grootn1oeder
was alom beroemd,
een kook-kunstwerk. Al jong heb ik
'kunstzinnig' Ieren kijken maar ook
geleerd dat je kunst moet nivelleren.
Want niet alles wat de naan1heeft,is
kunst. Veelal valt het onder de
noemer'cultuur', hetis eenleefwijze.
Niet ieder mens maakt kunst, wel
maakt ieder J11enSvan huis uit
cultuur, via oudersenvoorouders.
Hoe kijkt men rularkunst?
Vind je iets mooi? Oké!
Ik zal niet tegenje zeggen dat het
lelijk is. Ieder zijn smaak. Ik zal wel
proberenuit te leggendat er mooiere
kunst is. Men kijkt over het algemeen
te veel alleen met de ogen, terwijl
men hierbij meer hethart zou moeten
latenspreken.
Was er kunstzinnig leven op de
Veluwe?
Als ik nee zeg, dan ben ik klaar met
mijn lezing en kan ik opstappen.Zeg
ik ja dan moet ik daar op in gaan. En
dat doe ik dus. Als ik een aantal
krantenberichten van de laatste
weken doorlees, stukjes over nep,

namaak, nepkunst, jaamlarkten,
vlooienmarkten,braderiën; ontstaatde
vraag: Is daar kunst te vinden?
Vaak wórdtje genept.En ik praatdan
niet over een buurtrommelmarktb.v.
in Stadsdennen.We constaterenhier
dus weereenuiting van cultuur en die
is overal.
Ik ben geen kunstgeleerde of
kunstcriticus maar dacht met 25 jaar
ervaring met 'kunst' op de Veluwe,
hierover wel een aadig verhaal kon
schrijven.Als je een Veluwenaarnaar
scllilders op de Veluwe vraagt, wordt
al gauw de naam Ansingh of
Lussenburggenoemd,maar er waren
er meer.Er was ook eenmarkt voor op
de Veluwe. Wel is deze markt te
verdelen in een ondermarkt, met
kitsch
en
handelskunst; een
tussenmarkt, met schilderijen en
posters (die heel mooi kunnen zijn)
tussende 2000 en 6000 gulden; en er
was koopkunst,voor collectioneursen
musea met waarden van 20.000 > 100.000gulden.
Aan bovengenoemdemarkten is een
4e gröep toe te voegen en dat is de
kunst onderweg. Kunsthandelaars
onder elkaar, ook op de Veluwe barst
het daarvan. Ge~.oon boeren of
burgers, die er iedere dag mee bezig
zijn. Ik ken ze. Enige kunstzinnige
achtergrond in de vorm van studie
hebben zij niet, maar wel stapels
boekenen eenjarenlange ervaring. Ze
hebben er terdege verstand van en
zetten veel om. Vaak komen deze
schilderijen uit een boedel, nadat zij
soms 55 jaar in de 'mooie kamer'

