
'$uc rqc'
Tijdschrift van de Historische Kring "Baerne"

lóe jaargang nr. 2 - jwi 7992



Dagelijks BesCuur van de Hlstonische Kring rrBaernerl

Voorzitter : C. C.14. Collard
Penningneeslen ; I. Huls

Wíttel-aan 8
3743 cP Baarn tel. 02154-22974

Secretariaa! 3 F. Muls-Snel, van Goyenlaan 213
3764 eL Soesr rel. 02t55-12989

Ledenadninis tratie : N. Kuyt-Smit, Van Wasse',eênlàan
16, 3742 AH Baarn.

De lidrnaatschapskos ten van de H.K. rrBaernerr bedragen:

f 35,-- per Jaar per gezin
Í ?5,-- per jaar voor een indlvldueel lj.d
J 12,50 per jaar voor een jeugdlid (14 L/n 18 Jaar)

Postadres van de H.K. rrBaernerr : Postbus 326
3740 AH Baarn

Bankrekeningnummer

Poslbanknummer

z 30.47.28.292

| 4'192133

rrBaernerr verschijnt viennaal per jaar.

Losse nunners à t 3,-- verkriJgbaar bij N. Kuyt-$tr10,
Van líassenaerlaan 16, 3742 AH Baarn.

Nlets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof
openbaar gemaakt door niddel- van druk, fotokopie, micro-
f:.1m of op $relke wljze ook, zonder vooraFgaande schrifte-
Iijke toeslemming van de redaktle.



ê

1

I NHOUD

1481: DE GROTE BRAl.lD VAN BAARN

FLORA-h,AGEN

DOCI.ITNTATIF OVER OI.DE EEGRAAFPLMTS
OT.DFEIDKATTR

MEESTER PLUI}4S RJSTPLAATS

h,ATERShnOD 1921

UIT DE SCHAïKANER VAN BAERNE

PROGRAIfIA 1992-1993

IN T4EITORIAM

blz. 2

blz. 10

ARCHIEF VAN
blz. 15

b]z. 15

b1z. 17

b1z. 21

b12.23

b1z.24

(^

MEDEDEL INE

Gaanne copy inlevenen voon 20 ausustus 1992 bii
Tireke Bierms, Sophialaan 13, 3743 Cf Baann



2

1481: DE GROTE BRAND VAN BAARN

De onderufls vtrr een stdje
ïweemaal is Baann in een Kerstnacht het toneel geweest van
een belmeniJke historische sebeu^teftis, Fbt t"laÍ'en beide
keerpmten in onze plaatseli.-*e seschiederis. Kerstmis 1580
kularn de Reformatie in Baa-n, rnet de ovennanp van de keÍ* op
de Bnirk doon de nianwe nelisie.
Pnecles negen-en-negentis iaar eerden, in de kenstnacht van
1481, was Baann doon Hoilandse tnoepen platsebnmd. Al in de
tweede helft van @ veertiende eeurl| had Baann stadsnechten
gekreeen en onze plaats feeft toen dus wel iets betekend.
Maan met de namp van 1481 kwam het stêdJe tot vmval en in de
volsende fie eer.Men bleef het een eefucht van kleire boeren
met niet veel meen dan dniefpndend lnwoners, Pas tegen het
einde van de 19e eeuw, met de komst van de spoonliin naa-
Amstendam, is Eaarn een nieuwe toekomst insesaan,

Hien eaat het dan over het keerpL.nt 1481 en voor'êl oven een
histonisch document, een vensiag van een tiidsenoot en
oossetuise. In dat verhaal wordt een levendig beeid seseven
van twee sebeuntenissen op het snondsebied van de tegenwoor.-
dige gemeente Baann. Eerst eaat het over de imame van fuis
ter Eem, tegenover Eembrusse, door l-loekse ge!',@erde bLrgen-
troepen uit Amersfoort en Utnecht in september 1481, en
venvolgens dus oven de verwoesting van fÊt stadJe Baann óie
maanden laten.

Devld onze bisschop

ïn de tweede helft van de viiftiende eeuw stond Barn als
Stichtse stad onden het sezas van de bisschop van Utr€cht,
David van Bounsondië. Moseliik is het deze bisschop die is
afgebeeld op het Baannse stadswapen van 1464, r.Jaanvan onze



DAVID VAN BOTJRGONDIË, BISSCHOP VAN UTRECHT VAN 1456 TOT 1496.

Waarschiinljik een tekenins door JacqLJes LeDoucq.



4

OudheidkaÍnen een afsietsel bezit. (Als het geen beeltenis is
vên een talllekeunise Utnechtse bisschop of abt, of van Sint
Nicolaas.)
ïn 1456 had Hentog Filips de Goede zjin bastaandzoon David van
Boursondië op de bisschopszetel vên Utnecht sezet en hii had
de paus bewosen die benoemins te bevestigen. De nieuwe
bisschop, de opvolger van Rudolf van Diepholt, vertegen-
woondisde in de laatste iaren van zjin vadeÍ's bewind en
t.íidens de neseninsen van Kanel de Stoute en Mania van
Bounsondi ë het Bounsondische sezag in het Sticht. Hii trad op
als een tinan en rnede daa'door sroeide het venzet in de stad
en in het setaest, Toen in 1477 Ka el de Stoute bii I'lancy
gesneuveld u,as en het hele Bounsondische niik bedreied werd,
venmindende ook het sezag van David van Bounsondië. De nieuwe
hentogin Mania van Bomsondié (477-148n en haar semaal
Naximil iaan van Oostenriik moesten David soms te hulp komen.
Deze bisschop David van Bourgondië, een gnand seigneun,
vertoefde meestal op ziin bisschoppeljik slot in h,iik bii
Duunstede, in p.laats van in het bisschoppeliik paleis, het
Bisschopshof, op het Domplein naast de Domtonen.
David kwêm met ziin eisen bisschopsstad in conflict en in 1477
benoemden de Utnechtse opstandelinsen Bunggnaaf Jan van
Montfoont tot hoofdman van de stad Utnecht. Tert,',iil David, als
vertegenL'ioordiser van Boungondiè, tot de KabeUarwen
behoorde, stond Jan van f{ontfoont in het kanp van de Hoeken,
samen met de bunsers van Utrecht en biivoorbeeld die van
Amensfoont. Nu deed zich cb merkwaandiee situatie voon, dat de
trisschop van Utnecht pensoonliik aan de kant van de gnaaf van
Holland stond in de henhaalde conflicten tussen het Sticht en
Holland.
In de middeleeuwen is en veel stniid seweest tussen beide
sewesten en in het iaan 1481 wa en en heftise botsingen, waan-
bii veel doden vielen en vooral snote schade werd aangericht.
Beide partiien staken elkaans konen in brand, roofden het vee
en plundenden de dorpen.
In september 1481 besloten de Hoekse bungens van Amensfoont
een ovenval te plegen op het Kabeiiauwse bisschoppeliik slot
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l-fuys ten Eem b'ii Eembrusee, 
"-"n 

