Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 VAN DE LEESTA FEL Baam De bekende schrijfster HellaHaasse heeft in haar jeugd eenaantal jaren in Baam gewoonden daar is vlak na de TweedeWereldoorlog ook de novelle'Oeroeg' ontstaan. Aan de handvan Haasse's autobiografie 'Zelf-portret als legkaart' gaat J. Krui-denier in het tijdschrift Baemenr.2 van 1994 van de gelijknami-ge historische vereniging op zoeknaar overblijfselen uit de jeugdvan Haasse. Hij ontdekt niet alleen op welkeschool Hella gezeten heeft, maarook kan hij een aantal docentenreconstrueren uit de beschrij-vingen die zij geeft. Kruidenierspoon zelfs een oude klasgenootvan Haasse op, aan wie zij nogeen verhaal heeft geschonken.Dat verhaal is helaas niet bewaardgebleven. Een geheimzinnigetheekoepel in het Maarschalks-bos, waarvan Hella vermoeddedat er alleen via een tovertrap toe-gang kon worden verkregen,blijkt ook echt bestaan te hebben.Dat gebouwtje heeft na een op-knapbeurt nog lange tijd dienstgedaan als gemeentewoning. toen men in de Nederlanden bak-steen ging gebruiken, zal hethouten gebouwtje vervangenzijn. De

belangrijkste bouvk'iasemoet echter in de 1 5c eeuw wor-den gesitueerd. Wat er van datbouwwerk in het midden van de18c eeuw over was, is grosso mo-do door Van der Burg vastgelegd.0\i de tekening in Utrecht (al-lieelding I) is de kapel weergege-ven vanuit het zuid-westen, ter-wijl de tekening in Vianen(afbeelding 2) de noord-westzijdevan het gebouwtje afbeeldt. In ditlaatste geval ziet het complex erveel imposanter uit dan op detekening in Utrecht, die meer aande werkelijkheid beantwoordt.Maar hoe dan ook, in beide ge\al-len zijn de proporties nogal over-drc\'cn uitgevallen (albeelding 3). Noten 1.
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R. van Eijndenen A. van der Willigen,Geschiedenis der VaderlandscheSch/Werkunst (Haarlem 1817) deel II,180-181. 3.

Voorraadcatalogus nr. 144 A.J. vanHuffel's Antiguariaat, Utrecht, 1909,nr. 1082. 4.

C.H. de Jonge, Catalogus dersch/We-riyen(CentraalMuseum, Utrecht 1952)179, nr. 384, inv.nr. 9560. 5.

De Jonge, Catalogus, 179-181, nrs.385-396. Lapidoth in de baroniestad. Hij enzijn opvolgers hebben altijdbehoord lot de sociale bovenlaagen stonden in hoog aanzien. EenIJsselsteinse notaris blijkt ookvoor te komen in het werk vanHerman de Man. R. 'Verweij gaatin een korte bijdrage in op deverschillende kantoren die denotarissen hebben gebruikt inIJsselstein. De Bilt Misschien in onbewustenavolging van het beroemde kin-derboek van Tonke Dragt is in DeBiltse Grift nr. 7, het tijdschriftvan de historische kring d'OudeSchool een artikel geplaatst metde titel: 'Een brief aan de koning'.Deze brief is niet zoals in de bijnagelijknamige roman een zaak vanleven of dood, maar heeft alleenbetrekking op het laatste. Hetgaat namelijk om het kerkhof aande Dorpsstraat in De Bilt, dat in1829 volgens de nieuwe wet nietlanger geschikt geacht werd voorzijn doel. De Bilt had net eenhandjevol teveel inwoners omnog binnen de bebouwde

kom temogen begraven, en dit kerkhoflag weliswaar aan de rand van hetdorp, maar op minder dan devoorgeschreven afstand. De briefaan de koning uit de titel van hetartikel van auteur Jan van derHeijden wist echter te veroorza-ken, dat de gemeente dispensatiekreeg en het kerkhof nog tot 1900geopend bleef. Ook dit artikel iseen uitvloeisel van het inventari-satieproject van de Terebinth/Stichting Stichtse Geschiedenis. IJsselstein De notaris staat centraal inhet juni-september nummer1994 van het tijdschrift van deHistorische Kring IJsselstein. B.Rietveld gaat in op de notarissentussen 1811, toen de eerste echtenotaris in de stad opdook en1961, toen de laatste notaris vande oude stempel afscheid nam.Rietveld geeft een historischeinleiding op het notarisambt diebegint in het Romeinse rijk. Debronnen voor notarissen in IJssel-stein voor 1811 blijken schaars,maar in dat jaar vestigt zich 'W.F. 111 Fred Vogelzang ieplember I ofelo trail|9 940UD-UTRECHT