hebben gehangen. Niet vuil, niet
beschadigden zonderveilingnummers
natuurlijk. Wel degelijk van waarde,
omdat het vaak van gevestigde
streekschildersafkomstig is. Hier heb
ik 25 jaar tussen gezeten en deze
mensengoed leren kennen. Ik kwam
en kom nog veel bij ze thuis en hebze
leren waarderen. Prachtige mensen
met prachtige schilderijen. Vandaar
dat mijn boekenmeeroverde mens in
de kunst gaan, dan dat het
kunstboekenzijn. Veel is er te vinden
in en rondomEIspeet.Hoekwam dat.
Vergelijk het maar met de
Impessionisten eind vorige eeuwbegin deze eeuw (Manet, Degas,
Renoir, Monet). Zij wilden weg uit de
ateliers om vanuit en in de natuur te
schilderen.Zo ook de HaagseSchool
die, hierdoor geinspireerd,naarbuiten
ging voor de luchten, zon en
vergezichten.Zo kwamen zij o.a. aan
de kust, Het Gooi en op de Veluwe
terecht. Zij werkten snel omdat de
natuur, door het onontbeerlijke
daglicht, voor hun ogen veranderde.
Zij werkten daardoorveel met vegen
en streken. Voor de gevestigde
attelierschilderswas dit natuurlijk een
ramp. In hun ogen waren de
schilderijen niet af. Ze schilderden
niet figuratief maar met grote vlekken
licht
(Herman
van
Weelen,
Bosschebroek). Veel van deze
kunstenaars (vanuit de huidige
Randstad) hielden zich niet erg aan
God en gebod. Zij schilderden
wanneerzij zin haddenen verkochten
dan aan eenreizendehandelaar,vaak
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niet
onopgemerkt beleven vanwege de
toeristen, die ook in die restaurants
kwamen.Eerst in EIspeet,later ook in
Nunspeetvan wegede bereikbaarheid
door de spoorlijn en de aanlegvan de
autoweg.Chris Ten BruggenKate zei
eens: « De kunstçnaars hebben de
Veluwe grootgemaakf'. Veel toeristen
uit de Randstad kwamen naar
Nunspeet en keerden van vakantie
naar huis terug met een aardig
kunst\verkin hun bagage.
Aldus Klaas Roodenburg voor de
pauze.
Na de pauze deed hij zijn verhaal
leven aan de hand van dia's met
schilderijenvan Veluwsekunstenaars.
Bij iederedia
attendeerdehij zijn publiek op det.1ils.
Zal het onderwerp niet ieders keuze
zijn geweest, de spreker had een
geboeidpubliek. AJN
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voor de lezing "Gilden in Gelre"
door ing Brand I.M. Beumer uit
Westervoortop donderdag30 januari
1997 in de zaal van de Plantagekerk,
ingang Hogepad,aanvang20.00uur.
De heer Beumeromschrijft zijn lezing
alsvolgt:
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.)cs(aan.,.Cl ondenverpvat. de lezing
omvat de ambachtsgilden.Dit waren..
organisatiesvan handwerkersmet een
zelfde beroep. Hun doel was de
beroepsactiviteiten te regelen. Ze
hebben bestaanvan ca 1200 tot ca
1800.
De lezing bestaatuit tweedelen:
Vóór de pauzezal aande hand van een
twaalftal schema-dia's de grote lijnen
van de geschiedenisworden verteld.
Aan de orde komeno.a. de organisatie
van de gilden,gegevensoverde gilden
in de steden en inzicht in de
ontwikkeling. Het geheel wordt
samengevat in een Gilden-topûen.
Deze verhandeling is een goede
inleiding tot de diaserie na de pauze.
Met achtergrondgegevens
krijgen die
beeldenmeerbetekenis.
Ná de pauze worden via dia's
herinneringen opgehaald van voor
1800. De heer Beumerheeft voor het
samenstellenvan dezediaserietalloze
oude Gildensteden bezocht. Niet
alleen in Gelre, maar ook in
Vlaanderen. Met moeizaam zoeken
deed-hijheelbijzonderevondsten.
20 plaatsen in Neder-Gelre hebben
Arnbachtsgildengehad, waarvan vele
met herinneringen daaraan. Om er
een paar te noemen: Arnhem,
Zutphen,Hattem en Elburg. Maar ook
Harderwijk hoort in dit rijtje thuis.
Aan onze stad zal zeker aandacht
wordenbesteed.U bent allen van harte
welkom en neemt u gerust een
introducémee.

DE HERKOMST VAN
ONZE FAMILIENAMEN
De naamgeving van
vondelingen

kinderen te vondelinggelegd, maar in
veel ontwikkelingslanden komt het
nogveelvuldigvoor.