u"n de venstenkte woninsen
va-r bisschop David van BoLrgondië, die er nu en dtrl venbleef,
matr nJet op dit moment. DooÍ' de strategische lieeing, bii een
bnug over de nivien de Eem, was Huys ten Eem een beeeerd
bezit, waarom in de middeleeuu,en tussen Holland, Utrecht en
GelÍ'e veel *streden is,
De Amersfoortens krEsen biJ de overval stern van Utneótens.
["let een "gnoote brs" (ztilêa. eescfut) schoten zii de "sael" (cÍe

woonnuimte) van het kasteel piat, zodat de bewonens zich
ovengaven,
Die beuonens konden onsedeend ventnekken met behoud van ftn
persoonliike bezittinsen. tladêt in 1485 bisschop David van
Boreondi ë, met steLn van aantsfErtos l4axjmiliaên van
Oosterriik, in ziJn sezas fEnsteld wês, liet hii Hws ter Eem
ween mboulen,

De tna* vil de stactrcrjden

Op 15 oktober 1481 leden cb Hollmders een nedenlaas bii
VneeswiJk. DaanbiJ namen de Utnechtenênen 220 eevansenen.
Vervolgens venoverden & Stichtenaren Naanden, mar besin
cbceínber 1481 werd l.ba.den door de Hollmders terugveroverd.
De amvoerder var die Hollmdens t|las Joost van Lalaing, een
Flenesorh,er, die in 1480 stadhoucbr vfl Fblland tltas geworden,
als vertegenwoondigen vm de vonstin l"lania van BoLnsondië.
Deze KabeUa.ruse atrlvoender besloot de Utnechtse Hoeken een
lesie te ieren, Vanit Natrden ondenrsn hii een stnafexpeditie
natr het Stichtse EemldE.
Eernes, dat in de loop der itren nos al eens vm landsheen had
sewisseld ên dêt ru eens Stichts dan weer Fbllands was
geweest, nesonteende in dit naiaêr v€n 1481 onden Utrecht,
Lalains stelde EerÍnes een ultimatun: het zou zich biJ Holland
moeten voegen. Tesen betalins vên een schattine (enen cieyren
perninck) zou de stadrcUder de EeÍressers bescherrnen tesen
die van Utneót, ZiJ knesen twee dasen beder*tiid. In die tiid
nanen zii contact op met Utnecht en Utnecht stuurde "hondert

r
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sta.lbroedens (soldateil om hoer dorp te helpen bewaren". ïoen
de stadhouden dat constateerde, tnok hii met een legen van
vien-tot viifduizend man naan Eemres, bestonmde Eennes van
vier ktrten en nam de plaats in. "Erde sy sloegen der veel
cloot. Ende sy plondenten ende sy stakent aen erde bemten
(venbnandden) al, op vien huysen na of vyf. Ende dit sescieden
op sunte Thomasdach te vien unen na den eten ende sinen dach
was op enen Vnidach". (Het b,as op het feest van St.Thomas,
vriidas 21 december 1481,)
In de Nicolaaskenk vtrl Eemnes-Buiten werd ter. hen'inr€nins op
een wandbond het volsende vers seschildend:
"Toen men schneef vientienhondend tagtig en een |^las er in
Eemres een g'oot geween
daen bleven twee en seventis menschen doot
Godt helpt de sielen uyt den noot".
Na de wnede ovenval op Eemnes tnok Lalaing met ziin tnoepen
terus naan Naanden.

Barn venwoest

Hii nam een paan dagen nust om venvolgens ziin woede op
Baann en Soest te koelen. De bewoners van Baann, die hadden
kunnen zien wat en met Eemnes was sebeurd, namen de vlucht
naar Amensfoont, waan zii êchten de stadsrruren veilig wanen.
Zii senoten sastvnjiheid en bescher.mins in die stad op gnond
van een ver-dÍ'ag dat Baann in 1443 met Amensfoont had
eesloten, waaÍ'bii de Baarnaa.s zich verplicht hadden een deel
van de Amensfoontse stadsmwn te bouwen en te onder-houden.
Intussen wend Baarn, evenals Soest, platsebnand en seplundend
door stadhouder Lalains en ziin lesen, waêrbii zich hadden
aangesloten wel "vjen hondent vijlne boeven" (gemene sch-rked,
die geen soldii ontv insen en die meeliepen om te kmen
plundenen.
Deze sebeurtenis is indentiid als volst beschneven:
"0pten heyligen Kenstavont tooch de stedehouden uyt |,leerden
ende bennde (venbnandde) Baenn ende Soest alop, dat daer niet
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veel bleeff stsen, ten wfen cnsnen of daen dat heylise oly
was". (d.s: met uitzonclering van die fuizen waar zwangere
vnoLrr,ren wanen, of stenvendefl dle het Heilis oliesei, de Laatste
SacndÍËnten, hadden ontvangen.)
Op cfiezelfde "kersavont" vertnok cb Hoekse Jmkheer Enselbert
van Kleef uit Amensfoont naar Utrecht met een gevolg van
dniehonderd ruiteÍ's, In Utrecht zou hii stzun ver'lenen êan de
opstanclelinsen tesen de bisschop, Over die tocht lezen we:
"Ende doe sy quaÍnen aen den bench, (de Amersfoo'tse Bens) soe
sagen sy, dat die l-bllanders Baern bernden. Doe waegheden die
iorcker van Cleve, wat dat dêer bennden ende wie dat dede.
Doe went hem seseyt, dat dat die Hollanders wanen ende
bernden int Sticht Doe seyde die ioncker, dat hi die Hol-
ldÈns hoer venen nocft t.lel coÍten soude, dat sy so ven niet
vliegen en souden". fiii zou die Holianders hun veren konten,
zodat zii niet meen zo ver zouden kunnen vliegen.)
"Ende dese woerden gescieden ald.s,als my eeseyt is" Gn die
woorden ziJn in vervul lins sesaan, zoêls mii is venteld,)
Jonkheen vtrl Kleef need verdef met ziJn nLriters naan Utrecht,
uaartii hii tesemoet Hend eereden doon de hlrggraaf van
Montfoont rnet een aantal Utnechtse burgens. Langs de Steenwes
in De Bilt stonden veel bungens, Zo wend de ionker "des avonts
tfe vien u-€n" Utnecht binnenseieid. Hii wend met "snooten
vnouden ende bliscapen" naan de Bisschopshof (het paleis van
de bisschop) Oevoend. Dat eebeunde dus op de vooravond van
Kerstmis, maandas 24 cbcernber 1481. De Staten van Utrecht
stelden cle iorker in fEt bezit van het weneldliik gebled van

tr het Sticht, rnet de titel "ruwaent ende beschenmer". Venvolgens' eisten de Staten van de karunniken dat zii de paus om een
nieu!íe bisschop zouden vnagen, ais opvolser van David van
Bomgondie, Dat declen die kanunniken, zwichtend voor de gnote
ctrr-rk die op fen wend uitseoefend. llaar paus Sixtus lV weisende
aan dit Utrechtse verzoek gehoon te seven en hii spnak in
arsrstus 14BZ zelfs "de ban en het intendict" uit.
In pril 1485 nan David ween bezit van cle std Utnecht, Ínaan
in rnei wend hii sevansen genomen en op een vuile mestkan na€n
Amersfoont geneden. Jorkheer Enselbent van Kleef werd weer de
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vrereldliike besturcler vm de stêd, met stann vm ziJn bnceí.
de Hertos van Kleef, Jar cle Tweecle, Datrop kwan l'laximi lisr
van oostenn.iik, die ais negent optrad voon de m'inderJaris
Filips @ Schone, Dêvid vtrr Bouneondie te hJlp, zodat de
bisschop op 7 septeÍrben 1485 uit Amensfoort kon teru*eren.
Bisschop David overleed chntien Jaa later, in 1496.
Keren He ru terus naa de Flol lsdse stacfpuden Joost vanr
Lalains, die noe niet klaan t"tas met ziJn stnafexpeditie tesen
de Utnechtse opstandiee bunsers,

De slse blJ I'lestbroek

0p ''sunte Stevensdach", 26 decemben 1481, tnok de stadhouder
met vien tot viJfduizend r'leenbtre mffnen naër Westbroek, dat
evenals Soest en Baarn- ook platsebnand hlerd, "Ene doe dit
senucht biru-en Utnecht cuaÍn,doe sioeg men die bflclock erub
die bongens ende die nutens liepen uyt nae clen Westbnoeck". In
Westbnoek aansekomen, dachten zii aanvarkeliik de Hollandens
semakkeliik te kunnen verslaan, maan ziJ hadden zich misrekend,
want de ovenmacht van de Flollmders t.,as sroot. In deze Slag
bii tlestbnoek lecÍen de Utnechtenren een zwme rEderlaae. "En
wenden veel bungens ende nuters dooteeslaeen", Bii die
Utnechtse bLrsens waren iongens van viiftien en zestien ia€n
"ende die wenden oock dootgeslêsen". In bovenstaand verhaêl
over stniid tussen de Hoilandens en de Utnechtenanen in 1481
is seciteerd uit een eieentiids venslag. Het is een kroniek van
de Flollands-Utnechtse sebertenisse,n tussen 7 alsJstus 1481
en 21 apnil 1485, Het oorspnonkeliik handschnift 1s nu onvind-
baar, maan in 1698 is en een eechukte uitsave verschenen van
deze tekst, bezongd doon de vermaande Leidse rechtsgeieende
Anthonius Matthaeus. Het is niet Ínet zekerfeid bekend wie de
schniiven is, maar men derkt êan Tylman l4onfeien vdr Usse-
laer, die vm 1460 tot 1485 stacÍskler* van Utrecht was.

De sedrukte tekst van 1698 is in 1920 opnieuw uitgegeven en
van aantekeningen voonzien dc,or h'.N.8,ten t/aefí onden de



Zo werd op het einde van dê Íriddeleeuwen l-bt Eleleg van een
std sevoerd. l'len ziet cb norde tenten en het seschut met &
scffilden van de atrlvallens.
Deze houtsnede uit de Djvisieknoniek vm 1517 seeft ons een
icbe hoe fpt leeer vm de Hollandse stadhouden er uit gezien
moet fÊbben.



l-0

titel 8/sschap Mvld va1 furendíe en zM1 sfad Utnecht,
1920).
De Baannse wschiedschriJver T.Pluín eeeft in ziin standaand-
wert vtrr 1932 lltt ê @7í#7ls van Mn een kort hoofd-
stuk over "De kerstbrand vsr 1481". l,tr ik de histonische bron
feb gevonden,heb ik het venheal sedocunenteerd en in bneder
histonisch penspectief t.tillen vertelien, zestie iaa. nadat
Íneester Pluim er onze êandffiht op vestiede.