Wat de naamgeving in ons land
betreft;
de naam wordt gegeven door
J.H.D. van Kuik
de vinder C.q. de aangever in overleg
met de ambtenaar van de Burgelijke
Op ] 4 september
Stand. In het verleden werd als
1995 heb ik voor
voornaam heer vaak aangenomen de
onze vereniging een
naam van de heilige wiens naamdag
voordracht
het was, tenzij op een eventueel
gehouden over de
bijgevoegd briefje al een voornaam
herkomst van onze familienamen. Ik
vermeld was.
heb mij toen tot de grote lijn moeten De achternaam vormde hiervan soms
beperken,zodatveel deelonderwerpen een gedeelte 'of werd mede hieraan
zijn blijven liggen. Nu in ons nieuwe
ontleend, b.v.: CasperAanbidder (6jan,
mededelingenbladhet "Vittepraetje"
driekoningen),Johannes Evan(gelist},
nadrukkelijk gevraagdis om bijdragen Stephanus Martel (Stephanus
Martelaar).
daarvoorbiedt het mij de mogelijkheid
Indien op het bijgevoegde briefje een
op eenaantalvan die deelonderwerpen achternaam voorkwam dan werd deze
.'
nader In te gaan.
meestal op een of andere manier
Als eerste onderwerpheb ik gekozen vervormd, omgedraaid of de letters
voor de naamgevingvan vondelingen. verwisseld, b.v. Crols werd Slork,
Smeets werd Steems, Beaudso"t werd
Vroeger waren er veel vondelingen,
Taubedson.
een onderzoek in Maastricht over de
Men
kan de namen in enkele groepen
periode 1814-1823 had als uitkomst
dat er in die tien jaar 509 vondelingen indelen.
I. Namen ontleend aan de tijd van het
zijn aangegeven,met een top in de
jaar, waarin of de weersornständigjaren 1819-1821,in welkejaren er 250
heden waaronder het kind
vondelingen bij de ambtenaarvan de
Burgelijke Standwerdenaangegeven.
gevonden is;
II.Namen ontleend aan historische
Als men dan in aanmerkingneemtdat
in dezedrie jaar 2352 levend geboren
gebeurtenissen;
kinderen werden inge;schreven, 111.Namenontleend aan vondstomstandigheden in het algemeen;
betekentdit dus dat er meer dan 10%
daarvanvondeling waren. Tengevolge IV. Namen ontleend aan bijgevoegde
voonverpen of op briefjes voorvan de sociale omstandigheden
komende aanwijzingen;
worden er in ons land nog weinig
door
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V. Namcn ,\'aarschijnlijk onllccnd
aan dc locsland of hct gcdrag van
dc vondclillg cn
VI, Onverklaarbare of volledig willekeurig verzonnen namen,
~Cornelu.\"HerJçt.
14 sept 1816
Balthasar ,S'neeuw,6 jan 1815
Paulina I/itte, 21 juni 1817
~11- Afaria Blocu.\", gevonden op
7 maa ft 1814, kennel ijk gegeven
nl1ar aanleiding van de insluiting van
de stad Maastricht door de Russische
Kozakken. Victor Qllatrehra.~ en
Alexander IVaterloo, beiden gevonden
in juni-juli
18J5, zijn natuurlijk
oJltlecnd aan de ovenvinning op
Napoleon bij Waterloo op 18juni 1815
~Q1lt Frederik Stoepman.\"
Maria Anna op de Stoep
Grej!,orius 7rap
.Jan Bijellkorf, in een bijenkorf

gevonden.
~rt.RCatharina
Roomsch, op het
briefje stond Rommsch gedoopt.
.J(J.~erhSatijll, op een wit stukje smijn
stond "il est baptisée Joseph".
~~-y~ /I larie Rhume, die misschien
verkouden \vas. Kareillejaard. was
\val1rschijnlijk wat ouder.
Pieter lll'ak, overleed t\\'ee dagen
nadat hij gevonden was.
i!<;J.--Yl;.Veel namen van deze groep
blijven on\'erkl:larbaar, men heeft
\v:ll1rschijnlijk, omdl1t men niets beters
kon bedenken, maar Wilt gefl1ntaseerd.
Bijvoorbeeld:
Lepel.
Vork. Me.\".
Bedmlkt. f,'reugde, 7;'00.\"t, Opaal.
K(Jraal. Kornalijn etc.

Een zeer uitzonderlijk geval van
naamgeving heeft zich voorgedaan in
leuven in 1787. Een ambtenaar van de
Burgelijke Stand was zeer ontevreden'
met het bestuur van kei7.erJ07.ef11.
Hij stond daarin niet alleen vandaar
dat er een soort hekeldichtje
circuleerde met de volgende inhoud:
"Enfin alles gaet om zeep ende
I1lagere ratten \lIorden \'et nIet gestolen
goed,
zoodat
.~telell,
rooven,
plunderel1 geene zonde en 111
eer i.~.
Helae.~, ollder \rat tiranny le\'en wij:
galge.\", Pruisnlan, recruet, calIon!
Komt Ol1Shelpen uyt de sla\'en1ije val1
de booze tyran. "
De vondeling Maria Theresia die op
27 januari werd binnengebracht kreeg
de naam El1fin. Petrus die op 7
februari arriveerde kreeg de naam
Alles. De 39 vondelingen die volgden
kregen alle volgende woorden van het
gedicht. Vandaag aan de dag zijn de
meeste van deze namen nog te vinden
in het telefoonboek van Leuven.
T ot slot het volgende.
De naam Vondeling is uiteraard ook
diverse malen door de ambtenaren
gegeven rnaar door ieder maar één
keer, want dezelfde naam werd niet
aan meer dan één kind gegeven. Men
heeft wel eens verondersteld dat de
naam Joost \'an del1 f/ondel vernad
zou houden met de naam f/ondeling.
Dit is onjuist, het ,voord vondel heeft
de betekenis van een kleine, smalle
brug. meestal een enkele plank. Men
zegt ook ,vel vonder en zelfs ,vel
,rlonder. De naam \'a11 den r,rondel
behoort dus tot de groep adresnamen.