H.$orkhonst

Bnonrenr
Antmius Mattlleus. Vetrls Aevt Atplttd eu VeWa tbuneÈ
ta, l-lagae-Comitum, Apud Genand-rn Block. IDCC$CXV]]].
Oit boek van 1758 is de Editio Secunda, of ttreede chuk, van
het werk van 1698. Het uerd genaacFleesd in de Univensiteits-
bibliotheek van de Lhiversiteit vdr Amstendan.)
Dr.R.R.Post: @sd1l*nls val l\'lffilrrt, Ml n, Mdclelewen,
Amsterdam 1935

FLORA-WAGEN

Flet iujste iaantal kan ik me niet meer f€r'innenen, maEr
het zal ongeveer in 1922 seweest ziin, de mode vil "polka"-
haan was nog n'iet ven vendnongen, ik had volgens de foto's van
toen in .ieden geval nog iang haan en het werd er al sauw, toen
kont algemener wend, vanwese de "dooie pLrten" die am zaten,
afseknipt.
In ieder geval zal het 2 ausustus geweest ziin ctat er een
histonische optocht sehouden werd met als doel een defilé
langs het bondes van Paleis Soestdiik, waan ten eelesenf€id
van de veriaandag van Koninsin Emma de hele konirkljike
familie aant",ezis zou ziin.
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!/at er allemaal voor histonie afsebeeld wend zou ik niet
ku-nen zeggen, ik was seen toeschoLniret' mar orderdeel van de
stoet, gezeten op e€n vensiefde wagen.
Onden een baldakjin zat, als Flona-koningin, l{erka vm der
Chijs. ZiJ r"loorde op de Soph'ialaan en rlas Íneen ik h€rtzaan op
post- of telesnasfkmtoon, Afl haar lirkerhand stoÍrd dÍteradl
een vtrl de rneisJes Faassen van de dnoeist uit de Boscfistraat,
daanvoon een meisie Limbach en voonaên Kitty BlrÍ<erbens,
toen wonerd in de Floofdstnaat. Rechts achter stord Jo Blokker,
var de siaser u'it cle Bnirkstraat, daarvoor Jo llestenens vtrl
de s'oenteboer uit de Hoofdstnaat en lkzelf uit cle sistr€nzaak
op de hoek van Nian*Baarnstnaat en Sophialam, De lele wagen
tÍías ÍrEt witte bloeÍnen en draperieën vensiend en we wa'en
allemaal van top tot teen in het wit.
Drie van ons moesten bloeínen aaróieden en op het laatste
nippertJe hoonde ik thuis, dat ik Prinses Julima bioemen moest
eeve,n. Alles verliep eoed en ik kwam zelfs zonder ongellkken
achtenuitlopend & bondestrap af. Je mocht immens de
konirkliike fanilie de rug niet toekeren. En dat op een
orbekerf,b trp zonden leunins terwiil ik een expert hlas in het
vtrl de trap vallen, De tocht doon Barn dxrde lms hlmt de
door paarden setrokken vensiende wagens werden afgewisseld
doon historische voetseneers die ook niet in snelwandeien
setnaind waen, Op de Amalialad| kregen we bii een van de
villa's allemaal limonade, tllatr iedeneen van opkikkeÍ'de.
De stoet werd op de Tonenlaan, waan unen tevonen ftet besin*
punt was eeweest, weer ontborden in het hoge gras.
Toen lk tfuis kvran bleken miin nieLue witte schoenen doon sras
en paandeviigen een gnoene kleun seknesen te hebben. Een
dikke laas van een of arden kalkmenssel rnaakte ze ween
toorbaar en ik kon ze bii cl^oos zomerween 's zondass ween
cl^agen, tot die zondae dat !e op een van onze wan@linsen
voon het eenst vendwa€iden Ên voor een diepe gneppel kwamen.
GelLdckie stond en geen waten in, er lag alleen dnoog blad en
erin las een boomsttrn. Ik zou er als eenste ovengaan. Het was
maar een heel smalle seppel zodat ik steun aan de ziikanten
had, maan......de boomstam bieek gl ibbenis en ik kwam met miin

r
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V.l,n,n.: Jo Blokken, Jo f',estenens, l-bnka v,d. Chiis, Janet
Beeke, Rie (?) Faassen, ... Limbach en Kitty Blarkenbeng,

mooie !.,iitte schoenen in een onden het chose blad aanuezige
smunnie tenecht waar de beste kalk niet tesen opgewassen was.
En zo belandde miin enise paan witte schoenen dat ik ooit
sehad i€b en dat paleistneden beklommen had via een
oserEchiinliike drose sloot in de vuilnisbak.

+

J,Beeke
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DOCUI.IENTAT I E OVER 

.O"UO"'U*OOFPLAATE

IN ARCHIEF VAN DÊ OUDHEIDKAMER

Belansriike documentatie oven de oude algenene begraafplaats
bevindt zich sinds kort in het anchief van de Baannsche
Histonische Knins. Het saat om een viiftai boeken die ziin
opsebonsen in de stalen beÍ'skast van de werkgroep Anchiefon-
denzoek in de OudfËidkamer onden het semeentehuis. De boeken
worden niet uitseleend, maan zii ziin tiidens de unen van
openstellins van de OÍheidkamen, dus op maandasochtend of
maandasavond beschikbaar voor genealosisch of anden ondenzoek
en er kan uit wonden eekopiëend.
Met welwillende Íredet'lenking van de henen W,Zondas, hoofd
BLreenz*en van het semeentehuis en J.Naben, opzichter van de
be$aafplêats Wiikamplaan, mochten onlanss kopieër wonden
eemaakt van twee delen vm het Rssisttr vÊn bÍaveíEn.
het eerste cleel saat oven de peniode 1 iaru.lani 1900 tot 31

december 1917 en het tweede van i itrruêri 1918 tot 24 iuni
1974. Van deze sekopiëerde delen ziin opnieu|l twee boeken
eemaakt.
Venvolsens is er, ook in boekvorm, een kopie gemaakt van het
fuelstq vffi furavqentReglstq votr &n &dsaver ovtr
l?et tíJM 1876-lW. Dit boek is anders insenicht dan de
twee bovengenoemde delen, In dit nesisten wondt ook steeds
venmeld t"lat de doodsnaven voon ziin diensten krees. Die
doodsnaver bliikt dan, in het vieÍ'de kwart vtrl de nesentiende
eeuw, pen gnaf een bednag van tussen de 75 cent en 3 gulden
te ontvrEen, en Íneestal 75 cent.
Dan is en een Reglsf8n vs1 6avg1 sedateend 1 ianuêni '1868.

Daa'uit kLru-ten |.le vernemen $,ie en op dat moment waan
begnaven lasen, of van t,Jie de snafnechten wanen.
Tenslotte seeft een onsedateend Resisten infonrnatie or'en
besnavinsen tot 1880. Met deze boeken kan de Knins dus
eecbtai lleerde informatie venschaffen oven wie, wanneen en
|,,Jaar begnaven !'lend op de oude begnaafplaats.
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Pontnet van de do@naven van de oude algemere
besnaafplaats, C.TH.Scholteru toen hii .in 1925 met pensioen
grng,
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EEaTER,.-,;; RUETPLAATE

Veel van fpt vnoegene Baa'n vinden we terug op é oude
algemene besraafplaats, die al meer dan een ha.lve eeut.l
bestaat, t./e lezen op de gnafzenken heel lllat namen van bekende
Baanse fami.lies. Er ktr| niet rneer worden besnaven, maan het
kerthof bliJft voonlopis bestaan. ["len spneekt van het kerkhof
aan de Acaclalaan, rean de ireane is nu aan de Berkenweg. De
beenaafplaats is iedere das toestrkeliik. Een van de rneest
opvallende graven is dat van onze plaatsel ijke historicus
Pluim. In het fuslsttr vsl Etavetwl 1918-1974 lezen we op
Folio 14 dat in Vak F Rii 8 No.6, in een srafnuimte van de
tweede klasse, @ 24 októer is besraven.; Teunis Pluim, in de
ouderdom van 67 iear', En ais we dm de besraafpla€ts opgaan,
zien we dichtbii de tesenh]oordise insms, een snaf, met een
kettine oÍngeven en met een staande grafsteen, waanop een
sou*.leu1s medaillon is aansebracht, met in relief de
beeltenis van de overledene; een kalend voonhoofd en eeÍt
longret of pirce-nez, Ínet daanonder een booÍ'd met omsebogen
punten. Het mschnift luidt:

RUSTPLAATS VAN T,PLUIM. GEB. 8 JAN, 1864 TE RENSWOLDE.
OVERLEDËN 21 OKïO8ER 1931 TE BAARN.

GESCHIEDSCI-RIJVER EN Ot,D HOOFD DER WESTERSCHOOL.
AAIIGEBODEN DOOR DE BURGERIJ.

Bliikern een foto van ongeveer zes iaar seleden was de
metêlen kettins met forse scfd<eis tussen stenen plaaities
nondom het graf toen nog seheel intact, maar nu, eind febnuari
1992, is cle kettins op venschi.llende plaatsen sebnoken en
missen en schakels. Kenneliik het wenk van vandalen. Het is te
hopen dat deze kettine spoedig hensteld ktrr wonden en dat dan
ook fEt hoos opsesroeide onknuid op het saf venwiidend
wordt. Er ziJn nos erkele andene interessante sraven op dit
kenkhof, waaronden een iÍÍrposante snafkelden met een wapen op
de tombe. l-let is het snaf van J.F.H,Guimond de Bniquemond
(188D en diens familie. Eidens op het kenkhof staat een b,it

r
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stenen snafbeeld van een tneunende vrouw met lans haêr n€ast
een kruisbeeld, Veel opschriften ziJn helaas heleÍnaal of biJrn
onleesbaan en een paa' lissende safstenen ziJn seheel ÍïEt
klirpp overvoekerd,
ffu iets oven de seschiedenis var deze beraafplêats en over
het vooÍ'tbestaan in de naaste toêkomst.

Beslult ln het Ger€chtstrils

Dat venhaal moet dan beeio-En Ínet de Raadsvengaderins van 1

febnuani 1828 in fet Gerechtshiis te Batrn. Die ver€acFrins
stond onder leidins vm Fnans Pen, die in 1825 bungemeeester
t.las geworoen.
Het officië]e radsverslas heb ik in het GeÍneerÈe-archief
terussevorden in fÊt boek I'bAJlen over de periode 1828-1830,
De burgermeesten wiist in deze vengadenine op de conseq-€Íl-
ties voon Bamn van een Koninkliik Besluit van 24 mei 1825 dat
het begraven in kerken niet meer zal worden toeeestafl,
Voorts moesten "Steden, Dorpen en Vlekken vtrr een bevolkins
vtrl meer dan Dryzerd zielen" vanaf 1 iaruani 1829 fun doden
fuiten de bebouwde kom beg'sven, wêa'voor niewe beraaf-
plaatsen Ínoesten wonden aanselesd, De burseÍneester consta-
teent, dat Baarn op dit ÍnoÍnent, 1828, 1516 zielen telt en dls
ook een nieuw ker1óof za'l moeten irnlcften. Dat wordt dm de
beg'aafplaats atrt de Acacialam, die nos in 1828 in sebniik
wordt senomen, 0p die besnaafplaats ls tot 1974 betraven. De
iaatste besnaving hlas die van de gl-iarise Kmel van cb
Wetefins, op 24 Juli 1974.
Al sinds 1956 heeft Baann poeinsen ondennomen de besnêaf-
plaats voor verderE besavinsen te sluiten, En was irrners al
sinds 1919 een nieut|le besnaafplaats aan de tíiikarpiaan. l,laf
om venschillende redenen heeft ftet tot 1986 sedl-rd voon het
besiuit werd senoÍnen. In de Rêadsvengadenine van 25 imi 19Bo
werd bepaald dat de oude begnaafplaats aan de Acacialaan
vanaf 1 ianuani 1987 niet meen voor beg'aviresn zou HordeÍl
gebnuikt. Naan nos voor die sllritine zou de besnaafplaêts

4
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wonden sestrEend, Zo ziin in de tb,eede fÊ]ft van 1986 ruim 500
ver'waarloosde srafzenken venwiiderd, nadat al in 1975
nechthebbende wa.en aangeschneven. Hien moet wonden opse-
rnerkt, clat alleen snafbedekk insen zlin wessehaald, maar dat de
saven zelf niet ziin opseruimd. l-bt gesêneerde deel van de
besnaafplaats wend geBJaliseerd en rnet sras ingezaaid,
Als we drs nu over det g.asveld wandelen, moeten we beseffen
dat en nos doden liegen, al ziin er. geen zenken meen.

l,loe vlJft'le crstínonmenten

0p sorÉ van cie lÍtlet op de liikbezonsing, zoals die in 1986
sold, moet de besraafplaats tien iaar onaangenoend bliiven,
dus tot 1997,
Darna mag de enond tot bezaai ing of beplantins wonden
sebruikt, mits Ínen niet meen dsr een halve Íneten diep graaft.
Die bepaline eeldt tot dentis iaa na @ sluitinssdatum, dus
voor deze besraafplaats tot fÊt iaar 2017.
Intussen moeten eigen snaven die behoor.liik onderhouden
worden onaansenoefd wonden selaten. 0p ons oude kenkhof op
het oserblik nos viiftis van die oude staande of liggende
srafzerken.
Het is een troostriike sedachte dat onze oude besnaafplaats,
de laatste nustplaats van zoveel Baannse mensen, nog lang
bliift bestaan.

H . Bronkhonst

l4/ATERSIffi t92l

Miin vader, de heen D.Kloeten (1896-1992), schneef in 1924 een
verslag van de overstromins in Baann in novemben 1921. Hii was
toen vefloofd met miin moeden, Heintie Haanman, dochter van
Teunis Haanman, die met ziin grote gezin woonde in de
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boenderii aÊn de Kenkstnaat (helaas afsebroken in 195$,
Veel Baanaans zullen zich de mooie witte boerderii nog wel
herinreren, evenals het Tolhuisie, dat er vld< bii las,
l-bt nelaas spneekt voor zichzeif.

Mevn. G.Schlimme-Kloeten

Nu oven de noveÍbenstorm (6 rFveÍnben
wêarbii de landen tussen Baarn en -!op

de
zondas) van 1921,
Zuidenzee (thans

IJsselmeen) wenden ovenstnoond. 't L.las ongeveen half éfr 's
micldass, dat we bii vader Haarman in de Kerkstnaat 57 aan het
middasmaal zaten. Voormiddag waren we naff de kerk seweest,
wel wat wirrderjg, maan half zomis en nos zacht. Tenwiil ue
zaten te eten, begon meers de wind in de schoor.steen te
bulderen en even later "floep" sins êtrI de overzlJde bii Fie
ffulden de scfuttins om. Haar fuisie was voor f 1800,= te koop
geweest.) Nog even laten z€en t^|e Gemit van Paridon bezie oÍn
iets zwaans op het rieten dêk te leesen, om te voori<orBn dat
en een gat in kwam. Oom Jtrob had ziin koeien over de Eem nos
in 't land. HiJ vond het naadzadn ze te halen. ftiJ spsde 't
paa'd voon de ka' net twee wielen, de knecht gine Íree en ik
ook. l4et het oos op de storm, had ik een cude soidatenias vsr
oom Cla-de aansetnokken. 0Ínstneeks half óie neden t"te wes, De
watenstffrd in de sloot lsrss de t,,eg tussen de BatrrEe tol en
de Eem was laas, De storm was inmiddels zo hevig sewonden d€t
onze kar met vim man en op zo maa' een halve ÍneteÍ. opzii
wend geschoven. Toen we op de Bisschoppenwes links lanes de
Eemdiik bii f4oonselaar op het lsd vên ooín Jacob kt.,aÍÍEn, liep
het vee achter in het land, aan fEt oosteliJk deel. hle iiepen
oven de bnug over & sloot en oom Jacob niep: "Kom dan, kom
dan". De oude koeien die de stem vm de baas herkenden kwamen
naar voren, liepen oven de bnus en sineen de voor hen
henkenbane weg op r'ichting Bamn, waar de beschutterde stal
op ze wachtte. Koeien ziin $,êt dat betneft zeer intellieent,
bovendien noken ze het komende zeewater wat instinctlef
sevaa' betekende. De storm bleef maa buldenen uit cle nichting

^
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van de Zuidenzee, Het begon te negenen en te haselen. Echter-
de Jonse beesten, de kalfde pinken, kuramen niet en moesten
tesen de storm in worden sedreven, bans voon de zeelucht
konden we ze niet over de bnug kniigen. Ze nenden hand weer
terug en t.lii met de stonm in de nue en als een haas
achtenaan, nood in het sezicht van de hagel en de wind. De
kraas van de ias hoos op, zo ziin we memmalen op en neen
door f€t land seviosen, tot we Ldteindeliik de laatste
onwill ise pinken over de bnug hadden.
l-bt h,as inmidels al een Ln-í' of vien, half viif en de oude
koeien wanen al een heel eind naan Baarn gevonderd en ook het
$rater uit zee kwam over het het land aannollen. Stêpvoets
reden wii met paand en kar achten de iaatste p'irken naar
Baann, geseseld door hasel en sneeuwbuien. In Baann, bi.j de
tol, haclden zich feel hrat mensen verzaneld om het schoul,lspel
van het wassende wêten gade te slaan, o.a. tante Wiin moeden
en tarÍte Piet. Toen ze de koeien zasen komen woesen ze zich
af van wie de beesten konden ziin. Maan al saur.r was dit
duideliik, een aantal vtrl de koelen sinsen voor de tol de
Achtenwee op en sFrongen oven de heinins in het land van
vaden Haanman, het b,anen de koeien bii vaden Haanmm sefokt
en aan Jacob bii diens huweliik in mei 1920 meegegeven. De
beesten herinnenden zich het oude land van hun ieugd. Dus de
toeschouwens besnepen; 't ziin de koeien van Jacob Haanman.
Enfin, de veestapel wend ten slotte naan de boerdenii in de
Schoolstnaat sedneven en daan bii Jecob op stal gezet. Toen
we, nat en bezweet, lanss de weg naaÍ' de Tol terusreden, was
het water in de sloot zo genezen dat het waten geliik stond
met de stnaatwes, in een paan uur cincê een meten genezen.
Vader Haa'man had het vee achten het huis op stal gezet en
was gean melken. Het paand liep nos buiten. De stonm bleef
aanfouden en het wend dorkef en ook het paand wend binnen
sehaald, wsrt ook achten had het waten het land bereikt.
Tegen regen uun stond het water tot de oude scfuLn even
later liep het om cle hooibergen, tot zelfs op de stnaat bii de
Í'egenput tot zeifs in de nieuwe schuun. En ziet, tesen tien uun
hield de njizins van het zeewaten op, gevolg van een doonbnêak



20

van de EeÍndiik, zodat het water met woeste knacft cle
B$schoter polder oosteliik van cle Eem instnoonde,
De stonm wend t,tat minden en de voieencle rÍDneen bii het
opstaan was fet weer heei h|at kouder seuorden. l-let wejitrd
achter de boenderii stond terdele in het water en vlas Ínet Ínet
een vlies iis bedekt. In de Eemresserpolden zas Je op de
birnendiik een paa'd staan, dat 'later wadend en zwemmerd naEr
de vaste wal kwan, l-lazen, npl'len, ratten en Íruizen wtren
vmzelf zoveel mogeliik voon het wassende water eeviucht en
u'itseweken naan hogene omligeende enonden van Baarn en
Eerrures.
Tesen een Lrun of elf sins het paaÍ'd en t,lat iongvee de wei
weer in om te srazen. Rond de l4aêt, het ltrd, dat vaden
Haarman in pacht had van banon van Pallard van ll/alfort, wren
de fekken Ínet opschrift 'v U/ v P' door de stormvloed uit cle
palen selicht en doon fÊt sat in de EeÍrdiik wessecheven. Het
voleend vooniaff hebben oorn Jacó en ik die fekken kurnen
terusfElen biJ een boer order llooglsÉ, |,taa. ze h|tren koínen
aandniiven en dtrk ziJ het opsclr"lft diicleliik was, waa' die
hekken tfttris hoonden,
Alles tussen Barn en Zuiderzee, nichtin Soest, Flooslard, BLrF
schoten, heeft toen onder water eestaar. flet fnugt Íne nlet
van verlies van mersenlevens. Het water had zoveel slib oven
"de Maat" sebracht, dat in de drose zoner vffi 1922 het s6
haast niet aan de soei kon koÍrÊn. Dad.doon levende de Maat,
sroot ruim 14 fpcta'e, in 1922 slechts 26 voer hooi, het
volsende iaar,toen de sasenoei zich had hentsteld, 76 voen.
De aant",ezid|eid van een kleilaas op cte landen lilss de Eem is
te danken êdt de ffiivoer vm slib doon de overstroífiinsen in
de loop der eeuwen. Dikte zeer verschillend.
Het ionse seslacht, dat de toestend niet kent van voor de
afsluitins van de Zuidenzee door de diik tussen Noond-l-blland
en FrieslaÍd, natr ik Íneen 40 of 50 kilometen lang, zal ÍnoeiliJk
kunnen seloven in zo'n overstnoming als ik in 1921 z€lf heb
ÍneeseÍnaakt. Met de nieulÍ'lbout.l vdr huizen in het lageru cleel
van Baarn naar de Eermesserpolder zou een derseliJke
overstroming thans veel meer schade benokkenen dar toen,

zlr
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Wanreer woeger f€t zeewater in aantocht \.,as oven het lase
Itrrd, veel vlusser dan doon de bochtise Eem, had boen Betlem
in de Eefinessenpolden, wonend op een boerdenii op een
opsehoosd stuk land, altjid ziin lantaann buiten hansen.

Dan korden de Ínensen uit de wiide omtnek weten, dat als de
liltaarn bji Betlem brmdde, het water op komst was.

D,Kloeten

UIT DE SCHATKAMER VAN BAERNE

Hoe vnoegen een kleermaken op een tafel zat te wenken zien t^le

op een schoolplaat uit de vorise eeuw, 0p een andene plaat
wordt setoond hoe de wefkplaats van een schoenmaker en uit
zag. Een hele senie van die afbeeldinsen van oude ambachten is'in het bezit van de oudpidkamer van de Histonische Kning
Baenne. Zii $,enden zorsvuldig beb,aand en eind mei getoond op
een tentoonstel lins in De Speeldoos, samen met een sÍ'oot
aantal andene interessante voorwenpen. Zo wend duideliik
semaakt dat onze plaatseliike seschiedkmdise verenising in de
loop van de tiid een boeiende coilectie heeft opsebouwd van
voorwenpen die het venleden kunnen henleven.
In ziin openingswoond van deze tentoonstell.ine 'Voor u
bwagfl, d€n u etoqÉ' spnak de voonzitten van Baerne,

/-- mr.C.C,N.Colland van "setuisen van de kleine seschiedenis van' ons donp". Hii hoopte dat de Historische Knins nog eens de
beschikkins zou kniisen over een beten toesankeliik meen
nepnesentatief venbliif met betene opbensmoseliikheden,
waanbii hii zich speciaal nichtte tot de aant',ezise
ventegenwoondigens van ons gemeentebestuun.
Ondeí' leidins van de voonz'itsten van de Oudheidkaínen, mevr'.
Lies Luikinsa, vJend door een team van enthousiaste en
erEnsieke leden van deze zeen actieve werkgnoep een
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al I eratrdisste opstellins vertl,ezenliikt van t.lat er in onze
dorpsschatkamer aanwezis is.
Histonisch uitenst beiansriJk is cle tirnen bokaal uit 1694 met
het upen vil de Konins-Stadpuder t/illem 

.l11 
en h-.t wapen vdl

Baa'n. Niet mirden inteÍ€ssant is de glazen bokaal eveneerE
ÍI€t het wapen van de Konin-Stacfpuder. Dit slas werd vóór
1700 geschonken aan Jhn.Sickinea van de Hantstede, een
iachtvriend van de pnins.

In aa-|f een blsscfFp vrl soud

De seschiedenis van fÊt w@en van Baann v,end seïllustneend
met een oortonde van de Flooge Raad vm adel van 1816, waanbiJ
dat wapen wend omsch'even als: Eerbla.n schild net een goJden
bisschop. Intussen kneeg onze seÍneente ln 1867 een
fantGieween vtrl een nwr met een steieenend paa.d, En is r|og
een viae en een schild rnet dat schertswpen, Een oorkonde van
1969 meldt dat Bêa'n ziin historisch wapen tenJ*rees: In
aarf een bisschop van goud. Cunieus is een bruin vamdel met
een node afbeeldins van een biJbel, met het opschrift Biblia,
Fbt t.lerd in 1895 venvaardied door PatrlÍnorÍlurr de Afdeeling
Bafn vtrl het I'bdenladscfr Wer*liecbnverbond.
Venvolgens zagen t.te een I /.lsÉ vtl bíJ bald te h&en
pet]g,onen uit 19ffi. De wekkens en klokluidens mochten pas altrm
slaan als de Bunsemeester, of de Oppenbrandneester, daantoe
opdracht had seseven. Tot de kunstwenken in de Oldheidkamer
behoren beelden van Stnacké en enige fraaie aetr€ilenr Ffuize
Pekins, De GnotJes, De Zeven Linden en cle Pastorie op de
Bnirk. Zo is er nog veel Íneer bellatrd a€n ectt waa@vol le of
Ínerkwaardise voof-r,erpen, die hopeliik een permanent of
althans vaken setoond kunnen worden, De llerksnoep
Oucheickamer verdient een compliÍÍ€nt voon dit lnltlrtlef dat
zo atrdis sestalte krees. tlisschien komt en rpe êens een
BaarnsHistorischMuseurn' 

H,Bnorkfpr.st

r-.lt
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PROGRAIÍMA 1992-1993

CHnsdsg 22 sept.'92r
Dialezins"Elten in de Middeleeuwen"
Pnof. Dn.P.Leuper, Hilvensum,' Dlrsdss 6 okt.'9r
Dialezins'Een speuntocht lanss Nedenlandse gevelstromen'

. í- Dhn. D,R.Bort'ruys, llJeesp.
llsmdsg 9 mv.'92:

'Decembensebnuiken'
St.Inf .Volkscultur, Utnecht,

nov.'92:
VensJl davond-ie Oucfei dkamer

OJrsdac 19 Jsr,'95:
Dia-êvond "Oud Baern"
Dfr.C, v.d. Steee, Baan.

Dlnsdae 2 feb.'95:
Diêlezins 'Een daeie uit met de Gooische Stoomtnam'
Dfn .J,G.E, Petensen, Lanen.

Donderdas l8 feb,'93:
2e Dia-êvond "oud Baarn"
Dhn.C,v.d. Stees, Barn.

Dlnsdas 16 nrt.'95:
AiseÍnene Ledenveneader'ing.' DJnsdes 27 Fr .'95:
Dialezins 'De Hollandse l'lolen'

! ,a' Dfu'. D.Pnins, Riisenhout.

Alle F\}rerne's vlnclen plagts ln de kleine zaal vsr K.Ihreel
Centrun 'De Speeldoos' Rerbnandtlam 35 Bsfit

Aenveno 20.OO uur
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IN MEMORIAM

Op 14 maart 1992 is l,Jien Astno-vm Hasselt in haa. 75e
levensiaar van ons heengesaan, Haan gezondheid liet de laatste
ianen te wersen oven.
Wien vlas een van die mensen die de oprichtinssvensa&nins van
de Histoniscfe Knins in de BrseÍÍËesten Penstraat in 1974
hebben meesemaakt. Er was toen al een Krjns vffi Vnienden Vafl .q
de Oucheidkarer, nÊar er bestond bii soÍmisen de wens om in
Baarn een cultune'le venenigins op te nichten waa'ln mensen
met eikaan z.ich konden bezishol5en npt het cultu-ngoed van
Baaarn en omstreken. Voon de niewelingen onden ons is het
misschien êardis te weten dat in dat iaaÍ' 100-iaar-Spoor in
Baarn sevierd wend, het feit dat en al 100 iaa' een
tneinvenbindins tussen Amsterdan en Bad'n $,as, Het tl'rema vdl
deze viering was 'De orÍtvlikkelins van Batrn de afselopen 1@
iaêr'. DJt feest wend een soot srjcces en saf de vork om bii
elkaan te komen en de Histot*iscfp Knins op te nichten. híien
had een gnoot intenesse in de seschiedenis van Utrechtse
kastelen. Zii fEeft zich Íret name vendiept in cb seschiedenis
van de kastelen aan de Lanebnoekerwetenine. Doon middel van
excrrsies en iezinsen saf zii die kernis door aa-t cle leclen vm
de Historische Kning.
Ve.len kenden fna ook als entfpusiast orstrlisatnice vdr de
Vensuldavondies in de sinterkiaastiid, Sder haan leidirp
beschilderden iong en oud dan cle fnaaiste speculaaspopp€n, die
zii speciaal voor deze selesenfFid in Wrecffi kocht. De 4
speculaasplanken, die bii het b*ken vtrl de speculaêspoppen
eebruikt wanen, tÍ'ttren trytiek en ook de tecfniek vdt het
schildenen stamde uit otrde tiiden. li,ien placht ook de synboliek
van de veÍ'schillende voonsteliingen uit te leggen en ínevnorw
Collrd las dm altjid een s'interkleasvenhaal voor, l,llJ missen
in lllen een dierba'e vriendin, die cle HistoriscfE Krins eeÍl
wanÍn ha t toednoee,



De Historische Krj.ng rrBaernerr stel0 zich ten doel het be-
(è studeren yan en belangstelling kweken voor geschledenis j.n

het algemeen en van Baarn ln het bijzonder. Zij bracht d1t
doel le bereiken door niddel van he! organiseren van Ie-
zingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van
een eigen ti.jdschrift.
Naast deze algemene aktj.viteilen bestaat de moSelljkheid
toe te treden tot de volgende r^rerkgroepen 3

1. Werkgroep Archeologie
Inllchtingen3 J.W.A.A. van der Laan, De Schoener '12,

3742 llD Baarn. TeL. 02154 - 11656.

2. Werkgroep ArchÍefonderzoek
Inllchtingen: H.M.M. van Vugt, Vollenhovenschans 19,

1324 HS Almere. Tel. 0324O-44421
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